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Sammanfattning 
Är det möjligt att skapa en lanseringswebbsida för ett TV-/dataspel som både är 
användarvänlig och lever upp till målgruppens förväntningar? Med hjälp av Tommy 
Sundströms användbarhetsteori och andra hjälpmedel ska en fiktiv lanseringssida 
byggas för att testas på en målgrupp. Först samlade jag in ett urval av spelwebbsidor 
som jag sedan begränsade till tre. Dessa tre spelsidor analyserade jag utefter 
användbarhetsteorin där jag granskade typografin, navigationen och hastigheten. Från 
denna analys och med hjälp av användbarhetsteorin byggde jag sajten Bravocharlie. 
Den fiktiva lanseringssidan prövades i två olika undersökningar. Konstruktionen av 
sajten och de utförda undersökningarna gav mig svar på min frågeställning: 1: Är det 
möjligt att kombinera en hög användarvänlighet med att sajten även levererar 
användarens förväntningar på produkten? 2: Hur mottaglig är målgruppen för 
tv/dataspel till en sida där användarens förväntningar på produkten bekräftats eller 
infriats och på samma sätt är användarvänlig? 
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1 Introduktion  
Webben har expanderat kommersiellt och allt fler företag ägnar sig åt att ta fram 
strukturer i syfte att på bästa sätt nå ut till sina kunder med hjälp av välstrukturerade 
tilltalande webbsidor. Webbläsarna får hela tiden nyare versioner samtidigt som nya 
dyker upp. De olika verktygen som används, t ex Flash, förändras med tiden och ger 
oss möjligheter att finna nya sätt att navigera på, uppleva samt presentera.  
 
Företag inom branschen slåss om att ligga i framkanten av denna utveckling. De vill 
gärna visa det genom att hålla sig uppdaterade och inte ha ett ansikte utåt som 
uppfattas som en förlegad hemsida. Webben har blivit en viktig del av varumärket och 
marknadsföringen av både befintliga och kommande produkter. 
 
Detta gäller i synnerhet spelföretag, då spelen utvecklas både i avseende grafik och 
teknik. De har dessutom en känslig målgrupp som är mycket medveten om hur de vill 
att de ska se ut och vad som tilltalar dem. Men hur påverkar utvecklingen och 
företagens strävan till sajtens användarvänlighet. 

 
Denna enkla modell visar de två viktigaste delarna av teorin. ”En webbsida måste 
vara användarvänlig i sin typografi, sin navigation, sin hastighet” (Sundström, 2005, 
sid. 13). Den andra faktorn i användbarhet är att användaren har nytta av sajten. Nytta 
i det här arbetets sammanhang är huruvida användarens/köparens förväntningar på det 
kommande spelet bekräftas eller infrias. Förväntningarna kan vara olika, till exempel 
att det kommande spelet ska vara roligt, grafiskt tilltalande, utmanande eller lärorikt. 
Här spelar lanseringssajter en viktig roll, eftersom de är skapade att ge en inblick i 
spelet i syfte att förstärka ett redan existerande intresse hos användaren/köparen. 
 
Sundström (2005) förklarar modellen med att ”Om nyttan är noll - om webbplatsen 
inte innehåller något som intresserar användaren - blir det ingen användbarhet, hur väl 
webbplatsen än är gjord. Och på motsvarande sätt: har användaren stor nytta av det så 
tar hon till sig innehållet, hur dåligt webbplatsen än är gjord (om den inte är 
fullständigt omöjlig att använda).” (Sundström, 2005, sid. 13) Modellen kommer att 
vara grunden för denna uppsats. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är viktigare att sidan får användarens 
förväntningar bekräftade än att vara användarvänlig och om det ena utesluter det 
andra. Syftet kan brytas ned i två frågeställningar:   

1. Är det möjligt att kombinera en hög användarvänlighet med att 
lanseringssajten även förstärker och levererar användarens förväntningar på 
spelet? 

2. Hur mottaglig är målgruppen för tv/dataspel till en lanseringssida där 
användarens förväntningar på produkten bekräftats eller infriats och på 
samma sätt är användarvänlig? 

 

användbarhet = nytta x användarvänlighet 
(Sundström 2005) 
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2 Bakgrund 
Man kan prata om två olika typer av spelwebbsidor – en webbsida där spelet redan 
lanserats och en lanseringssida där ännu spelet inte finns tillgängligt, detta blev valet 
för arbetet. Ett spel som introducerats på en sajt men det ännu inte finns ute i affärerna 
vill ge användaren en kort inblick i vad det är för spel. Man lämnar inte ut all 
information utan uppmanar användaren att återkomma till sajten för mer information.  
 
Lanseringssidor för spelsajten kommer vara uppsatsens fokus och på spelsajter för 
action/äventyrsspel som lanseras inom perioden 2009 – 2010. De spel som valts är 
Diablo 3 (Blizzard Entertainment 2010), Ratchet and Clank (Insomniac Games 2009) 
samt Final Fantasy 14 (Square Enix 2010). Efter en genomförd granskning av ett 
tiotal olika sajter inom olika genre blev tre spelsajter de utvalda exemplen till detta 
arbete. De tre spelsajterna valdes på grund av sin unika design, användning av Flash 
element och att dessa spelsajter är skapade av kända spelföretag. 

  

 
Figur 1 Webbsida till spelet Diablo 3 (2010). Blizzard Entertainment 
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Figur 2 Webbsida till spelet Ratchet and Clank: a crack in the time (2009). 
Insomniac 

 
Figur 3 Webbsidan till spelet Final Fantasy 14 (2010). Square Enix 

 

Målet med en webbsida för ett kommande spel är inte svårt att se. Målet är att 
leverera och stärka användarens förväntningar på spelet via sajten, i det här fallet spel 
som ännu inte finns ute i affärerna. Det kan även finnas andra mål med en spelsajt: att 
hjälpa spelaren som införskaffat spelet att ta sig vidare i spelet, där förklaringar finns 
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tillgängliga. Men det som är viktigt för denna uppsats är delen om användarens 
förväntningar på det kommande spelet har bekräftats eller infriats av sajten. 

2.1 Lanseringssida som marknadsföringskanal 
Lanseringshemsidorna spelar en stor roll i varumärkestänkadet och marknadsföring av 
det nya spelet. Det får oss att snabbt bilda oss en uppfattning om spelet och företaget 
bakom spelet samt om det är tillräckligt intressant för att köpa det. Vad är nu 
marknadsföring? ”I strikt bemärkelse är marknadsföring ett sätt att föra ut varor och 
tjänster till en målgrupp.” (Gezelius och Wildenstam, 2007, sid. 5). En målgrupp som 
förväntas att köpa det som erbjuds. 
 
