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Sammanfattning 

Internet expanderas kontinuerligt, och även möjligheten till lagring av filer i ett eget utrymme 

på Internet. Verktygen som används för att möjliggöra denna fillagring på Internet kallas 

molnlagringstjänster. Generellt sett är personer dåliga på att säkerhetskopiera sina datafiler. 

Det finns också en oro hos många att förlora information som har sparats i datafiler. Flertalet 

av dataanvändarna har vetskap om att det är viktigt att göra säkerhetskopior. I tidigare 

relevant forskning inom området framkommer det att det finns brister gällande hur mycket 

information som finns att tillgå om molnlagringstjänster och hur lättillgängliga de är. Det gör 

att det är svårt att veta om icke datorerfarna människor klarar av att använda dessa tjänster på 

ett bra sätt. Även för kända molnlagringstjänster kan det vara av vikt att få vetskap om de är 

lättillgängliga och användarvänliga. Studien har med hjälp av oerfarna användare, som har 

deltagit i experiment och besvarat ett frågeformulär, undersökt hur enkla tre alternativa 

molnlagringstjänster är att använda. Experimentet utfördes genom att personerna utförde 

några grundläggande uppgifter som fokuserade på säkerhetskopiering och återställning av 

filer. Personerna fick också tillsammans med utförandet av experimentet besvara ett 

frågeformulär med frågor som främst handlade om de olika aktiviteterna. Frågorna hade sin 

grund i Temporal Motivation Theory vars element används för att mäta personernas 

motivation att utföra aktiviteterna. Resultatet påvisade fakta om hur användarvänliga 

alternativen är och hur de står sig mot varandra. Informationen baserades på hur 

testpersonerna klarade av att utföra testuppgiftena i experimentet, och deras åsikter om 

alternativen. Företag och privatpersoner är de som främst kommer att ha nytta av 

studieresultatet, för att lättare kunna göra ett aktivt val av molnlagringstjänst. Resultatet kan 

också vara av nytta inom forskningsområdet och för fortsatta studier inom området.     

Nyckelord: Molnlagringstjänster, Säkerhetskopiering, Filhantering, Molnet 
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1 Introduktion 
Denna studie behandlar hantering av molnlagringstjänster och utförande av 

säkerhetskopiering mot dessa. Tre olika alternativ undersöks med metoderna experiment 

kombinerat med frågeformulär.  

 

2 Bakgrund 
Enligt (“Global Data Backup Survey Results | ConsumerStatistics.org”, n.d.) utför de flesta 

datoranvändare inte kontinuerliga säkerhetskopieringar av sina hemdatorer. Detta stämmer 

även fast de är medvetna om att de tidigare har förlorat personliga filer, är oroliga över att det 

ska hända igen och anser att det är viktigt att utföra säkerhetskopiering.   

Inom forskningen har ”Cloud Computing” fått en ökande uppmärksamhet och utgör nu ett av 

de viktigaste forskningsämnena inom datavetenskap (Yang and Lin, 2015). 

Den ursprungliga idén har sin grund i en tidigare studie skriven av (Rosenqvist, 2014). 

Studien är intressant, men forskningsarbetet kan förbättras inom ett fåtal punkter. Följande 

punkter i den tidigare studien anses som problem med möjlighet till förbättring, och är tänkt 

att förbättras med hjälp av denna studie: validitet i experiment samt val av metod. Studien är 

ofullständig med avseende på metod etc. Min studie är gjord på ett mer strukturerat, 

genomarbetat och akademiskt korrekt sätt.  

Den tidigare studien är relevant arbete, och denna studies mål är att förbättra de bristfälliga 

punkter som finns och använda de förslag som anges för framtida forskning som motivation 

till att skapa en bättre studie. Ett liknande experiment kommer att utföras i denna studie men 

med modifikationer inom bland annat antalet testpersoner, val av metod, testuppgifter som 

ingår i experimentet och motverka problem med validiteten genom bland annat variera vilket 

alternativ som testpersonerna använder först i experimentet. Verifiering är möjligt för att se 

om problem med att skilja mellan synkroniseringsmappar och molnet även finns för 

testpersonerna som deltar i studien. Denna studie har jämförts mot den tidigare studien. 

Ytterligare ett alternativ i form av en extern hårddisk med molnlagringsfunktion tillfördes och 

användes som ett komplement till de två andra mer vanliga alternativen under experimentet.   

Målet var att göra en mer systematiskt studie för att se om det fanns möjlighet att nå ett bättre 

resultat.  

2.1 Relaterad forskning 
Under denna sektion beskrivs liknande forskning inom området som har en relation till denna 

studie att presenteras. Eftersom molnlagring är ett relativt nytt område finns det inte så 

mycket relaterad forskning inom området att ta del av. 

Den första relaterade studien är publicerad genom Högskolan i Skövde. Studien som är 

skriven av (Rosenqvist, 2014) undersöker också molnlagringstjänsters enkelhet vid utförande 

av säkerhetskopiering. Undersökning använder sig liksom denna studie av mindre 
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datorerfarna personer som deltagare, men i metoder av formerna intervju samt experiment. De 

två alternativa molnlagringstjänsterna OneDrive och Google Drive undersöktes vid 

användning utförd av fem testdeltagere. TMT används även vid utförandet av den tidigare 

studien, validitetshot beaktades i viss mån även om brister finns. Uppgifter liknande de som 

ingick i hans experiment finns även i den här studien. Resultatet visar att personerna var 

positiva till att fortsätta använda någon av molnlagringstjänsterna. Det fanns problem med att 

skilja mellan synkroniseringsmappen och användarkontots filutrymme på tjänstens webbplats 

som bör verifieras ytterligare. Problem fanns också med att hitta en synkroniserad fil samt att 

slutsatser kunde dras att tjänsterna bör utvecklas inom ett antal områden.  

Nästa relaterade forskning är en artikel skriven av (Gross, 2013). I artikeln diskuteras främst 

för och nackdelar med att använda molnbaserad lagring, vilka gratis alternativ som finns att 

tillgå samt några eventuella nackdelar som kan påverka. Fördelar som belyses är att data i 

molnet alltid är tillgänglig och att användare slipper oroa sig för att deras fysiska lagring som 

exempelvis deras hårddisk ska gå sönder vilket skulle skapa en dataförlust. Nackdelar som 

diskuteras är pålitlighet och säkerhetsaspekter med att ha data lagrad i molnet. Slutsatserna 

belyser att molnlagring är smart att använda sig av för att undvika dataförlust.   

Annan forskning utförd av (Yang and Lin, 2015) handlar om användares avsikt i att använda 

molnlagringstjänster. I artikeln nämns det att av den forskning som utförts inom området är 

det en väldigt liten del som är ritade mot att studera individuella personers intentioner att 

använda molntjänster. Detta gäller också för de faktorer användarna betänker innan de börjar 

använda en molnlagringstjänst.  

I den omfattande studien används flera surveys och avancerade modeller för att analysera 

data. Analysen och diskussionen gjordes baserat på ”Task-Technology Fit theory”. Något som 

nämns är att molnet möjliggör åtkomst och redigeringsmöjligheter av filer sparade på 

Internet. Men också snabb delning eller åtkomst av nätverksresurser. Det går även att komma 

åt personliga filer eller säkerhetskopior som ständigt uppdateras till den senaste versionen från 

valfri enhet med Internetåtkomst.  

Tidigare undersökningar visar att användare ser en risk angående sekretess, tillförlitlighet och 

tillgänglighet och är på grund av det osäkra över att lagra sina personliga filer i molnet. 

Molnlagringstjänster ger användare många kraftfulla funktioner, vilka får användare att 

uppleva att utförandet av dagliga uppgifter sker med bättre prestanda tack vare tjänsterna. 

Detta leder till att individerna ser en större avsikt i eller nytta med fortsatt användning av 

molnlagringstjänster. Den studien är en av de första som tenderar att förstå vad som avgör 

individers intentioner att fortsätta använda sig av molnlagringstjänster.  

 

3 Problemformulering 
Här nedan beskrivs det identifierade problemet och hur problemet angrips.  
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3.1 Syfte 
Studiens syfte är att jämföra molnlagringstjänster med avseende på hot mot enkelheten i att 

utföra säkerhetskopiering samt återställning av filer.  

3.2 Motivation 
För att undvika förlust av data som kan förekomma vid olyckor som exempelvis 

naturkatastrofer eller förstörelse av fysisk lagringsmedia, kan alternativet att säkerhetskopiera 

filer i molnet vara att föredra (Goldsborough, 2012). 

Den ökade mängden digitala enheter kombinerat med ett utbrett Internetanvändande för att 

dela filer mellan flera enheter har ökat behovet av molnbaserad lagring (Chung et al., 2012). 

Problemet är att personer som har begränsad kunskap inte hanterar deras data på ett säkert 

sätt, och därför många gånger blir lidande av dataförlust(Gross, 2013). Den ökade efterfrågan 

rörande säkerhetskopiering och återställning av, och populariteten hos molnlagringstjänster, 

tillsammans med avsaknaden av kunskap gällande säkerhetskopiering och återställning 

behöver tas itu med för att göra användare mer medvetna om säker filhantering.  

Arbetet kombinerar kunskap och vanor hos oerfarna datoranvändare gällande 

säkerhetskopiering/återställning av individuella filer med deras kunskap och 

användarerfarenhet inom molnlagring. Detta genom att undersöka om molnlagringstjänster är 

tillräckligt lätta att hantera för oerfarna användare, så att personerna kan lyckas genomföra 

uppgifter involverande säkerhetskopiering och återställning av filer.   

3.3 Delmål 
Här listas delmål som utförs under studien i kronologisk ordning.  

1. Utföra en litteraturstudie för att samla in det forskningsmaterial som behövs för att 

bland annat få mer kunskap om hur TMT fungerar samt kan etableras, och hitta annan 

användbar information om exempelvis molnets utveckling samt etik. 