Användbarhet spelar en roll i varumärket då det stärker hur användaren uppfattar det. 
Sundström (2005) förklarar att det finns ett mer ekonomiskt sätt att förklara varför 
användbarheten är viktig. Istället för att vara användarorienterad kan man vara 
penningorienterad, och se på det värde som finns i användarnas attityd mot webbplats 
och avsändare. Ett värde som summeras i varumärket, ett varumärke som handlar om 
det intryck en vara gör. Man vill att användaren ska få en uppfattning av varumärket – 
som exempelvis kvalitetsinriktad, billig, nyskapande. Ett varumärke kan vara större 
än själva varan, varumärket kan vara exempelvis spelföretaget. När användaren 
besöker spelsajten och kopplar samman spelet till företaget kan det automatiskt ge en 
positiv reaktion innan användaren ens utforskat webbsidan om spelföretaget skapat 
sig ett positiv varumärke till företaget. 
 
Marknadsföring av nya spel via dessa lanseringswebbsidor är en viktig del av 
marknadsföringen. Dahlén (2002) ger exempel på hur marknadsföringen utvecklats. 
Idag har marknadsföring på Internet blivit en hård kamp för webbdesigners kreativa 
tänkande, en kamp om utvecklingen av medier på Internet. Konkurrensen ökar 
ständigt och speciellt nu med Internet. Förut kunde exempelvis en spelbutik 
konkurrera med en annan butik som sålde spel på samma gata eller fem stycken 
butiker i hela staden. Varje kund var tvungen att lägga ner tid och energi på att besöka 
tre olika butiker för att jämföra sortiment och pris. Idag är konkurrensen global vilket 
har bidragit till lättja hos människan, i det nya medielandskapet. Designern vet att om 
inte kunden finner det den är ute efter inom loppet av 10 sekunder väljer kunden 
någon annan sajt. Detta innebär att man måste designa för en tydlig målgrupp och 
leverera en tydlig helhetsbild av sajten. I det här fallet en spelmålgrupp. All denna 
konkurrens mellan olika spelföretag och användbarheten med kända varumärken kan 
det leda till en bekostnad av användarvänligheten på dagens webbsidor. 

2.2 En viss stil att förmedla 
Lanseringssidorna har ett speciellt utseende som är viktigt. Hedman och Pappinen 
(1999) tar upp viktiga punkter som man bör ta i åtanke för att utveckla sin webbplats. 
Stilen för sajten är oerhört viktig, förmedla syftet med sajten, förmedla budskapet, få 
besökaren att återkomma. Hedman och Pappinen delar in tre olika stilar. 

Stilar 
• Klassisk och tidlös 

• Seriös och korrekt 
• Tuff och rebellisk 
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En myndighet vill säkert inte bli igenkända som tuff och rebellisk, utan seriös och 
korrekt. En spelsajt passar in i tuff och rebellisk för säljande syfte till en mer 
specifikare målgrupp, de vill förmedla en viss stil. 

Budskap - spelföretag 
Vad är det spelföretaget vill säga? Några exempel: 

• Företaget är en organisation som bryr sig om kunden 
• Företaget sätter kreativiteten främst 

• Företaget vill sälja något nyskapande 

Få besökaren återkomma 

• Erbjud nyheter. Vad är nytt och färskt?  
• Förändra informationen och innehållet. En kontinuerlig utveckling krävs. 

• Skapa ett system som gör det intressant att registrera sig. Man kan exempelvis 
erbjuda löpande, exklusiv information via e-post. 

• Gör det lätt att hitta bland sidorna. Använd en platt struktur. 
• Håll bra kvalitet på innehållet. Inget ”reklamtugg” och korrekturläs ordentligt. 

• Undvik stora bilder som tar lång tid att ladda ner. 

2.3 De fyra dörrarna 
Förutom det företaget vill förmedla så måste webbsidornas besökare kunna ta sig 
genom sidan och ta till sig det sidan vill ge. 
 
Sundström (2005) förklarar detta med en enkel modell att på ”vägen in i webbsidan 
måste användaren passera fyra dörrar - hon måste tycka om vad hon ser, hon måste 
klara av att läsa vad där står, hon måste hitta det hon är ute efter och hon måste kunna 
använda det.” (Sundström, 2005, sid. 14) 

2.3.1 Hur uppfattar användaren sajten 
Det finns ett beteende på hur användare uppfattar olika webbsidor, detta fenomen 
kallas för automaticitet.  
 
Automaticitet är ett fenomen som går ut på att människor automatiserar sina 
beteenden, med andra ord kopplar på autopiloten. Ett bra exempel till detta tas upp av 
Dahlén (2002) där han förklarar hur vi människor beter oss i butiker. När vi 
exempelvis går in i en spelaffär eller en affär med spel kopplas autopiloten på, man 
går sin vanliga rutt, exempelvis att man i en spelaffär direkt går till Sony Playstaion 3 
spelhylla och sedan går vidare till Microsoft Xbox 360 spel. Ansträngningar att få 
kunden att upptäcka nya varor görs hela tiden med att flytta olika varor. Man flyttar 
till exempel nya varor jämte storsäljarna för att få folk att upptäcka dem. Att man 
byter platser på varor sker också hela tiden för att få kunderna att upptäcka mer av 
deras sortiment. 
 
Det fenomen som sker i affärerna finner vi även på webben, människor går även här 
på autopilot. Man har sin egen rutt även när man besöker sajter som till exempel 
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diablo3.com, där man fokuserar ögat i en speciell ordning eller fast punkt. I (figur 4) 
ser ni två bilder där man ser jämförandet av automatiseringen hos en van- och icke 
van användare av webben. 

      
Figur 4 Vänster: Icke van användare ”ickeautomatiserad fokusering”  

Höger: Van användare ”automatiserad fokusering” 
 

Dahlén (2002) menar att nyckeln för marknadsavdelningen är att kontinuerligt förnya 
webbformerna för att upphäva effekten av automatisering.  

2.3.2 Internetmognad 

Nya Internetanvändare tenderar att vara mycket mer aktiva, uppmärksamma och 
sökande än den vane användaren. Nya sajter besöks dagligen för att finna nya 
upplevelser. Dahlén (2002) anser att det borde få fortsätta att vara på det viset. Men 
han påstår att motsatsen visar att ju vanare man blir i vardagssurfandet desto mer 
begränsar man användningen till ett fåtal sajter som man återvänder till. Inom loppet 
av fem till tio månader, vanligen ett halvår, mognar vi som Internetanvändare. 
 
Internetanvändare blir svårare att påverka när de mognar. Detta skapar problem och 
försvårar att få användare att vilja ta sig till spelsajten, de är ovilliga att dras iväg dit 
de inte planerat att gå till. 
 
Ett annat utslag av Internetmognad är att användaren inte blir lika störd av ”plottriga” 
sajter. Detta kan skapa problem för nya Internetanvändare då de tenderar att lätt bli 
förvirrade och irriterande när sajtens innehåll ”bombarderas” med många olika 
funktioner och informationselement.  

2.4 Användbarhet 
Sundström (2005) pratar om modellen användbarhet = nytta x användarvänlighet för 
en webbplats. Webbplatsen måste vara användarvänlig, med användarvänlighet menar 
man sidan i sin typografi, sin navigation, sin hastighet dessutom måste användaren 
finna nytta av den. Nytta i det här sammanhanget är huruvida användarens/köparens 
förväntningar bekräftas eller infrias så att hon blir lockad av att köpa eller förboka 
produkten.  
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2.4.1 Typografi 

Trots att webben ger rika möjligheter att använda bilder, ljud och filmer domineras 
mediet helt av text. Därför är det oerhört viktigt att lägga ner tid på typografin för att 
göra läsningen så lätt och trevlig som möjligt. 
 

Att bestämma textstorleken kan vara knepigt. Sundström (2005) nämner att det finns 
två motsatta behov som man måste hitta en kompromiss mellan. Det första behovet är 
att texten bör vara stor. Unga uppskattar detta – inte för att de har dålig syn utan för 
att de föredrar att surfa tillbakalutat. Genom att ge användaren valet till färdiga 
alternativ att välja mellan olika storlekar kan man nå en bredare målgrupp. 
 
Att välja rätt typsnitt och radavstånd är nästa steg. Sundström (2005) tar upp att det 
finns två helt skilda taktiker för hur man skall göra med typsnitt för att få så bra 
läsbarhet som möjligt. Den första taktiken är att välja ett läsbart typsnitt som Verdana 
och Georgia som finns på de flesta PC och Macintoshdatorer. Den andra är att inte 
göra något alls. Vilket kan innebära att man vill skapa något unikt som inte håller sig 
inom gränserna för läsvänlighet.  
 
Radavståndet är en annan viktig faktor till läsbarhet, att ge luft mellan raderna kan 
göra texten mycket lättare att läsa. 

2.4.2 Navigation 

Navigation är det som gör att användaren kan ta sig från sida till sida. Sundström 
(2005) nämner att om en navigation är välgjord är det också den som gör att 
användaren lär sig webbplatsens ordning, inser hur den är uppbyggd, och blir en 
mycket effektivare brukare av den. Sundström tar och delar in olika sorters navigation 
som kan förekomma på en typisk webbsida. 

• Global meny – som leder alla huvudavdelningar 

• Meny – som leder till sidor som ligger nära 
• Hjälpmeny – med diverse funktioner som användaren kan ha nytta av 

• Synlig sökväg – som leder upp i sidhierarkin 
• Löpsedel – som leder till det som är nytt eller viktigt 

2.4.3 Hastighet 
Hastigheten är en viktig del i användarens upplevelse. En seg webbsida är sällan 
uppskattad, hur visuellt tilltalande den än är. I genomsnitt pratar man att om en 
användare får vänta mer än 10 sekunder innan sidan tagits i bruk är chansen stor att 
användaren börjar göra något annat. Med 10 sekundersregeln betyder det inte att sidan 
måste vara färdigladdad inom 10 sekunder, utan bara de viktigaste delarna. Dahlén 
(2002)  
 
Sundström (2005) förklarar fördelar med att använda sig av layout baserat på 
formatmallar. Med denna formatmall kan man styra vilken del som ska synas först, 
genom att lägga den först i HTML-koden. 
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2.5 Användbarhet: 99 % dåligt 
Vid användningen av Flash måste man vara medveten av såväl möjligheter och 
begränsningar och risker när det kommer till användbarhet. Nielsen (2000) hävdar att 
i 99 procent av fallen där Flash är inblandat i en webbsida blir användbarheten 
lidande. 
 

”Although multimedia has its role on the Web, current Flash technology 
tends to discourge usability for three reasons: it makes bad design more 
likely, it breaks with the Web’s fundamental interaction style, and it 
consumes resources that would be better spent enhancing site’s core value.” 

 
 
Det Nielsen menar är att Flash ger möjlighet att skapa innehåll och utformning av 
webbmaterial som normalt inte stöds av html. Detta gör att användarna inte tar hänsyn 
till interaktionsprinciperna som ligger till grund för html. Möjligheten som ges vid 
utveckling av element med hjälp av Flash behöver man inte ta hänsyn till de krav som 
finns för standardiserad utformning. Detta kan orsaka stora förvirringar för 
användaren om designern valt att utveckla en GUI (Graphical User Interface, 
http://ne.se/gui) utanför de standardiserade ramarna.  
 
Navigationen var populär att byggas i programvaran Flash när webben var ung, men i 
praktiken har det visat sig att de ställer till med så mycket problem med långsamhet 
och inkompatibla versioner att de numera är sällsynta. Men navigation av Flash 
förekommer fortfarande i webbsidor för spel, trots att det ställer till problem med 
långsamhet och inkompatibla versioner. Detta skapar problem för 
användarvänligheten på en sajt. 
 
Nielsen pratar också om fyra olika brister med att bygga en webbsida med hjälp av 
programvaran Flash: 

• Bakåtknappen som finns på våra webbläsare fungerar inte inom element av 
Flash. Detta orsakar ett problem för många användare då det finns en grundlig 
vana till att alltid klicka på bakåtknappen på webbläsaren för att ta sig bakåt. 

• Färger för länkar fungerar inte. En användare kommer inte ha möjlighet att se 
vilka länkar denne har klickat eller inte klickat på. 

• Användaren kan inte själv anpassa storleken på typsnittet. Användaren blir 
tvingad att anpassa sig till webbdesignerns egen stil. 

• Sökfunktioner fungerar inte. Generellt integrerar Flash dåligt med 
sökfunktioner. 

 
 

Nielsen (2000) 
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3 Problemformulering  
Den problemställning uppsatsen jobbar mot är indelad i två frågor. 