2. Göra de förberedelser som krävs för experimentet, inklusive skapande av en 

konceptuell modell som anger vad som ingår att utföra i experimentet. 

3. Skapa frågeformulär. 

4. Bekräfta validiteten genom att motverka validitetshot.  

5. Hitta testpersoner. 

6. Låta deltagarna genomföra utförandet.   

7. Analysera och utvärdera den data som framkommit. 

8. Jämföra resultatet med vad som framkommit från tidigare studier. 

9. Generalisera slutresultaten om möjlighet finns. 

3.4 Frågeställningar 
I denna sektion presenteras de frågeställningar som studien har som mål att besvara.  

1. Kan molnlagringstjänster förbättra personers tendens att säkerhetskopiera och 

återställa sina filer? 

2. Leder medverkandet i studien till en större medvetenhet kring, och motivation till att 

använda molnlagringstjänster för att hantera säkerhetskopiering av filer? 
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3. Hur stor är skillnaden i resultat mellan de alternativ som undersöks och vilket upplevs 

bäst, respektive sämst ut användbarhetssynpunkt?  

3. 5 Avgränsningar 
Något som skulle ha varit bra att inkludera är säkerhetsaspekten. Med det menas säkerheten 

med att lagra filer i molnet. Det skulle vara bra att inkludera i utförandet. Dels kunde frågor 

ha ställts som undersökte vilken data som användarna sparade i molnet och om de såg några 

begränsningar angående vad de kunde tänka sig att lagra hos en molnlagringstjänst. 

Testledaren kunde också ha informerat deltagarna om att alla filer inte är lämpliga att spara i 

molnet och att varje individ bör tänka efter vad han eller hon laddar upp till en 

molnlagringstjänst. Säkerhetsaspekten uppmärksammades i slutfasen av examensarbetets 

skivande, och inkluderas därför inte.    

Eftersom klientmjukvaran hos molnlagringstjänsterna kontinuerligt uppdateras med nya 

funktioner, optimeras och modifieras vid release av uppdaterade versioner gäller endast 

resultaten för de versioner som fanns tillgängliga vid utförandetillfället. Även om det är 

möjligt kan alltså inte författaren bekräfta att resultaten skulle ha sett likadant ut vid 

användning av senare varianter av de testade alternativen.  

3.5 Förväntat resultat 
Det resultat som beräknades framkomma från studien var fakta som beskrev testpersonernas 

åsikter och vanor angående säkerhetskopiering/återställning, samt användning av 

molnlagringstjänster. Kunskapsnivån hos testpersonerna beräknades framkomma, samt 

resultat och att detta jämfördes mellan deltagarna.  

Resultat från utförande av experiment samt svar på frågor för de tre testalternativen som 

presenteras för molnlagringstjänsterna är delar som tillsammans skapar det samlade resultatet 

i form av data som är jämförbar mellan de olika alternativen. Denna data innehåller 

information dels kring molnlagringstjänsterna, men också om säkerhetskopiering och 

återställning av filer.   

Enligt studier som t ex (“Global Data Backup Survey Results | ConsumerStatistics.org”, n.d.) 

utför hemanvändare sällan säkerhetskopiering. Då molnet är en relativt ny teknik för att 

hantera lagring, och försökspersonerna inte arbetar inom IT förmodar författaren att de icke 

datorerfarna försökspersonerna inte har utfört säkerhetskopiering mot molnet tidigare, och 

därför inte är speciellt erfarna inom området. Av den anledningen bör resultaten skilja mellan 

författaren som är erfaren och de mindre erfarna försökspersonerna som båda deltar i studien.   

  

4 Metod 
Här nedan beskrivs grundläggande information som kan vara bra att känna till innan det gås 

in djupare i studien. Det inkluderar bland annat hur studien är upplagd, vilka metoder och 

strategier som används. 
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4.1 Metodval  
Här kommer det att informeras om vilka metoder som är möjliga och vilka av dessa som 

används i studien.  

Enligt (Trost, 2005) ska projektets syfte påverka valet av vilken metod som används. (Mikael 

Berndtsson, 2008) talar om att det som först görs vid ett metodval är att för frågeställningen 

identifiera de möjliga metoder som finns. Därefter ska utvärdering och reflektion ske över 

dessa för att kunna välja ut den av metoderna som utefter problemet anses mest passande och 

förmodas ge bäst resultat.  

De metoder som anses vara lämpliga för denna typ av studie är experiment, intervjuer och 

frågeformulär. (Wohlin et al., 2012) antyder att huvudmålet med ett experiment oftast är att 

utvärdera en hypotes eller en relation. Studies mål var att undersöka om hypotesen angående 

att icke datorerfarna människor är dåliga på att utföra säkerhetskopiering faktiskt stämmer. 

Relationen mellan säkerhetskopiering och molnlagringstjänster undersöktes också mer 

ingående med aktiviteter. Därför passade experiment bra som metod i denna undersökning.   

Även om anteckningar förs vid intervjuer är det ofta svårt att dokumentera samtliga detaljer.  

Vad som är viktigt att samla in under intervjuer är omöjligt att veta (Wohlin et al., 2012). 

Vid frågeformulär görs dessa tillgängliga tillsammans med utförandeinstruktioner. 

Frågeformulären besvaras och lämnas därefter tillbaka till den ansvarige personen (Wohlin et 

al., 2012). Detta är precis vad händer i metoden kopplad till denna studie och som passar 

utefter ändamålet. Insamlingen av data sker smidigt på digitalt vis genom användningen av 

Google Formulär, samtidigt som testledaren finns med vid besvarandet av frågorna för att vid 

behov förklara eller svara på frågor om formuläret. Som (Wohlin et al., 2012) nämner 

rekommenderas det att spela in diskussionen under en muntlig intervju. Då skulle sedan 

diskussionen behöva kodas om från ljud till text, vilket skulle leta till mer arbete för att få 

fram användbar data. Detta är något som inte är nödvändigt vid användandet av 

frågeformulär. Förhoppnings reduceras också mängden oklarheter angående vad personerna 

menar genom användningen av skriftliga formulär. Då slipper forskaren muntliga oklarheter 

och missförstånd vid avlyssnandet av samtalen. Avslutningsvis anser författaren att text är 

lättare att tyda än tal.  

Observationer och tidtagning används för insamling av data under experimentet, vilket kan 

ses som ett komplement till svaren på frågeformulären. Frågeformulär anses därför vara den 

bättre metoden att använda tillsammans med det experiment utförs. Den insamlade datan från 

de två metoderna kan tillsammans användas för att ge ett bredare perspektiv inom 

studieområdet.  

 

4.2 Kvalitativ studie  
Undersökande forskning innebär att objekt undersöks i dess naturliga miljö och med hjälp av 

observationer kan framträdande resultat uppmärksammas. Hänsyn behöver tas för anpassning 

till de förändringar som kan uppstå i det fenomen som studeras. För att uppnå detta krävs en 
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flexibel forskningsdesign, eller rättare sagt kvalitativ forskning (Wohlin et al., 2012). Detta 

har författaren tagit i åtanke då studien har utförts i hemmet vilket är en naturlig miljö att 

vistas i för privatpersoner och hantera säkerhetskopiering i på fritiden. Metodkonstruktionen 

eller frågorna anpassades eller förklarades när testledaren upptäckte ett behov av detta. 

Exempelvis förbättrades några frågor då författaren upptäckte oklarheter vid besvarande av 

formuläret som första deltagare.     

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att enkla och raka frågor ställs som ger innehållsrika 

och komplexa svar (Trost, 2005). Detta verifieras genom att frågor som ”hur kommer det 

sig?” ställs som följdfrågor till en mängd frågor i studiens frågeformulär vilket samlar in 

användarens motivering till svaret.  

Om en studie har som mål visa att ett visst antal procent av befolkningen har olika synpunkter 

bör en kvantitativ studie användas. En kvalitativ studie är mer lämplig vid studier där det 

fokuseras på att förstå hur personer resonerar, reagerar, eller så kan det vara med fokus på att 

uppmärksamma ett varierande handlingsmönster (Trost, 2005). Kvalitativ data grundar sig på 

ett litet urval som inte på något sätt är statistiskt representativt för befolkningen (Trost, 2005).  

Baserat på detta kan det förtydligas att det här är en kvalitativ studie som fokuserar på varje 

enskild individ som väljer att delta. Resultatet som framkommer i studien är också direkt 

kopplat till den mindre gruppen av deltagare och kan därför inte ses som representativ för 

någon större grupp.  

4.3 Översikt  
I denna undersektion ges en övergripande bild om hur studien ser ut.  

En mängd bestående av två icke datorerfarna personer valdes ut och efterfrågades om 

deltagande i studien. Författaren själv deltor i studien för att kunna jämföra resultaten mellan 

personerna baserat på den kunskap och erfarenhetsnivå som finns hos dessa inom området.  

Personerna involveras i utförandet av några sammanhängande metoder som utfördes 

individuellt vid ett och samma tillfälle för varje deltagare. Att hela genomförandet för en 

person utfördes vid ett och samma tillfälle beror på metodernas starka relation till varandra. 

Metoderna som ingick är experiment och frågeformulär. För att undvika validitetshot kom 

bland annat alternativens ordning att varieras vid de olika tillfällena.   

Experimentet innehåller ett antal uppgifter som genomfördes för varje alternativ separat för 

att kontrollera vilken av de som var lättast att förstå sig på och hantera. Uppgifterna 

förväntades genomföras självständigt med endast tillhörande material som fanns på de 

officiella hemsidorna eller som visades under installationsprocessen till hjälp. Uppgifterna 

inkluderade installation av klientprogram, skapande av användarkonto, återställning av 

borttagna filer etc. Under experimentet kom ansvarig person att vara medverkande för att 

observera, svara på frågor, och vid behov motivera deltagarna, samt i nödfall även ge små 

tips. Tidtagning utfördes under tiden aktiviteterna i experimentet genomfördes för att ha 

ytterligare en faktor att jämföra mellan testdeltagarna.    
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Frågor kom att komplettera experimentet för att få ett bredare perspektiv över 

användbarheten. Deltagarna svarade på lika frågor med lika svarsalternativ, och frågorna 

delas upp så att de ställdes både före och efter experimentet. Frågorna kom att representeras 

av ett digitalt frågeformulär med olika svarsformer. Anledningen till att digitala frågeformulär 

användes var att data i form av de deltagandes svar och åsikter enkelt kunde samlas in och 

sparas i digital form. Detta möjliggjorde att på ett bra sätt kunna hantera och bearbeta den 

insamlade informationen. De deltagande personerna hade även möjlighet att muntligt uttrycka 

sig, eller vid oklarheter ställa förtydligande frågor. 

Utöver att enbart testa hantering av filer med de officiella hjälpmedlen som erbjuds av 

molnlagringsleverantörerna kom även användning av en portabel hårddisk av modellen ”My 

Passport Ultra” att undersökas. Hårddisken som undersöktes har inbyggt stöd för att spara 

filer antingen lokalt på hårddiskutrymmet, eller i molnet om ett existerande ”Dropbox”-konto 

har registrerats i den medföljande programvaran. För att få ett bredare omfång och kunna göra 

en mer fullständig jämförelse kom molnsynkroniseringsfunktionen på hårddisken att 

inkluderas som ett enskilt alternativ i studien.   

Just detta alternativ som kommer från en tredjepartstillverkare (Western Digital) sågs som ett 

bra komplement till de officiella tillvägagångssätten. Det bidrog till att få en mer fullständig 

bild över hur lagringsprocessen kan gå till. Det underlättade att tydligare se vilket som är det 

mest omtyckta alternativet enligt testpersonerna.  

Eftersom det krävs ett existerande ”Dropbox”-konto för att använda funktionaliteten som 

finns för molnlagringssynkronisering i den portabla hårddisken anses det mest lämpliga vara 

att placera detta alternativ i slutet av utförandeprocessen. Då det finns en strävan efter att 

testerna ska bli så rättvisa som möjligt och att alternativen ska få samma grundförutsättningar 

kommer de tidigare beskrivna metoderna dvs. experiment med underliggande frågeformulär 

även att appliceras på samma sätt för alternativet representerande den portabla hårddisken.  

TMT kommer att användas för att designa frågorna och experimentet på ett korrekt sätt, mer 

information angående detta finns att ta del av inom undersektionen nedan som handlar om just 

detta.   

4.4 Validitetshot 
För att undvika validitetshot kom frågor att användas som ställdes både före och efter 

experimentet för att kunna jämföra de svar och åsikter som framkommer. På det sättet är det 

möjligt att se vilken skillnad på syn och kunskap användaren får för varje alternativ som 

undersöks genom att involveras i studien. 

Svaren på frågorna och personens åsikter kan slås ihop för att kontrollera att frågan hade 

uppfattats korrekt och att testpersonen hade fyllt i vad han/hon verkligen tyckte. Det är ett bra 

sätt att verifiera att den angivna informationen stämmer. Risken finns att testpersonen annars 

hade missuppfattat eller fyllt i fel svar på frågan. Exempelvis kan utförandet av de testade 

aktiviteternas resultat valideras mot vad de deltagande ansåg sig ha för erfarenhet angående 

det alternativ som testats.  
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Det är viktigt att redan under planeringsfasen tänka på, kontrollera, och om möjligt undvika 

validitetshot för att utforma experimentet på ett så giltigt och akademiskt korrekt sätt som 

möjligt (Wohlin et al., 2012). En lista med validitetshot (Wohlin et al., 2012, s 105) kopplade 

till studien samt tillhörande beskrivning över hur kritiska hoten är i denna specifika 

undersökning och hur varje av dessa hot i listan hanteras finns att tillgå i Bilaga A.   

4.5 TMT 
TMT står för Temporal Motivation Theory och är en motivationsteori som kom att användas 

som grundstomme vid designen av experimentet och frågeformuläret. Positiva effekter av 

detta kan bland annat vara en minskad tendens att individer skjuter upp saker som anses 

jobbiga eller mindre tillfredsställande att utföra (Steel, 2007). 

Då studien har en stark koppling till varje enskild individ som deltar i undersökningen är det 

av stor vikt att personerna håller motivationen inom en rimlig nivå. Det leder till att de kunde 

utföra uppgifterna och besvara frågorna som ingår på ett mer riktigt och positivt sätt.  

 

Den enklaste formuleringen av TMT ser ut som följande:  

 

Formel 1. De ingående elementen i TMT 

 

Utility betyder nytta eller användbarhet och beskriver hur åtråvärd en uppgift är att utföra av 

en person. E står för Expectancy, vilket betyder förväntan och anger i detta fall hur stor 

förväntan som finns på uppgiften. V representerar Value som betyder värde. D står för Delay 

som betyder fördröjning.  motsvarar en persons känslighet för fördröjning.  

Rent generellt strävar människor efter det som dem har mest nytta av. Hög förväntan och ett 

högt värde leder till en hög nytta. Detta och ytterligare information om TMT finns att läsa om 

i artikeln ursprungligen skriven av (Steel, 2007).  

Värt att nämna är att Utility inte beräknas i denna studie. De ingående elementen används 

endast för att skapa frågor som sedan används för att få fram data att analysera.  

4.6 Utvärderingsstrategier  
Insamlad data från experiment och frågor analyseras för att utvärdera svar/resultat. Detta ger 

en möjlighet att kontrollera om de deltagandes tankar och åsikter från frågorna stämmer 

överens med deras prestationer från experimentet, som då tillsammans kan bidra till ett samlat 

resultat innehållande information från båda metoderna och som därmed motverkar 

validitetshot nummer 23 (se bilaga A). 
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5 Genomförande 
I följande kapitel informeras det om hur upplägget och genomförandet av undersökningen gått 

till. Beskrivning av vad som ingick i genomförandet med dess olika alternativ och de 

uppgifter som genomfördes av testpersonerna kommer att illustreras i en bild och beskrivas 

med hjälp av en konceptuell modell. Därefter ges en inblick i hur frågorna skapades, samt i 

vilken ordning frågorna och testuppgifterna för de olika alternativen kommer att utföras. 

5.1 Konceptuell modell 
En konceptuell modell skapades för att på ett enkelt och överskådligt sätt visuellt kunna visa 

vad som ingår i experimentet. Detta inkluderar vilka program eller vilken utrustning som 

testades av respondenterna som olika utförandealternativ och de fem uppgifterna, vilka är de 

aktiviteter som genomfördes för samtliga alternativ. Testalternativen finns beskrivna i de 

turkosfärgade rektanglarna med rundade hörn och aktiviteterna som ska utföras finns i de 

mörkblå rutorna med samma formgivning.   

En konceptuell är viktigt att inkludera vid utförandet av ett experiment så att det inte uppstår 

missförstånd över vad som faktiskt ingår i dess utförande.   

 

Figur 1. Aktiviteter tillhörande testalternativen 

 

5.1.1 Beskrivning av aktiviteter 
I denna undersektion beskrivs aktiviteter från den konceptuella modellen som ses i figuren (se 

figur 1) mer detaljerat. Aktiviteterna utfördes i löpande ordning från vänster till höger för 

samtliga alternativ.   

Aktiviteten att läsa på innebar att användaren läste inför momentet för att ta till sig 

information om exempelvis hur någonting fungerade eller hur det kunde utföras. Det innebar 
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för deltagarna att läsa på de officiella hemsidorna för molnlagringstjänsterna för att lära sig, 

eller ta del av information som gavs vid installation av programvaran. Att vara förberedd 

underlättade genomförandet av testuppgifterna för deltagarna i studien. Att vara förberedd och 

ha tagit till sig information inför uppgiften var också till fördel för att säkerställa ett korrekt 

genomförande av testuppgifterna. Då utförandet sker individuellt fick deltagarna själva avgöra 

hur mycket tid som användes för att genomföra aktiviteten.  

Att installera är en aktivitet som innebär att programvara installeras för respektive 

testalternativ, det vill säga att klient tillhörande molnlagringstjänst, eller mjukvara som följer 

med den portabla hårddisken. Det krävs för att synkronisera filer mot molnet.    

Skapande av användarkonto är en uppgift som betyder att respondenten ska för alternativen 

Dropbox och Google Drive skapa användarkonton som sedan kommer att användas under 

nästkommande aktiviteter. Eftersom molnlagringsfunktionen tillhörande den portabla 

hårddisken från Western Digital, alltså alternativ tre använder sig av ett existerande Dropbox-

konto kommer det tidigare skapade kontot för tjänsten att användas för detta alternativ. På 

grund av detta beroende placeras Western Digitals alternativ efter Dropbox i 

utförandeordningen. Därav inkluderas inte den här aktiviteten för Western Digitals alternativ i 

experimentet.     

Uppgiften att säkerhetskopiera innebär att en kopia av en vanlig musikfil i mp3-format som är 

lokalt lagrad på den interna hårddisken ska placeras i mappen tillhörande 

molnlagringstjänsten för att sedan synkroniseras mot användarens lagringsutrymme i molnet. 

Därefter ska det verifieras att hela filen har synkroniserats korrekt genom att se efter om filen 

finns i fullständig storlek i lagringsutrymmet. Detta bör ske genom att öppna 

molnlagringstjänstens webbsida som finns för att hantera lagringsutrymmet.    

Att återställa är en aktivitet som innebär att filen som hanterades tidigare och nu finns lagrad i 

tjänstens molnlagringsutrymme först raderas därifrån och därefter ska återskapas på samma 

ställe av användaren.  