1. Är det möjligt att kombinera en hög användarvänlighet med att 
lanseringssajten även förstärker och levererar användarens förväntningar på 
spelet? 

2. Hur mottaglig är målgruppen för tv/dataspel till en lanseringssida där 
användarens förväntningar på produkten bekräftats eller infriats och på 
samma sätt är användarvänlig? 

Uppsatsens hypotes är att spelsajter idag har en hög andel nytta men en låg grad av 
användarvänlighet. Trots detta får de en hög andel användbarhet då nyttan 
överskuggar användarvänligheten.  
 
Hög användbarhet bygger på nyttan plus användarvänligheten. Om användarens 
förväntningar på sidan har infriats är det ett tecken på nytta.  
 
Användarvänlighet kan mätas utifrån, typografi, navigation och hastighet. En hög 
användarvänlighet kännetecknas av en tydlig typografi, en enkel navigation och en 
kort nedladdningstid av sidan. 
 
Motsatsen till detta kan exemplifieras:  

• Dålig typografi – för liten text med dålig kontrast och färgval. Begränsade val 
för användaren gällande textstorlek.  

• Låg hastighet – tung att ladda ner vilket förstör upplevelsen, detta kan bero på 
tung grafik som stora bilder, animerade filmer. 

• Svårnavigerade – det är svårt för användaren att förstå sidans struktur och hur 
de ska gå vidare. 

3.1 Metodbeskrivning 
Uppsatsen är indelad i tre delar,  

• Utifrån begreppet användarvänlighet och dess tre delar; typografi, navigation 
och hastighet, prövades hypotesen att spelsajter har låg grad av 
användarvänlighet. Detta gjordes genom en studie av idag tre redan 
existerande sajter för dataspel. Studien gjordes med en deduktiv ansats, det vill 
säga sidorna prövades utifrån teorin om användarvänlighet. (Om deduktion, se 
Patel och Davidson, 2003).  

• I del två konstruerades en fiktiv lanseringswebbsida utifrån tanken om att en 
spelsida kan vara lockande, roande och användarvänlig. Resultatet från del ett 
av uppsatsen låg till grund för hur den nya sidan byggs. 

• Till sist prövades sajten gentemot målgruppen. Detta utfördes genom en 
enkätundersökning tillsammans med en visuell presentation av sajten. 
Enkätundersökningen innehöll öppna och fasta svarsalternativ. (Se Patel och 
Davidson, 2003). Studien genomfördes på en grupp studenter som påbörjat 
sina studier i dataspelsutveckling på högskolan i Skövde. För att effektivisera 
undersökningen utfördes den under en föreläsning där samtliga var samlade. 
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Skärmdumpen av sidan som byggdes i del 2 visades på en projektor. Under 
tiden delades enkäter ut till respondenterna. 

I det tillvägagångssätt som valts för arbetet finns det ett antal fallgropar. Trots att 
begreppet användarvänlighet har operationaliserats så blir undersökningen av 
spelsajterna i viss mån ändå en tolkning. En tolkning tenderar att bli subjektiv 
eftersom den som tolkar gör det utifrån sina egna värderingar, erfarenheter och 
förkunskaper. Tolkningarna av ett och samma undersökningsobjekt – i det här fallet 
spelsajter – kan alltså variera. För att begränsa subjektiviteten i tolkningen är det 
viktigt att valda metoder är relevanta, att slutsatser är rimliga och motiverade, samt att 
man är neutral vid analysen. Att vara neutral betyder att man inte ska framhäva saker 
som bekräftar den egna uppfattningen. Det är viktigt att vara medveten om dessa 
saker och inse att det kan finns olika perspektiv. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1982) 

 
Problem med enkätundersökningen i del tre kan uppstå i form av oseriositet från den 
medverkade gruppen. Detta kan ge fel indikationer, men inget man kan göra något åt. 
Men det viktiga att man är medveten att problemet finns. Då en skärmdump visades 
på en projektor i samband med enkätundersökningen kan detta ge en annorlunda syn 
från gruppen på vad en ordinarie webbsida är. På en ordinarie webbsida använder man 
sig av datormusen och interagerar med sajten. I detta fall får gruppen bara med egna 
ögon se en stillbild av sidan och missar att interagera. Detta kan möjligen ge en 
annorlunda indikation på hur de uppfattar sajten. Varför detta problem bortses är för 
att hålla sig inom tidsramen då detta sätt ger över 30 undersökningar på kort tid. Med 
den insparade tiden kommer fokus läggas på att bearbeta den insamlade 
informationen. 
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Figur 5 Egen modell av uppsatsens metod. 
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4 Genomförande 
4.1 Det producerade systemet 
Utifrån hypotesen att spelsajterna idag har en hög andel nytta men mindre grad av 
användarvänlighet skapades en spelsajt med avsikten att sidans egenskaper skulle 
innehålla användarvänlighet + nytta. Utifrån studien som utfördes på de tre utvalda 
spelsajterna som nämnts tidigare, kapitel 3 (figur 1-3) har den nya sajten utvecklats 
vid namnet Bravocharlie. För att få en indikation på om Bravocharlie symboliserar en 
spelsajt och även ger intryck av att vara användarvänlig, kommer en 
enkätundersökning att genomföras där en skärmdump på förstasidan visas på en 
projektor för en utvald grupp. Därför läggs all kraft på att producera förstasidan av 
Bravocharlie. 

  
Figur 6 Färdigdesignad förstasida av sajten Bravocharlie 

4.2 Processen 

4.2.1 Analys av de utvalda spelsajterna 
Mätningarna gick ut på att gå igenom varje enskild sida utifrån ordningen: typografi, 
navigering och hastighet. I detta kapitel är varje spelsajt indelad i en kort inledning av 
hur upplevelsen är i början av sajten, sedan delas mätningarna in i typografi, 
navigering och hastighet. Först och främst bör två typer av typsnitt tas upp; dessa är 
serif- och sans-serif. Den stora skillnaden mellan dessa är att serif familjen har klackar 
medan sans-serif saknar dessa (se figur 7). 
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Figur 7 Visar skillnaden mellan Sans-serif och Serif-teckensnitt 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Serif) 
 

 
Final Fantasy 14 (ett MMORPG, Massive multiplayer online role-playing game, 
skapat av Square Enix Co) 
När sidan laddats färdigt får man fem olika språkvalmöjligheter innan man kommer 
till huvudsidan. Efter språkvalet får man upp en laddningssekvens som visar att 
informationen laddas in. Final Fantasy 14 är byggt med verktyget Adobe Flash, (se 
figur 8). 