Anledningen att just dessa aktiviteter valdes ut som ingående uppgifter att utföra under 

experimentet är att författaren utefter sin kunskap och erfarenhet ansåg att dessa uppgifter är 

relevanta inom området och är därmed intressanta att undersöka i studien.  

5.2 Frågekonstruktion 
Intervjuer kan ha fyra olika former där formen för detta frågeformulärs frågor antingen är 

halvstrukturerad eller strukturerad baserat hur data samlas in i svaret. Vad som är typiskt för 

de två formerna är att frågeområden har en bestämd ordningsföljd (Lantz, 2007, 33). Både 

öppna frågor där respondenterna får svara i fritext och stängda frågor med fördefinierade 

alternativ, samt frågor med en kombination av dessa används i formuläret. Mer om frågornas 

konstruktion finns att läsa nedan i denna undersektion.  

Frågor skapas som bygger på de olika elementen som finns med i TMT och som används i 

denna studie som grundstenar för att få med samtliga möjligheter. TMT tillsammans med den 

konceptuella modellen bidrar till att ge en heltäckande undersökning. Detta motverkar 
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validitetshot nummer tre mot nätfiske. Både fritextfrågor och frågor med kryssalternativ samt 

frågor med en kombination av dessa varianter används i frågeformuläret.    

De variabler som brukar användas brukar vara baserade på rangordningsskalor (Trost, 2005). 

På detta sätt hanteras även variabler i denna undersökning i form av de element som ingår i 

TMT.  

Frågor ställdes i frågeformulär före och efter experimentet där den större mängden av 

frågorna ställdes i början av utförandet. Grundläggande frågor ställdes som en inledning för 

att kontrollera deltagarnas vane- och kunskapsnivå inom området samt för att ge personerna 

en introduktion till studien. Frågorna som ställdes efter experimentet utvärderar vad 

personerna tyckte om tjänsterna de har testat under genomförandet och vilket alternativ som 

var lättast respektive svårast att använda. Anledningen till att frågor ställdes både före och 

efter experimentet är att tillsammans lättare kunna besvara frågeställningarna med direkt 

fakta. 

Därefter fördelades frågor i delar kopplade till de ingående elementen i TMT, vilket gjordes 

för att få en fullständig bild. Dessa delar behandlade samtliga aktiviteter som jämförts för att 

mäta testpersonernas motivation till att utföra aktiviteterna.  

För att underlätta för deltagarna att ange sina värderingar angående säkerhetskopiering mot, 

och användning av molnlagringstjänster har frågor utformats på ett speciellt sätt. Det går ut på 

att två olika aktiviteter jämförs i varje fråga. Detta för att deltagarna lättare skulle kunna 

värdera sina åsikter angående aktiviteterna för samtliga alternativ. Risken för att validitetshot 

28 (se bilaga A) skulle uppstå minskades även genom att konstruera frågor på detta sätt.  

En skala med värden från ett till och med fyra var tänkt att användas för besvarande av 

frågorna, men när frågorna konstruerades i Google Formulär valdes andra format för 

insamlingen av data. Detta inkluderar bland annat kryssfrågor med olika textalternativ. Detta 

fungerar ungefär på samma sätt som en skala från ett till fyra men med kryssbara rutor som 

svarsalternativ, vilket är bra för att deltagarna lättare skulle kunna ange i vilken grad de håller 

med om påståendet i fråga. Svarsalternativen översattes sedan till värden mellan ett och fyra 

för att på så sätt enklare kunna jämföra och hantera den insamlade datan och därefter även få 

ut normaliserade värden. De normaliserade värdena har ett maxvärde som är ett och nollvärde 

som är noll.  

Denna strategi används för frågor tillhörande E & V i TMT vilka betyder Expectation, det vill 

säga förväntad möjlighet att klara av en aktivitet, respektive Value, vilket värde aktiviteten har 

för individen. Följdfrågan ”hur kommer det sig?” användes här för samtliga frågor för att få 

en motivation eller förklaring till varför respondenten tyckte som den gör. Detta för att 

säkerställa att det är en kvalitativ undersökning som kräver mer djupgående fakta än en 

kvantitativ studie.  

I figur 2 nedan presenteras en bild för att illustrera hur frågorna såg ut i formuläret vid 

besvarandet. Bilden nedan innehåller en exempelfråga från delen som hanterar området 

”förväntan att klara av en uppgift”.  
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Figur 2. Exempelfråga om förväntan på uppgift 

 

Vad det gäller nämnaren i TMT som anger fördröjning och känslighet för fördröjning är det 

inte lika passande att ha frågor som jämför de olika aktiviteterna med varandra inom den 

enskilda frågan. Av den anledningen konstruerades frågor för varje enskild aktivitet. 

Känslighet till fördröjning översätts passande nog till tidsåtgång och fick två frågor tilldelade 

till sig. Dessa frågor samlade in data om hur ofta personen utför den valda aktiviteten samt 

hur mycket tid som spenderades på dess utförande. Gällande frågan om hur ofta personen 

utför den specifika aktiviteten används textrutor där användaren i textform får utrycka sitt svar 

med valfri enhet utefter personens tolkning av frågan. I frågan om hur mycket tid som 

spenderas på aktiviteten får respondenten i rullgardinsmenyer välja mängden timmar, minuter 

och sekunder som personen lägger på utförandet av aktiviteten när det sker.  

Den sista variabeln i nämnaren anger fördröjning, vilket här passande nog översätts till 

belöning. Kring det elementet ställdes en fråga per aktivitet om personen anser att det finns 

någon vinst med att utföra aktiviteten. Frågorna om belöning är kryssfrågor med alternativen 

Ja, Nej och Övrigt, där svarsboxen för övrigt används som en plats där respondenten kan 

motivera sitt svar.  

Svar på frågor från samtliga av dessa områden från TMT översattes till värden från ett till 

fyra. Översättningen gjordes utefter hur frågorna är konstruerade, vad respondenterna har 

svarat, vilket format svaret på frågorna inkom i, samt antalet möjliga alternativ som fanns vid 

besvarandet av frågorna. Allt detta påverkar hur översättningsprocessen gick till för att få ut 

svar i form av representativa värden. Dessa värden normaliserades sedan för att data från 

samtliga delar i TMT ska kunna analyseras och jämföras med varandra på ett smidigt sätt.  

Det normaliserade värdet beräknas med hjälp av följande formel V – 4 / 12 = N, där V är det 

totala värdet för varje aktivitet och N motsvarar det normaliserade värde som resultatet av 

uträkningen påvisar.   

Mängden arbete som krävdes vid omvandlingsprocessen och hur denna gick till varierar 

mellan de olika områdena, vilket framkommer i följande sektion. 

 

5.3 Formatering av svar från frågeformulär 
I denna sektion beskrivs hur den data som inkommit som svar på frågorna i delarna kopplade 

till de olika elementen som ingår i motivationsteorin TMT översätts till jämförbara 

siffervärden.  
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Eftersom kopplingen mellan de fyra svarsalternativen och värden mellan ett och fyra kan 

anses stark för frågorna tillhörande områdena förväntan att slutföra en uppgift och vilket 

värde en aktivitet har anses översättningen vara enkel att utföra. Därför var inte en 

formatering eller kodning direkt nödvändig att utföra för att omvandla frågornas svar till 

representativa värden. Dock är detta något som utförts för frågor tillhörande områdena 

tidsåtgång och belöning, se dess undersektioner nedan.   

Anledningen till att formatering eller kodning av data som inkommit från frågeformulären 

endast är nödvändigt att utföra för delarna relaterade till de två nedre elementen i TMT är att 

det skulle bli svårt att få ut representativ data i sifferform utan att ha omvandlat dessa svar. 

Svaren från områdena för de två övre av de fyra ingående elementen i TMT är redan i ett 

format som enkelt kan omvandlas till motsvarande siffervärden. Med hjälp av formateringen 

kan data i numeriskt format fås fram för samtliga element i motivationsteorin som sedan kan 

jämföras med varandra åt samtliga håll.  

5.3.1 Hantering av svar kring frågor om förväntan och värde 

Hur frågorna är konstruerade med olika alternativ finns väl beskrivet i sektion 5.3 

frågekonstruktion här ovan. Frågorna är utformade med kryssrutor som svarsmetod där 

deltagaren fick välja vilket alternativ i textform som stämde bäst överens med personens 

åsikter eller kunskaper genom att bocka i just den rutan. Svaren på frågorna kunde sedan 

enkelt göras om till motsvarande siffervärden enligt följande metod.  

Värden mellan ett och fyra tilldelas baserat på vilket svarsalternativ deltagaren kryssat i där 

fyra är det mest positiva påståendet, eller det av svarsalternativen som håller med mest i 

frågan. Därefter minskar värdet med ett för varje ruta/steg. Då frågorna är reflexiva och 

jämför alternativen får man räkna ned från den sida som det man söker efter står på i frågan. 

Blir värdet fyra åt det ena hållet så blir det för samma alternativ ett från det andra hållet. 

Alltså analyseras samma fråga två gånger, en gång åt varje håll för att få ut värdena för 

samtliga alternativ.   

5.3.2 Hantering av svar kring frågor om tidsåtgång  

Som tidigare nämnt ställdes två frågor för varje aktivitet. De frågorna var hur ofta aktiviteten 

utförs och mycket tid som då läggs på aktiviteten. Frågorna besvaras med hjälp av fritextrutor 

samt att användaren får ange antalet timmar, minuter och sekunder i en rullgardinsmeny.  

För att kunna få fram värden från ett till och med fyra behöver svaren på frågorna för samtliga 

svarsalternativ kodas om. Det gjordes med hjälp av kriterier där siffervärden motsvarar 

svarsalternativen i frågorna. Detta för att sedan kunna få ut normaliserade värden för de olika 

aktiviteterna och möjliggöra jämförelse av svaren med värden för samtliga element i TMT.   

Formateringen sker baserat på vad respondenterna har angivit för svar på frågorna och vad 

författaren ansåg är passande värden att översätta svaren till. Listor med kriterier används för 

att formatera om svaren på frågorna till lämpliga siffervärden från ett till fyra. Värt att nämna 

är att synonyma svar, samt en viss mängd överflödig text från långa svar utesluts vid ett fåtal 

fall. Detta för att hålla mängden text i listan nere på en rimlig nivå, men även för att 

författaren ansåg att den texten inte tillförde något som var av betydelse för kriterierna.  
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Av effektivitetsskäl slås de två frågorna tillhörande varje aktivitet ihop till en vid kodandet. 

En lista med kriterier för formatering finns för varje frågekombination tillhörande en aktivitet. 

Samtliga listor med kriterier, och tabeller med de representativa värdena som framkommer 

finns att ta del av i bilaga E. För att illustrera ser du nedan ett exempel som visar hur ett 

kriterie för aktiviteten att läsa på kan se ut: 

Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”: ”vid behov för att uppnå ett godkänt genomförande” respektive ”10 

minuter”.  

5.3.3 Hantering av svar kring frågor om belöning  

Precis som för frågorna som skapades för tidsåtgång behöver den insamlade datan från 

frågorna kring belöning kodas/formateras om för att få ut representativa värden mellan ett och 

fyra. Värdet används därefter till att beräkna ett normaliserat värde för varje aktivitet. Dessa 

siffror användes sedan för att jämföra resultaten mellan samtliga element i TMT.  

En fråga ställdes för varje aktivitet som frågar om respondenten ser någon vinst med att utföra 

den specifika aktiviteten. Svarsalternativen för frågorna var Ja, Nej, och Övrigt, där övrigt 

används för att snappa upp en motivering till svaret.  

Eftersom svaren är kopplade till aktiviteterna och därmed skiljs åt ganska mycket skapas en 

lista med kriterier för varje fråga. Listorna med kriterier för värden och dess formatering finns 

att tillgå i bilaga E.  

 

5.4 Utförandeordning  
Här nedan kommer en beskrivning av i vilken ordning de olika faserna och alternativen utförs 

i under studien.  

För att motverka validitetshot 25 och 26 i listan (se bilaga A) innebärande att alla 

respondenter har samma ordning på testalternativ och frågeställningar kom ordningen av 

dessa variera i den mån det är möjligt, så att den inte blir för liknande vid de olika 

testutförandena. På det sättet minimeras hotet av att testdeltagarna kunde berätta ordningen 

för varandra och då också veta om den i förtid. Om det hade inträffade skulle det troligtvis 

inte blivit ett lika bra utförande då förutsättningarna skulle skilja sig åt mellan respondenterna. 

Dock finns ett det som tidigare nämnt ett beroende av ett användarkonto på 

molnlagringstjänsten Dropbox för att utförandet av aktiviteter för alternativet Western Digital 

ska fungera korrekt. Därför behöver Dropbox ligga innan den portabla hårddiskens 

utförandefas i utförandeordningen. Det är en viss begränsning i studien, men då studien 

endast inkluderar ett mindre antal respondenter anses det inte som något problem. Den 

alterneringen som utförs bör i dagsläget vara tillräckligt effektfull för att motverka detta 

validitetshot.    

Frågornas ordning kommer alterneras genom att delarna med frågor presenteras i olika 

ordning för de olika respondenterna.    
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5.5 Urval av testpersoner 
Bekanta personer som anses passande väldes ut inom författarens gemenskapskrets. Med 

passande menas att författaren anser att de utvalda personerna har en begränsad kunskap inom 

forskningsområdet. Därefter tillfrågades personerna om de skulle kunna tänka sig att delta i 

studien och de informerades då om vad det skulle innebära.  

Urvalet sker utefter ett antal kriterier och ett minimiantal som genereras baserat på antalet 

kriterier som valts ut av författaren. De icke datorerfarna personerna som valts ut sorteras med 

hjälp av kriteriet ålder. I den visuella tabellen nedan finns både kön och ålder med för att 

sortera urvalet, men endast ålder används som ett kriterie för urvalet i studien. Anledningen 

till att kön finns med i tabellen är för att få fram ett enklare och mer överskådligt utseende på 

tabellen.  

Minimiantalet är resultatet av antalet möjliga alternativ som finns för kriterierna 

multiplicerade med varandra. Om kön skulle ha inkluderats som ett kriterie skulle det ha 

funnits två möjliga alternativ, man eller kvinna. För ålder som var det kriterie som används 

vid detta urval sattes en avdelningsgräns där sedan räckvidder används för att täcka in övre 

och undre gränser för de två olika områdenas åldersspann. För att förtydliga finns det alltså 

två representativa alternativ för ålder, ett övre och ett undre område med en avdelningsgräns 

som går mellan dessa. Minimiantalet för antalet testpersoner blir i detta fall två multiplicerat 

med ett vilket ger ett minimiantal på två studiedeltagare. Av integritetsskäl förblir deltagarna 

anonyma i studien och döps till deltagare ett till och med tre.  

Författaren är en man som är mellan 21 och 25 år gammal. Han var den första personen som 

genomförde studiens testutförande (Deltagare 1), dock medverkar han inte i tabellen då denna 

är till för studiens utvalda testpersoner. Anledningen till att författaren genomför testerna först 

men inte finns med i tabellen är dels att han har en större kunskapsnivå inom området och 

därför inte kan klassas tillsammans med de övriga deltagarna, men också för att ha en mer 

datorerfaren person att jämföra de mindre datorerfarna personernas resultat med och för att 

upptäcka konstruktionsfel i ett tidigt skede. Författarens kunskap kommer bland annat från 

personens högskoleutbildning inom IT-området.  

Jämförelse kom att ske mellan den mer erfarna personens resultat och de mindre erfarna 

personernas testresultat för att se skillnaden. Denna strategi leder till mindre validitetshot och 

undviker konstruktionsfel i studien innan övriga deltagare riskerar att råka ut för dessa.   

Enligt (Trost, 2005) är det vid kvalitativa studier inte intressant med representativa urval. Det 

ska finnas variation till en viss grad. Med det menas att endast en person får vara tydligt 

avvikande från de andra deltagarna. (Trost, 2005) nämner även att det viktiga är att få fram ett 

mönster, medan antalet personer som uppvisar mönstret är ointressant. (Trost, 2005) menar på 

att det bästa är att begränsa sig till ett mycket litet antal intervjuer. Färre väl genomförda 

intervjuer är mer värda än flera mindre väl genomförda intervjuer.      
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För att enklare få en översikt av urvalet och hur fördelningen av respondenter ser ut skapades 

en visuell tabell (se tabell 1). Den härstammar från en metod som används för att få fram ett 

strategiskt urval vilken finns att ta del av i boken skriven av (Trost, 2005). 

 

Tabell 1. Tabell representerande testdeltagare 

Kön/Ålder 15 – 20 år 21 – 25 år 

Man Deltagare 2 Deltagare 3 

 

5.6 Utförandemiljö 
På grund av att det känns mest naturligt och för att privatpersoner troligtvis brukar befinna sig 

i hemmet vid utförande av uppgifter relaterade till säkerhetskopiering och 

molnlagringstjänster sker utförandet i författarens bostad. Validitetshot 6 motverkades genom 

att plötsliga störningsmoment minimerades i den mån det är möjligt, t ex genom att stänga 

fönster för att minska störande ljud från skällande hundar.   

Att utförandet genomfördes på en lugn plats som deltagarna har befunnit sig på tidigare och 

som liknar deras hem får dem att slappna av och lättare kunna fokusera på utförandet.  

 

5.7 Teknisk utrustning 
En och samma laptop som är nyinstallerad med Windows 7 SP1 användes av deltagarna vid 

utförandet. Den var trådlöst uppkopplad mot hemnätverket som finns i bostaden. En 

återställningspunkt skapades innan utförandefasen inleddes för att smidigt kunna återställa 

datorn till exakt samma ursprungliga tillstånd innan ett nytt genomförande påbörjades. Detta 

för att datormiljön och uppsättningen av installerade program etc. skulle vara likadan vid 

samtliga testtillfällen. Datorns operativsystem hade vid genomförandet de senaste 

uppdateringarna installerade. För att underlätta vid utförandet installerades webbläsarna 

Google Chrome samt Mozilla Firefox, vilka är de vanligaste förekommande webbläsarna 

(“Browser Statistics”, n.d.). Anledningen att båda webbläsarna installeras är att det skulle 

finnas en valmöjlighet så att den webbläsare deltagaren var mest van vid kunde användas.  

Varje deltagare fick en egen mapp skapad med ett namn som identifierade vilken deltagare 

mappen tillhör, t ex ”Deltagare 1”. Detta val av namn var att föredra framför deltagarens 

förnamn då det nu inte framkommer vem de olika deltagarna är ur de andra deltagarnas 

synvinkel. Endast testledaren har tillgång till den informationen vilket styrker de deltagandes 

integritet. I mappen finns tre filer. Dessa är ett textdokument som innehåller en beskrivning av 

vad som ska utföras samt i vilken ordning det ska ske, en musikfil som är omdöpt till namnet 

”originalfil” och en bild som visuellt visar studiens upplägg.   
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5.8 Verktyg 
Google formulär användes för att skapa frågeformulären och presentera frågorna på ett snyggt 

sätt samtidigt som verktyget är praktiskt på grund av möjligheten att skapa flera sidor vilket 

möjliggör uppdelningen av frågor för de olika delarna. Då kunde också frågornas ordning 

smidigt varieras när de presenteras.     

Den mp3-fil som användes i studien är en låt som är dedikerad till ”Public Domain” vilket 

innebär att vem som helst får använda låten hur som helst utan att fråga producenten om 

tillstånd. Det enda som är modifierat av mig på filen är namnet. Eftersom processen är samma 

och att samma fil hanterades av samtliga deltagare är det av mindre betydelse vilken typ av fil 

det är.  