 
Figur 8 Skärmdump av sajten Final Fantasy 14 (finalfantasyxiv.com/) 

 

Efter att laddningstiden blev klar animeras all information fram och man överrumplas 
av musik. Denna funktion kan stängas av med knappen ”Sound on” som är placerad i 
det nedre högra hörnet. Nielsen (2000) tog upp fyra olika punkter om varför Flash är 
ett mindre bra verktyg att använda sig av. 
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• Bakåtknappen som finns på våra webbläsare fungerar inte inom element av 
Flash. Detta orsakar ett problem för många användare då det finns en grundlig 
vana till att alltid klicka på bakåtknappen på webbläsaren för att ta sig bakåt. 

• Färger för länkar fungerar inte. En användare kommer inte ha möjlighet att se 
vilka länkar denne har klickat eller inte klickat på. 

• Användaren kan inte själv anpassa storleken på typsnittet. Användaren blir 
tvingad att anpassa sig till webbdesignerns egen stil. 

• Sökfunktioner fungerar inte. Generellt integrerar Flash dåligt med 
sökfunktioner. 

Dessa punkter märks av på sajten Final Fantasy 14. 
 
Typografi: Ett typsnitt från serif-familjen har valts ut. Webbutvecklaren har valt att 
inte ge mer andrum för varje bokstav eller luft mellan raderna. Detta orsakar 
lässvårigheter, i synnerhet för de som har svagare syn. Ett skäl till detta kan vara att 
man vill minska scrollandet av texten för användaren. Andra problem som kan uppstå 
för läsbarheten är att texten är placerad på transparenta bakgrunder vilket kan skapa 
ett störande moment för ögat, störmomentet där läsaren tappar bort sig i texten och 
istället tittar på bakgrunden. Detta orsakar även problem med att texten smälter in mer 
i bakgrunden (se figur 9). Då sajten är byggd helt och hållet i Flash skapar detta 
problem med att man låser användarens tillgång till att ändra textstorleken via 
webbläsaren. 

 
Figur 9 Typsnitt på transparent bakgrund (finalfantasyxiv.com/) 

 
Navigering: Huvudmenyn hittar man när muspekaren förs över texten ”Menu” vilket 
får navigeringen att animeras fram (se figur 10). Scrollern fungerar inte som väntat. I 
vanliga fall kan man scrolla med muspekarens scroller, men på sajten måste 
användaren klicka på en indikator och kan sedan dra ner eller upp musen. 

 
Figur 10 Global meny i spelet Final Fantasy 14 (finalfantasyxiv.com/) 

 
Hastighet: Det tar cirka 5-10 sekunder att ladda ny information på sidan (en animerad 
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indikator visar detta, se figur 11). Användaren måste alltså vänta 5-10 sekunder varje 
gång ny eller mer information visas. Enligt 10-sekundersregeln (Sundström 2005) kan 
detta vara en negativ faktor som kan få användare börja göra annat eller stänga av 
sidan. Med hjälp av den animerade indikatorn som visas i mitten kan användarens 
intresse hållas uppe. Denna indikator visar att sidan fortfarande är i bruk och laddar 
den nya informationen.  

 
Figur 11 Animerad indikator för att visa laddningstiden av den nya 

informationen 
 
 
 

Diablo 3 (ett action RPG, role-playing game, skapat av Blizzard Entertainment) 
En första skillnad mot Final Fantasy 14, där användaren fick välja språk och vänta på 
att all information laddas, är att Diablo 3 sajten laddas upp snabbt och saknar en 
egendesignad indikator. Här kan man anta att webbutvecklaren tänkt till och sett till 
att den viktigaste informationen laddas först. Det vill säga enligt ordningen: text, bild, 
bakgrunder och sist Flash element. 
 
Typografi: På denna sajt har även serif-familjen valts ut och placerats mot en icke 
solid bakgrund som inte är transparent vilket få ses som positivt. Färgen på 
bakgrunden är dov och texten stark. Detta framhäver bokstäverna och skapar en 
tydlighet (se figur 12). 

 
Figur 12 Typsnitt på bakgrund Diablo 3 (www.diablo3.com). 

 
Navigering: Man ser tydligt var huvudnavigeringen är placerad (direkt under 
logotypen för spelet). Västerlänningar läser från vänstra övre delen till högra nedre 
delen. Detta påverkar hur vi västerlänningar tittar på olika saker som reklam och på 
webben. Logotypen ligger högst upp med Flash elementet vilket gör att ögat dras dit, 
därefter kommer menyn (se figur 13). 
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Figur 13 Globala menyn för Diablo 3 (www.diablo3.com). 

 
Hastighet: Sidan laddar fort eftersom vissa element är byggda i Flash. Sidan laddar in 
varje del för sig i en viss ordning istället för allt på en gång som i Final Fantasy 14. 
 
Ratchet and Clank (ett action- äventyrsspel, skapat av Insomniac Games) 
När användaren kommer till sidan välkomnas den av olika flaggor redan vid start och 
kan välja språk. Sidan laddas in på samma sätt som Diablo 3, det vill säga all 
information laddas in separat. 
 
Typografi: Ratchet and Clank är den enda sajten av de tre utvalda spelen som 
använder sig av sans-serif, vilket gör att läsaren enklare kan läsa längre texter. Texten 
är oftast placerad på svart bakgrund med vit text och detta gör det enkelt för ögat att 
tyda texten då den sticker ut. (se figur 14). 
 

 
Figur 14 Typsnitt på bakgrund Ratchet and Clank (www.ratchetandclank.com) 

 
Navigering: Huvudmenyn är placerad direkt under logotypen, precis som Diablo 3. 
Knapparna är tydliga och kan inte missförstås för något annat än just knappar för 
ögonen. Detta underlättar läsningen. (se figur 15). 

 
Figur 15 Globala menyn för Ratchet and Clank (www.ratchetandclank.com) 

 
Hastighet: Sajten laddar snabbt och är byggd på liknande sätt som Diablo 3. 
Informationen laddas in separat i en viss ordning.  

4.2.2 Sammanfattning 
En stor skillnad mellan HTML (Diablo 3 och Ratchet and Clank) och Flash (Final 
Fantasy 14) är att i det sistnämnda fallet måste all information laddas upp innan den 
kan visas. På exempelvis Diablo 3 sajten laddas varje del separat och kan ge intryck 
av att den laddas upp snabbare än sajten för Final Fantasy 14.  
Till uppsatsens produkt valdes HTML just för att undvika längre uppladdningstider.  
 