6 Analys av resultat 
I detta avsnitt presenteras den data som hade samlats in och som analyserats för att se om det 

fanns några tydliga avvikelser. Först presenteras resultat som framkom under experimenten. 

Detta följs sedan av materialet från frågeformulären med dess olika delar/områden.  

6.1 Analys av Experiment 
Under denna sektion kommer resultat som framkommit från experimentet att presenteras. Det 

är sorterat först och främst baserat på vilken testperson som utfört testerna och därefter på 

vilket av alternativen som datan tillhör.   

6.1.1 Resultat för deltagare 1 

Här presenteras resultaten från experimentet för deltagare 1, d.v.s. författaren som är mer 

erfaren än övriga deltagare inom området. 

Dropbox 
Tabell 2. Resultat för Dropbox tillhörande deltagare 1 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på 1 1 min klar - 

Återställa 2 1 min 40 sek klar - 

Säkerhetskopiera 3 3 min 45 sek klar - 

Skapa 
Användarkonto 

4 5 min 54 sek klar - 

Installera 5 6 min 25 sek klar - 

 

Testpersonen hade inga svårigheter att slutföra aktiviteterna för alternativet Dropbox. Det kan 

bero på att alternativet har använts av deltagaren vid tidigare tillfällen. Att läsa på innan 

installationen var den aktivitet som utfördes på kortast tid. Därefter kom huvudaktiviteterna 

att säkerhetskopiera och återställa en fil. Och det som var mest tidskrävande att utföra var att 

installera klientprogrammet följt av att skapa ett användarkonto. Värt att nämna är att datorn 

som användes vid experimentet är gammal och inte speciellt snabb, så detta påverkade 

framförallt det utdragna installationsförloppet. Dock spelar detta mindre roll då samma 

utrustning användes av alla deltagare.  
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Google Drive 
Tabell 3. Resultat för Google Drive tillhörande deltagare 1 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Återställa 1 35 sek klar - 

Läsa på 2 1 min 29 sek klar - 

Installera 3 3 min 58 sek klar - 

Säkerhetskopiera 4 5 min 06 sek klar - 

Skapa 
Användarkonto 

5 7 min 44 sek klar Fick problem med 
att skapa ett konto 
i det fönster för 
Google Drive som 
kom upp efter 
installationen. 
Detta på grund av 
för dåligt stöd för 
låga 
skärmupplösningar, 
så jag fick 
registrera ett konto 
via Googles 
webbplats istället.  

 

Google Drive har också använts innan studien av deltagare ett. De flesta av aktiviteterna gick 

att slutföra utan några konstigheter. Detta gäller för alla aktiviteter förutom för att skapa ett 

användarkonto, vilket testledaren tyckte Google hade gjort onödigt besvärligt. Då skärmen på 

den bärbara datorn är någorlunda lågupplöst gick det inte att se knappen för att gå vidare till 

nästa steg vid registrerandet av kontot i deras fönster som kom upp efter installationen. Det 

gick heller inte att scrolla/bläddra för att se knappen, vilket är en felkonstruktion som ett stort 

företag som Google borde ha i sina applikationer. Alla internetanvändare har faktiskt inte en 

ny modern skärm att visa det digitala materialet på. För att gå runt problemet skapades ett 

konto på deras webbplats istället, med processen drog ut på tiden och felet var ett 

irritationsmoment.  

Den rankade ordningen för aktiviteterna skiljer sig åt lite från Dropbox. Filåterställningen 

utfördes under en minut, vilket är snabbt. Även att installera programmet gick snabbt jämfört 

med Dropbox. Som beskrivet ovan tog aktiviteten att registrera ett nytt konto lång tid, och att 

säkerhetskopiera en fil tog lite mindre tid än så.  

 

Western Digital 
Tabell 4. Resultat för Western Digital tillhörande deltagare 1 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Skapa 
Användarkonto 

- - Ingår ej Behövs inte 
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Återställa 1 3 min 55 sek klar Gick inte att göra i 
den egna 
mjukvaran.  

Läsa på 2 5 min 12 sek klar - 

Installera 3 6 min 46 sek klar - 

Säkerhetskopiera 4 19 min 47 sek klar Det var svårt att få 
det att fungera. 
Fick logga in på 
nytt och det gick 
att utföra direkt 
säkerhetskopiering 
först vid andra 
försöket. 

 

Då alternativet för Western Digital använder ett existerande Dropbox-konto är aktiviteten att 

skapa ett användarkonto inte nödvändig att utföra för detta alternativ. Aktiviteten att återställa 

en raderad fil är den aktivitet som tog minst tid att utföra, men det fanns inget funktion i 

mjukvaran för att göra denna uppgift. Därför gick personen ut på Dropbox webbplats där 

användarkontots filer finns att tillgå och utförde filåterställningen den vägen. Att utföra 

säkerhetskopiering av filen till molnlagringsutrymmet tog märkbart mer tid än övriga 

aktiviteter. Att utföra säkerhetskopiering av en enskild fil genom den egna mjukvaran var 

besvärligt då programmet var svårt att hantera och förstå sig på. Testpersonen blev frustrerad 

och irriterad när det först inte gick att utföra säkerhetskopieringen i programmet, men 

lyckades till slut. Det var mycket lättare att utföra enskild säkerhetskopiering och återställning 

av filer direkt genom Dropbox eller Google Drive:s alternativ. Slutligen var installationen det 

alternativ som tog näst mest tid att genomföra.  

 

6.1.2 Resultat för deltagare 2 

Under denna sektion presenteras resultaten från experimentet för deltagare 2. 

Google Drive 
Tabell 5. Resultat för Google Drive tillhörande deltagare 2 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Icke utfört Personen anser 
det inte 
nödvändigt att 
läsa på innan. 

Återställa 1 31 sek klar - 

Säkerhetskopiera 2 1 min klar - 

Installera 3 1 min 35 sek klar - 

Skapa 
Användarkonto 

4 8 min 01 sek klar Dåligt stöd för 
lågupplösta 
skärmar i 
klientprogrammet 
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gjorde att 
registrering inte 
gick att utföra i 
fönstret som 
öppnades efter 
installationen. 

 

Precis som testledaren förutspått är deltagarna inte speciellt intresserade av att läsa innan de 

ger sig på de mer praktiskt aktiviteterna. Då användaren själv fick välja i hur stor omfattning 

han skulle läsa på skippade deltagaren detta steg fullständigt. Resultaten är goda, varav 

filåterställningen är den aktivitet som utförs snabbast, på ynka 31 sekunder. Aktiviteten att 

säkerhetskopiera tog ungefär dubbelt så lång tid och hamnar på andra plats. Installationen av 

programmet utfördes förvånansvärt snabbt på ungefär en och en halv minut vilket ger en 

tredjeplats. Problemet med stöd för lågupplösa bildskärmar upplevdes liksom för den första 

deltagaren även för denna person och gav en kraftig tidsåtgång. Deltagaren lyckades trots det 

till slut att skapa ett användarkonto genom att använda Googles webbplats istället.   

Dropbox 
Tabell 6. Resultat för Dropbox tillhörande deltagare 2 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Icke utfört Personen anser 
det inte 
nödvändigt att 
läsa på innan. 

Återställa 1 50 sek klar - 

Skapa 
Användarkonto 

2 1 min 16 sek klar - 

Säkerhetskopiera 3 3 min klar - 

Installera 4 5 min 18 sek klar - 

 

Deltagaren valde att inte utföra aktiviteten att läsa på även för detta alternativ. Resten av 

aktiviteterna utfördes utan problem. Filåterställningen utfördes på minst tid och rankades 

därför som etta, tätt följt av att skapa ett användarkonto. Aktiviteterna att säkerhetskopiera en 

fil och installera programvaran tog märkbart mer tid och placerades därför på tredje respektive 

fjärdeplats. Filåterställningen utfördes genom papperskorgen i Windows, vilket inte var 

tanken men anses som en godkänd lösning.  

Western Digital 
Tabell 7. Resultat för Western Digital tillhörande deltagare 2 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Icke utfört Personen anser det 
inte nödvändigt att 
läsa på innan. 

Skapa 
Användarkonto 

- - Ingår ej Behövs inte 
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Återställa - - Inte utfört Eftersom 
säkerhetskopieringen 
inte lyckades så 
hoppade deltagaren 
också över denna 
uppgift. 

Installera 1 4 min 29 sek klar - 

Säkerhetskopiera 2 17 min 55 sek Inte klart Testdeltagaren 
upplever det 
problematiskt att 
hitta 
lagringsutrymmet på 
Dropbox webbplats 
och att få 
synkroniseringen 
genom WD:s 
programvara att 
fungera ihop med 
kontot. Personen höll 
på att ge upp tidigare 
men kämpade på 
ordentligt och 
försökte ytterligare 
en stund utan att 
riktigt hitta rätt. Då 
gav han upp helt. 

 

Precis som för alternativ ett och två utfördes inte aktiviteten att läsa på då det anses onödigt. 

Något konto behövde inte skapas för att registreras mot tjänsten då det inte ingick som en 

aktivitet för detta alternativ. Den enda aktiviteten som faktiskt genomfördes fullständigt och 

korrekt är installationen av det medföljande programmet som ska hantera bland annat 

molnlagringsynkroniseringen. Därför hamnar den aktiviteten på första placering. Uppgiften 

att säkerhetskopiera en fil hamnar på andra placering då testledaren anser att testdeltagaren 

fortfarande gjorde ett mödosamt och ordentligt försök att faktiskt lyckas med aktiviteten. 

Problem som testledaren uppmärksammade var att webbplatsen för att hantera filerna 

kopplade till användarens konto inte hittades av deltagaren, och problem med Western 

digitals programvara som upplevdes mycket svår att använda och komplicerad att förstå sig 

på gjorde att synkroniseringen mot molnet inte upprättades.   

 

6.1.3 Resultat för deltagare 3 

I följande sektion kommer du att få granska data som visar det resultat som framkommit från 

genomförandet av experimentet utfört av deltagare nummer tre.  

  Dropbox 
Tabell 8. Resultat för Dropbox tillhörande deltagare 3 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 
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Återställa 1 50 sek klar - 

Läsa på 2 1 min klar Personen läser på 
under 
installationsprocessen. 

Skapa 
Användarkonto 

3 1 min 15 sek klar - 

Säkerhetskopiera 4 3 min 43 sek klar - 

Installera  5 5 min 25 sek klar - 

 

Samtliga aktiviteter kan anses vara fullständigt utförda. Det enda som skulle kunna vara värt 

att påpeka är att personen spenderade en liten mängd tid på att läsa på i början av 

installationsprocessen, så de två aktiviteterna utfördes egentligen under samma tidsperiod. 

Aktiviteterna att återställa fil, läsa på och skapa användarkonto utfördes på 50 sekunder, 1 

minut respektive 1 minut och 15 sekunder, vilket kan anses snabbt. De hamnade på placering 

ett till tre. Aktiviteterna att säkerhetskopiera filen och att installera klientprogrammet för 

Windows tog båda lite mer tid och blev fyra och femma på rankingskalan.  

Google Drive 
Tabell 9. Resultat för Google Drive tillhörande deltagare 3 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Gjordes inte Personen anser 
det inte 
nödvändigt att 
läsa på innan. 

Säkerhetskopiera - - Inte påbörjad Eftersom 
användaren inte 
lyckades skapa 
ett 
användarkonto 
för tjänsten gick 
det inte att 
genomföra 
denna uppgift 
pga. det 
beroende som 
finns. 

Återställa - - Inte påbörjad Eftersom 
användaren inte 
lyckades skapa 
ett 
användarkonto 
för tjänsten gick 
det inte att 
genomföra 
denna uppgift 
pga. det 
beroende som 
finns. 
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Installera 1 1 min klar - 

Skapa 
Användarkonto 

2 14 min 53 sek Inte klar Denna person 
försökte 
registrera sig i 
fönstret som 
kommer upp på 
datorn efter 
installationen, 
vilket de två 
andra 
personerna 
också provade, 
men 
misslyckades 
med det då 
fönstret är för 
dåligt optimerat 
för lågupplösta 
skärmar och 
godkänn-
knappen inte 
gick att komma 
åt. Användaren 
provade då att 
skapa ett konto 
på nätet, men 
efter flera 
försök att skapa 
ett konto 
lyckades han 
inte pga. att 
han tydligen 
inte uppnådde 
ålderskraven i 
Googles policy. 

 

Aktiviteten att läsa på utfördes inte då personen inte ansåg det nödvändigt och gick istället 

direkt på nästkommande aktivitet. Den enda aktiviteten som utfördes fullständigt och korrekt 

av de fem som fanns med var att installera, som alltså rankas etta och endast tog ungefär en 

minut för deltagaren att genomföra. Aktiviteten att skapa ett användarkonto slutfördes inte, 

men personen försökte med det i femton minuter. Personen försökte liksom de tidigare 

deltagarna registrera ett konto genom att använda det fönster för detta som kom upp direkt 

efter programinstallationen var genomförd. Personen hade samma problem med detta som 

tidigare deltagare haft (se tabellen ovan för mer information om detta). När han sedan testade 

att skapa ett användarkonto på Googles webbplats blev han nekad på grund av ålderskrav i en 

av Googles policyer, även fast flera olika åldrar testades vid registreringen. Testledaren 

anmärkte också på att det var väldigt udda och konstigt gjort av Google som borde kunnat 

hantera det hela på ett bättre sätt. De är trots allt ett av de större bolagen inom området och 

har många registrerade kunder som de ska göra nöjda. Då inte kontot kunde skapas och det 
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finns ett beroende från skapandet av användarkonto för att kunna genomföra nästkommande 

aktiviteter, dvs. att säkerhetskopiera och återställa filer påbörjades inte ens dessa aktiviteter.        

Western Digital 
Tabell 10. Resultat för Western Digital tillhörande deltagare 3 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Gjordes inte Personen anser det 
inte nödvändigt att 
läsa på innan. 

Skapa 
Användarkonto 

- - Ingår ej Behövs inte 

Återställa - - Gjordes inte Beroende finns från 
säkerhetskopieringen 

Installera 1 6 min 03 sek klar - 

Säkerhetskopiera 2 20 min 36 sek Inte klar Personen kan inte, så 
han gav upp. 

 

Personen läste inte på någonting innan han gick vidare med följande uppgifter då det ansågs 

onödigt. Likaså används det redan skapade kontot för Dropbox för 

molnlagringssynkronisteringsfunktionen som medföljer WD:s portabla hårddisk och alltså 

ingår inte aktiviteten att skapa ett konto för detta alternativ. Den enda aktiviteten för detta 

alternativ som utfördes korrekt är att installera programmet vilket gjordes på ungefär sex 

minuter vilket anses tillfredsställande, och därmed rankades aktiviteten som etta.  

Deltagaren arbetade koncentrerat med att försöka hitta någon ikon för eller något sätt att 

lyckas med säkerhetskopieringen, men ansåg att programmet var för komplicerat och dåligt. 

Han blev irriterad och tålamodet tog slut vilket testledaren kan förstå. Personen försökte att 

lösa uppgiften i ungefär 20 minuter innan han gav upp, vilket författaren anser är tillräckligt 

för att ranka aktiviteten som tvåa även om aktiviteten inte slutfördes på ett korrekt sätt. 

Återställningen av filen som aktivitet gjordes inte då filen behöver ha säkerhetskopierats 

innan den kan återställas, alltså finns det ett beroende även där.  

 

Personen som tipsade författaren om den portabla hårddiskens 

molnlagringssynkroniseringstjänst nämnde att den gjorde backups väldigt mycket enklare och 

smidigare än övriga alternativ som finns på marknaden dvs. vid användningen av exempelvis 

Dropbox. Det kan mycket väl vara så att denna person syftade på den automatiska 

synkroniseringen av en vald mängd av den interna hårddisken till användarens 

molnlagringsutrymme på Dropbox, som kunde sättas upp med synkronisering under specifika 

tidsintervall. Vilket verkade vara lättare att få fungerande med WD:s alternativ än att 

säkerhetskopiera enskilda filer ögonblickligen som aktiviteten i experimentet hanterar.   
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6.1.4 Generella aspekter från experimentets resultat  

I denna sektion presenteras generella aspekter som går att se utefter tabellerna med resultat 

från experimentet.  

Inledningsvis är den mer datorerfarna personen, deltagare ett lite bättre än övriga deltagare 

innan han ger sig på de mer praktiska uppgifterna. Alltså stämde författarens hypotes 

angående att mindre erfarna datoranvändare inte läser på i så stor utsträckning. Samtliga 

deltagare upplevde problem med att använda Western Digitals alternativ för 

molnlagringssynkronisering. Det märks klart och tydligt både vid utförandestatus för 

uppgifterna, men också på den tidsåtgång som finns för aktiviteterna. Tidsåtgången i 

resultaten bör tas med reservation då datorn tog lång tid på sig att framförallt installera 

programmen. 

Det dåliga stödet för lågupplösta bildskärmar i fönstret som öppnades efter 

programinstallationen för Google Drive som var till för att logga in eller registrera ett nytt 

användarkonto gjorde att problem uppstod även här. Två av tre deltagare lyckades gå runt 

problemet efter att ha upptäckt felet, men deltagare tre lyckades inte skapa ett användarkonto 

och kunde då inte heller utföra säkerhetskopiering eller återställning av filen.  

Utefter de aktiviteter som ingick i experimentet är Dropbox det enda av de tre alternativen 

som testades som det inte uppstod några som helst problem med under genomförandet. 

Samtliga aktiviteter slutfördes och genomfördes på ett korrekt sätt för detta alternativ. Utan att 

gå in på att jämföra varje aktivitet mellan de alternativa tjänsterna kan man generellt sett se att 

Dropbox totalt sett kräver minst tid för att få aktiviteterna genomförda. Med tanke på 

resultaten skulle författaren säga att Dropbox tycks vara det av alternativen som är lättast att 

använda. På andra placering hamnar Google Drive som förutom problemen som uppstod på 

grund av låg skärmupplösning fungerade bra och gick snabbt att använda. På sista plats 

hamnar Western Digitals funktionalitet för molnlagringssynkronisering som inte alls 

upplevdes som enkel att använda.  

Då uppgifterna är på en ganska enkel nivå syns det inte så stora skillnader i resultaten mellan 

mer och mindre erfarna deltagare som författaren trodde att det skulle göra. I de fall 

säkerhetskopiering och återställning av fil lyckades gick det snabbt och smidigt att utföra för 

både Dropbox och Google Drive. 

Om inte felet med skärmupplösningen skulle uppkommit hade troligtvis Google Drive fått 

bättre resultat och sett ut som en hetare kandidat.   

6.2 Analys av Frågeformulär 
Under denna sektion kommer resultat som framkommit från frågeformuläret att presenteras. 

Frågeformuläret består initialt av en uppsättning av inledande frågor. Dessa frågor är till för 

att introducera testpersonen till ämnet och studien, men även för att kontrollera personens 

erfarenhet och kunskap inom de centrala delarna som undersöks i studien samt personens 

motivation till att utföra dessa aktiviteter.  
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Sedan behandlas den centrala delen i frågeformuläret som hanterar frågor om de olika 

aktiviteterna kopplade till de olika elementen som ingår i Temporal Motivation Theory. En 

sida med frågor för varje av dessa element finns i frågeformuläret. Därför känns det passande 

att inkludera samtliga element även här i rapporten. Delar koppade till förväntan, värde, 

tidsåtgång samt belöning kommer att inkluderas för att utvärdera varje deltagande persons 

motivation. Upplägget är strukturerat med en analyssektion per deltagare. Efter det kommer 

en jämförelse av resultaten från de två viktigaste aktiviteterna inom studien, som är att 

säkerhetskopiera och återställa filer. Till sist kommer en del med avslutande frågor vilka kan 

ses som en utvärdering av vad personerna tyckte om alternativen och frågor kopplade till 

frågeställningen.  