En iakttagelse av dessa tre sajter är att de inte använder mycket text utan arbetar mer 
med bild och film. Detta kan orsaka att det tar lång tid att ladda ner sajten. Det finns 
givetvis lösningar, i till exempel HTML placerar man den viktigaste informationen 
längst upp i den ordning man vill att informationen ska laddas upp. Mindre viktig 
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information såsom bilder laddar webbläsaren in sist. Bilder kan komprimeras ner med 
exempelvis verktyget Photoshop. 
 
En annan observation är att den globala menyn hos de utvalda spelsajter är 
horisontell, denna observation fann jag även på de spelsajter som inte valdes ut. 
Denna typ av meny användes i Bravocharlie då en horisontell meny är enklare att 
uppfatta för ögat då vi läser varje ord från vänster till höger. 

4.2.3 Val av verktyg för produktion av Bravocharlie 
Före en detaljerad genomgång av arbetsprocessen kommer de två huvudsakliga 
verktygen som använts att presenteras.  
 
Adobe Photoshop är ett pixelbaserat bildbehandlingsprogram som skapades av 
Adobe Systems. Deras första utgåva av Photoshop 1.0 lanserades i februari 1990. 
Från början användes verktyget mest till att manipulera digitala fotografier. Idag 
används inte verktyget bara till att manipulera bilder utan också till formgivning. Med 
hjälp av programmet kan man skapa enkla designförslag på kort tid utan att börja 
gräva djupt i olika HTML koder. Detta program var ett givet val för produktens 
layoutdesign eftersom det är ett av de främsta verktygen.  
 

 
Figur 16 Skärmdump av verktyget Adobe Photoshop 

Adobe Dreamweaver är ett redigeringsprogram för att skapa webbsidor. Programmet 
har en hel del företagsbyten i bagaget. Det grundades av Allaire Systems som köptes 
upp av Macromedia 1998 och idag ägs det av Adobe Systems. Detta program 
användes för att skapa sajten Bravocharlie med både HTML och CSS kod utifrån 
designförslaget ur Photoshop. Programmet är ett av de främsta när det gäller 
skapandet av webbsidor och blev anledningen varför det valdes ut.  
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Figur 17 Skärmdump av verktyget Adobe Dreamweaver 

4.2.4 Layoutarbetet 

Beskrivningen av layoutarbetet kommer att delas upp i två delar. En skiss där de olika 
elementen, navigation, innehåll och bilder placeras med hjälp av block (figur 18). 
Andra delen är finishen för att ge en verklig bild av designen. I det här steget är all 
grafik implementerad som om den vore klar men inte funktionell. (figur 19). Redan i 
detta skede kan man som webbutvecklare få ett intryck av sajtens helhet, exempelvis 
den globala navigationens placering och utseende. Möjligheten finns att pröva 
typografin, olika typsnitt och storlekar. Även i denna fas av layoutarbetet går det att se 
om vissa element kan/ska tas bort, placeras om eller läggas till. 
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Figur 18 Förskiss av layouten 

 

 
Figur 19 Finish av layouten 
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Typografin är en viktig del av användarvänligheten eftersom målet är att göra texten 
lättläst. Därför läggs fokus på vissa av typografins delar: typsnitt, textjustering, storlek 
och radavstånd.  
 
Valet till sajten Bravocharlie blev Sans-serif för att det oftast är mer lättläst på en 
datorskärm än vanlig serif. Sans-serif används på spelsajten Ratchet and Clank. Efter 
en lång genomgång av olika typsnitt valdes två typsnitt i tre olika storlekar. Dessa 
typsnitt var Verdana och Century Gothic (se figur 20). Av dessa två valdes Verdana 
då det var lättläst även med mycket och mindre text.  

 
Figur 20 Skillnaden mellan typsnittet Verdana och Century Gothic (Valet blev 

Verdana) 

 
Sundström (2005) säger att radavstånd är en viktig aspekt att tänka på när det gäller 
läsbarhet. En så enkel sak som att ge luft mellan raderna kan göra underverk. Han 
nämner att normalt har webbläsare ett radavstånd på 120 %. När man använder sig av 
löpande text ska detta ökas till 130-150 %. Det finns inte direkt några exakta siffror på 
hur man ska använda sig av radavståndet, det är något man får testa för varje typsnitt. 
(Se figur 21 för ett exempel på radavstånd).  

 
Figur 21 Visar två olika typer av radavstånd. Högra sidan är mer lättläst än 

vänstra. Högra sidan användes för Bravocharlie. 
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Enligt Sundström (2005) är textjustering en annan viktig faktor för läsbarhet. De tre 
vanligaste inställningar som finns är vänsterjusterad, centrerad och högerjusterad. 
Centrerad text är svårläst då ögat inte får stöd av vänsterkanten. Samma gäller 
högerjustering där den raka linjen är på högerkant och vänster ojämn. Vissa undantag 
kan göras vid kortare stycken för att få den önskade designen.  
 
Navigation är det som gör att användaren kan ta sig från sida till sida. Sajten 
Bravocharlie använder sig av en global meny som leder användaren till alla 
huvudavdelningar. Den globala menyn ligger i en horisontell linje och ger en 
förändrad färg när muspekaren pekar över en knapp (se bild 22). 
 

 
Figur 22 Global meny för Bravocharlie. 

 
En annan viktig del är nyhetsdelen som också består av knappar, knappar som är 
klickbara för att ta sig till hela nyheten. För att användaren ska förstå att det är 
knappar man kan klicka på förstärks de med en orange bakgrund när man håller 
muspekaren över fälten, (se figur 23). 
 

 
Figur 23 Nyhetsdelen med en tydlig indikator på att det är en klickbarknapp. 

 

4.3 Genomförda mätningar 
Två olika undersökningar utfördes för att få svar på min problemställning. Den första 
mätningen gjordes med en stor grupp på 32 personer där de fick titta på en 
skärmdump som visades på en projektorduk, de fick sedan ut varsin enkät (se bilaga 
1) för att besvara fyra olika frågor samt sätta betyg på användarvänligheten. För att 
jag skulle hinna med dessa 32 personer fick jag tillfälle i början en föreläsning att 
hoppa in och göra min undersökning på fem minuter. Denna undersökning ägde rum 
den 7:e april kl 13:15 under föreläsningen för kursen Bildberättande. 

 
Efter att första undersökningen utförts granskade jag all text och upptäckte relevanta 
förslag från respondenterna som jag tog till mig inför nästa undersökning 
(sammanfattningen finns under bilaga 3). Den förändring som skulle ge mest effekt 
för sajten var att nämna på första sidan vilken typ av plattform det nykommande 
spelet skulle släppas till, exempel Playstation 3, PC eller Xbox 360. Denna förändring 
på sajten gav resultat i undersökning två där samtliga svarade ja på fråga 1 som lyder: 
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Tycker ni att sajten symboliserar en spelsajt (en sajt där ett spel utannonserats)? 
 
I den fördjupade undersökningen gick jag tillväga på lite annorlunda sätt. Istället för 
att låta respondenterna titta på en skärmdump på en projektorduk som gjordes i 
undersökning ett, gav jag de möjligheterna till att själva navigera sig till förstasidan 
med hjälp av en dator. Respondenterna fick ut samma enkät (se bilaga 2) i förväg som 
i undersökning ett, detta för att tydliggöra vad de skulle fokusera på så det inte skulle 
uppstå några missförstånd. Efter att de läst igenom frågorna fick de öppna en 
webbläsare och skriv in adressen till sajten Bravocharlie och påbörja granskningen. I 
denna fördjupningsundersökning deltog tre män och tre kvinnor för att skapa en jämn 
fördelning. Samtliga deltagare fick vara anonyma. 

4.4 Analys av mätningar 
I undersökning ett bestod gruppen av 25 män och 7 kvinnor. Detta innebar en ojämn 
fördelning mellan män och kvinnor. Detta kunde inte kringgås då jag inte kunde styra 
vilken klass som hade föreläsningen.  I undersökning två balanserade jag ut det med 
att hålla jämt antal då jag själv kunde välja vilka kandidater jag ville ha till min 
undersökning. 
 
I undersökning ett användes 32 personer och bara 6 personer i andra undersökningen, 
här kan man diskutera resultatet. Tillsammans ger de en tydlig tendens. 
 
I undersökning ett fick jag indikationer på att alla kvinnorna svarade positivt på alla 
svarsalternativen (se bilaga 1) medans fem av de 25 män som deltog valde att 
utveckla sina svar. Ett antagande gällande kvinnornas svar kunde vara att de var 
lata/ointresserade i sitt svarande, de svarade positivt så de kunde undvika att behöva 
utveckla sitt svar om de hade svarat negativt. Men man skulle även kunna se på saken 
att de helt enkelt svarade positivt för att fallet var så efter att ha tittat på Bravocharlie 
sajten. 
 
En del otydligheter uppstod bland respondenterna i undersökning ett, de misstolkade 
min information om Bravocharlie, i vilket skede spelet låg. Tre personer tyckte att det 
saknades två olika saker på sidan på fråga två: Saknas det något som bör finnas på 
denna sajt för att få dig att vilja köpa produkten efter release? Första var att de 
saknade ett Demo och det andra patchar. Ett demo är en mindre spelbar del av spelet 
där användaren kan pröva på och få en känsla för spelets mekanik. Ett demo kan inte 
ges ut i detta tidiga skede då spelet är långt ifrån klart, så ett demo kunde inte ges ut. 
Patchar är uppgraderingar av spelet, detta kan heller inte ges ut på grund av att spelet 
ännu inte är klart. Dessa respondenter måste ha missuppfattat i vilket skede spelet låg 
– produktionsskedet. Denna information fick respondenterna i kortfattad form på 
grund av tidsbrist, därför kunna jag inte förtydliga mitt arbete för respondenterna. 
 
På första frågan i båda enkäterna ställde jag frågan: Tycker ni att sajten symboliserar 
en spelsajt (en sajt där ett spel utannonserats)? Detta är en ledande fråga som leder 
respondenterna till att det är en spelsajt de tittar på. Man kanske frågar sig varför detta 
blev fallet? Det hade kanske varit intressant att fråga: Vilken typ av webbsida speglar 
denna? Syftet var enkelt, jag ville få reda på om den sajten som byggdes 
symboliserade en spelsajt. Detta för att ta reda på ifall de implementerade elementen 
av användarvänlighet skulle på något sätt förstöra temat för varumärkets design.  
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5 Slutsatser 
Efter genomfört projektarbete och analys som varit riktat mot problemformuleringen 
har jag fått svar på min problemställning: 

3. Är det möjligt att kombinera en hög användarvänlighet med att 
lanseringssajten även förstärker och levererar användarens förväntningar på 
spelet? 

4. Hur mottaglig är målgruppen för tv/dataspel till en lanseringssida där 
användarens förväntningar på produkten bekräftats eller infriats och på 
samma sätt är användarvänlig? 

5.1 Resultatsammanfattning 
Efter att ha byggt och följt råden för god användbarhet med hjälp av 
användbarhetsteorin för en spelsajt och genomfört de två olika undersökningar fick 
jag svar på min problemställning som innehöll två frågor. 1: Är det möjligt att 
kombinera en hög användarvänlighet med att sajten även levererar användarens 
förväntningar på produkten?  
 
Ur ett tekniskt perspektiv lyckades jag att bygga en spelwebbsida där jag kombinerade 
en hög användarvänlighet och samtidigt leverera förväntningar på produkten. På 
sajten lyckades jag kombinera typografi, navigation och god hastighet på sajten 
tillsammans med passande design för det kommande spelet Bravocharlie. Resultatet 
från de genomförda undersökningarna kan jag även använda till att stärka mitt svar på 
fråga 1. Respondenterna såg Bravocharlie som en spelsajt och att sajten använde sig 
av hög användarvänlighet. 
 
Fråga 2: Hur mottaglig är målgruppen för tv/dataspel till en sida där användarens 
förväntningar på produkten bekräftats eller infriats och på samma sätt är 
användarvänlig? 
 
Jag fick tydliga indikationer att målgruppen var mottaglig till Bravocharlie, en spelsajt 
där användarens förväntningar bekräftats och på samma sätt är användarvänlig. Det 
var ingen av respondenterna som svarade att sajten borde ha byggts med andra 
verktyg som exempelvis Flash vilket är ett verktyg som används på många spelsajter. 

5.2 Diskussion 
Metoden jag valt för att utföra detta arbete är indelad i tre delar. I första delen 
granskade jag tre valda spelsajter utifrån användbarhetsteorin. Urvalet av tre sidor kan 
verka begränsat. Att bara välja tre sajter istället för att använda sig av ett tiotal eller 
hundratal kan diskuteras, och kan vara en svaghet i mitt arbete. Men valet gjordes 
utifrån att det skulle vara hanterbart och för att kunna genomföra arbetet inom givna 
ramar. Valet var uppenbart, tre sajter valdes för att passa in i tidsschemat som var 
begränsad. Ett annat skäl varför inte ett hundratal sajter valdes var för att arbetets 
problemställning inte fokuserade på frågan ”Har spelsajter mindre grad av 
användarvänlighet?” utan det var en egen uppsatt hypotes för att kunna granska 
sajterna efter mer eller mindre enligt användbarhetsteorin Sundström (2005), som jag 
sedan kunde implementera i Bravocharlie. 
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Andra delen av metoden gick ut på att konstruera en fiktiv lanseringssida utifrån 
tanken om att en spelsida kan vara lockande, roande för att få användarens 
förväntningar bekräftade och samtidigt användarvänlig. Den nya sajten skulle 
användas i mina undersökningar för att få svar på mina frågor. För vidare studier 
borde man möjligtvis konstruera fler webbsidor, exempelvis en webbsida med mindre 
grafik men hög användarvänlighet, sedan göra djupare undersökningar på dessa olika 
sajter på en bredare målgrupp. 
 
Tredje delen av metoden gick ut på att pröva sidan gentemot målgruppen, målgruppen 
bestod av personer med dator – spel- och internetvana. Det skulle vara intressant för 
arbetet att även göra en undersökning på en målgrupp som är mindre benägna till att 
spela spel. Det skulle vara intressant hur de skulle uppfatta sajten med samma typ av 
undersökning som utfördes.   
 
En fråga man kan ställa sig själv är om det finns en ”standard” för hur en webbsida 
ska se ut? Visst finns det olika standarder för exempelvis kodandet med 
HTML/XHTML och CSS. Dessa så kallade protokoll tas fram av WC3 (The World 
Wide Web Consortium) som är ett industrikonsortium med medlemmar som 
industrier, forsknings- och utvecklingsinstitut, standardiseringsorganisationer och 
regeringar samt EU (mer information om WC3 hittar ni på http://www.w3.org). Sedan 
finns användbarhetsteorin där man tar hänsyn till typsnitt, navigation och hastighet. 
Användbarhetsteorin är mer en hjälp än en standard för att få ut det mesta av en sajt. 
En hjälp för utvecklingsteamet som ska skapa den nya webbsidan, hur man ska få sin 
webbsida att vara så tillgänglig som möjligt för ögat. Följer man denna teori kan detta 
öppna nya dörrar åt företagen, man kan sikta mot en större målgrupp än den målgrupp 
spelet skapats för. Teorin ger möjligheten till personer med exempelvis lässvårigheter 
att enkelt läsa och navigera sig på webbsidan.  
 
Man kan inte direkt säga att det finns en standard för hur en webbsida ska se ut, allt 
beror på vad det är för typ av webbsida och till vilken målgrupp den vänder sig. 
Hedman och Pappinen (1999) tar upp tre typer på webbsidor: Klassisk och tidlös, 
seriös och korrekt samt tuff och rebellisk. Dessa olika typer uppfattas tydligt på de 
olika webbsidorna. Exempelvis myndigheter brukar använda sig av typen seriös och 
korrekt. Om sajten istället skulle spegla tuff och rebellisk skulle användaren kunna 
uppfatta informationen fel. En seriös och korrekt sida märker man oftast av på 
färgvalen där bakgrunderna oftast är vita och rena med svart text, detta uppfattas som 
modernt och stilrent medans en tuff och rebellisk använder sig oftast av fler färgval 
och arbetar mer med bilder. Har detta lett till konventioner för hur sidor ska se ut eller 
hur vi uppfattar dem?  
 
Man kan säga att alla dessa olika typer av webbsidor har lett till olika konventioner, 
folk ska känna igen sig vad det är för typ av webbsida de besöker. Har spelsajter 
också lett till en egen konvention där de behöver se ut på ett speciellt sätt för att få 
användarens förväntningar bekräftade? Webbutvecklarna för vissa typer av spelsajter 
har oftast en mindre målgrupp än till exempel en sajt för en myndighet. Men måste 
det vara så? Måste spelutvecklarna begränsa sig till bara den målgrupp spelet riktar 
sig mot? Är det inte bättre att implementera användbarhetsteorin och öppna upp nya 
dörrar för en bredare målgrupp, en bredare målgrupp som resulterar i fler intressen av 
produkten och företaget vilket leder till mer publicitet och mer inkomster. Detta borde 
självklart gälla alla typer av webbdesign och företag. Men de företag som inte tänker 
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på denna teori fullt ut kanske resulterar till att webbutvecklarna av en spelsajt inte 
måste ta samma hänsyn till användbarhetsteorin utan fokuserar mer på det grafiska 
innehållet för att ge användaren en förhandstitt i hur det kommande spelet kan komma 
att se ut.  
 
Hur viktigt är det att spelsajten upplevs som professionell? Med det menar jag 
professionellt utseende när det kommer till det grafiska på en webbsida. Att en 
webbsida har en unik tilltalande design med grafik, bild och text. Men också att inte 
tillexempel designa något häftigt om det inte passar in i produktens tema. Exempelvis 
om spelet är ett sött hästspel med mycket starka drag av rosa och gula färger, bör 
sajten ha dessa drag för att inte missleda användarens förväntningar efter besöket på 
sajten till när produkten spelas. 

5.3 Framtida arbete 
Användbarhet och användarvänlighet är ett stort ämne. Med hjälp av samma teorier 
som detta arbete kan man fortsätta forska på användbarhets/vänlighetsteorin på 
spelwebbsidor. Man kan rikta forskningen till olika delar, allmänt om användbarhet 
hos spelwebbsidor som detta arbete handlat om eller att exempelvis rikta sig mot en 
målgrupp med olika handikapp. Personer med till exempel nedsatt syn, färgblinda, 
dyslexi. 
 
I detta arbete har inte fokus legat på marknadsföring trots att en webbsida är en typ av 
marknadsföring för ett företag där man försöker visa sin produkt och varumärket. För 
det framtida arbetet kan man fördjupa sig mer i delarna av marknadsföring – vilka 
viktiga punkter och modeller bör användas för spelsajter?  
 
På samma sätt som man använder sig av användbarhetsteorin på webben kan man 
forska vidare om denna teori kan påverka hela spel, utvecklingen med typografi, färg 
och placering. Denna teori skulle vara en god hjälp för utvecklingen av ett ”serious 
games” spel, för lärande och träning där detta med användarvänlighet är en viktig del. 
Jag ser detta som ett fall där man kan göra mycket och det kan öppna dörrar till nya 
målgrupper och användningsområden.   
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