6.2.1 Inledande frågor 

Här kommer ni att få läsa om de inledande frågorna. De ställdes bland annat för att kontrollera 

individernas erfarenhet och kunskapsnivå inom området. Frågorna kommer kortfattat att 

beskrivas i löptext nedan.  

De utvalda deltagarna ansåg sig kunna lite om och ha utfört säkerhetskopiering någon enstaka 

gång. Författaren däremot anser sig ha stor kunskap inom och ha utfört säkerhetskopiering 

många gånger. Vad det gäller molnlagringstjänster har försökspersonerna ingen respektive lite 

kunskap, medan författaren har en stor kunskap. Deltagare tre har testat, deltagare två säger 

att han aldrig har använt och deltagare ett använder molnlagringstjänster mycket. Deltagare 

två använde i dagsläget ingen, deltagare tre använde sig av Dropbox och deltagare ett använde 

Dropbox och Google Drive. Samtliga personer skulle kunna tänka sig att använda 

molnlagringstjänster i framtiden, deltagare ett för att det är smidigt, och deltagare tre för att 

det inte tar något hårddiskutrymme. Författaren är den enda av personerna som utfört 

säkerhetskopiering mot en molnlagringstjänst, som är Dropbox och Google Drive. Samtliga 

deltagare skulle kunna tänka sig att använda sig av molnlagringstjänster som en plats för att 

utföra säkerhetskopiering mot i framtiden, där deltagare ett här anger enkelhet och deltagare 

tre anger smidighet som motivering. Som svar på frågan om hur stor summa pengar personen 

skulle kunna tänka sig att betala för att utnyttja en molnlagringstjänst är deltagare två den 

enda deltagaren som har angivit en summa som är större än noll. Den angivna summan är 30 

kr/månad, men deltagare ett svarade med 0 kr i dagsläget.  

6.2.2 Analys av frågor kring TMT för deltagare 1  

Vad som kommer att hanteras i den här undersektionen är en analys av de svar som inkom på 

frågorna relaterade till de fyra ingående elementen i motivationsteorin TMT för den första 

personen som deltog i studien.  

 

Tabell 11. Samlad data från samtliga element i TMT tillhörande deltagare 1 

Rank Förväntan att 

klara av uppgift 

Normaliserade Rank Aktiviteters 

värde 

Normaliserade 

1 Säkerhetskopiera 0,92 1 Säkerhetskopiera 0,92 
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2 Återställa 0,75 2 Återställa 0,75 

3 Installera 0,58 3 Installera 0,33 

4 Läsa på 0,17 3 Skapa 

användarkonto 

0,33 

4 Skapa 

användarkonto 

0,17 4 Läsa på 0,17 

Rank Tidsåtgång för 

aktivitet 

Värden Rank Belöning för 

aktivitet 

Värden 

1 Läsa på 4 1 Installera 4 

1 Installera 4 1 Skapa 

användarkonto  

4 

1 Skapa 

användarkonto  

4 1 Säkerhetskopiera 4 

1 Säkerhetskopiera 4 1 Återställa 4 

2 Återställa 2 2 Läsa på 3 

 

Tabellen (se tabell 11) representerar data från samtliga element i TMT för att få en bättre 

översikt och enklare kunna göra en sammanställning. Deltagare ett som gav svaren som 

användes för att få fram värdena i tabellen är den mer datorerfarna personen. Personen anser 

att aktiviteterna säkerhetskopiera, återställa och installera är det som dels är enklast att 

genomföra, men också viktigast att utföra i fallande ordning. Skapande av användarkonto är 

den aktivitet som är svårast att utföra och läsa på är nästan lika besvärligt, medan ordningen 

för dessa två är omvänd när det gäller hur viktiga aktiviteterna anses vara. Tidsåtgången är 

jämnt fördelad där samtliga aktiviteter hamnar på första plats med full pott förutom 

filåterställning som hamnade på sista placering med en värdering till värdet två. Rankingen 

ser nästan likadan ut för belöningen, men att läsa på anses lite mindre värdefullt än övriga 

aktiviteter.     

6.2.3 Analys av frågor kring TMT för deltagare 2  

Under denna rubrik presenteras den jämförbara data som framkommit utav de svar som 

inkommit från den första av de två mindre erfarna deltagarna. I tabellen visas rangordnad data 

insamlad från samtliga element i TMT, vilka tillsammans mäter motivationsnivån. 

Aktiviteterna är rangordnade baserat på vilken nivå deltagaren anser att det befinner sig på för 

de olika elementen.  
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Tabell 12. Samlad data från samtliga element i TMT tillhörande deltagare 2 

Rank Förväntan att 

klara av uppgift 

Normaliserade Rank Aktiviteters 

värde 

Normaliserade 

1 Säkerhetskopiera 0,83 1 Återställa 0,83 

2 Installera 0,42 2 Säkerhetskopiera 0,75 

2 Skapa 

användarkonto 

0,42 3 Skapa 

användarkonto 

0,42 

3 Läsa på 0,33 4 Läsa på 0,25 

4 Återställa 0,08 4 Installera 0,25 

Rank Tidsåtgång för 

aktivitet 

Värden Rank Belöning för 

aktivitet 

Värden 

1 Installera 3 1 Skapa 

användarkonto  

4 

1 Skapa 

användarkonto  

3 1 Säkerhetskopiera 4 

2 Läsa på 2 1 Återställa 4 

2 Säkerhetskopiera 2 2 Läsa på 3 

3 Återställa 1 2 Installera 3 

 

Då ett normaliserat värde av 0 motsvarar att personen tycker uppgiften är väldigt svår att 

fullfölja gäller detta nästan rentutav för aktiviteten att återställa som har fått värdet 0,08. 

Vilket tycks vara ofattbart lågt värderat tycker författaren. Att säkerhetskopiera anses däremot 

vara en väldigt lätt uppgift. Det sambandet tycker författaren är konstigt då de två 

aktiviteterna har en stark relation till varandra och utförs på liknande sätt.  

En tydlig indikation är att återställning upplevs väldigt svårt att genomföra, samtidigt som det 

är den viktigaste aktiviteten. Detta är ett samband som styrks från litteratur som bland annat 

(“Global Data Backup Survey Results | ConsumerStatistics.org”, n.d.) även om just den källan 

egentligen gäller för säkerhetskopiering. Aktiviteterna hänger faktiskt på sätt och vis ihop i 

utförandet och säkerhetskopiera är angivet som näst mest värdefulla aktiviteten att utföra. Att 

återställa filer är också den av alla aktiviteter som användaren utför mest sällan och lägger 

minst tid på. Något som författaren uppmärksammat är att installera program anses klart 

mindre värdefullt än att skapa ett användarkonto som i vissa fall används i programvaran.  
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Att läsa på och installera är det som anses ge minst belöning av aktiviteterna. Installation samt 

registrering av användarkonton är något som användaren lägger mycket tid på. Återställa filer 

läggs minst tid på och att läsa på och säkerhetskopiera filer hamnar med sina värden 

mittemellan det högsta och lägsta, dvs. ganska lågt.   

6.2.4 Analys av frågor kring TMT för deltagare 3  

Här presenteras resultaten som framkommit från de svar deltagare nummer tre har lämnat på 

frågorna relaterade till elementen i motivationsteorin TMT.  

Tabell 13. Samlad data från samtliga element i TMT tillhörande deltagare 3 

Rank Förväntan att 

klara av uppgift 

Normaliserade Rank Aktiviteters 

värde 

Normaliserade 

1 Skapa 

användarkonto 

0,67 1 Skapa 

användarkonto 

0,67 

2 Installera 0,58 2 Installera 0,58 

3 Säkerhetskopiera 0,50 3 Säkerhetskopiera 0,50 

4 Återställa 0,42 3 Återställa 0,50 

5 Läsa på 0,33 4 Läsa på 0,25 

Rank Tidsåtgång för 

aktivitet 

Värden Rank Belöning för 

aktivitet 

Värden 

1 Läsa på 3 1 Läsa på 3 

1 Säkerhetskopiera 3 1 Installera 3 

2 Installera 2 1 Skapa 

användarkonto  

3 

2 Skapa 

användarkonto  

2 1 Säkerhetskopiera 3 

3 Återställa 1 1 Återställa 3 

 

Denna testdeltagare har värderat aktiviteterna sorterade i samma ordningsföljd för både 

förväntan att klara av uppgift och för aktiviteternas värde. Skapandet av användarkonto 

hamnar här på förstaplats och att läsa på hamnar på sistaplats. Författaren reagerar på att 

personen tycker det är lite lättare att skapa ett användarkonto än att installera ett program, som 

har rank två respektive tre. Säkerhetskopieringen blir värderat till det absoluta mittenvärdet. 

Uppgiften att återställa har ett marginellt högre värde inom aktiviteters värde än inom 
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förväntan att klara av uppgift, medan det omvända gäller för att läsa på, vilket inte upplevs 

speciellt logiskt. De aktiviteterna är rankade sist och näst sist.  

Det mest intressanta området i denna tabell anser författaren vara det som är kopplat till 

tidsåtgång. Att läsa på och säkerhetskopiera får mest tid tilldelat, medan att återställa blir 

tilldelat det lägsta värdet på rankingskalan. Skapa användarkonto samt installera får värdet två 

som inte är lägst, men inte heller det värde som är högst av de värden som tilldelats 

aktiviteterna. Vad det gäller belöning för utförandet av aktiviteterna är samtliga fem värderade 

till värdet tre vilket är det näst högsta och anses vara bra.     

6.2.5 Jämförelse av centrala aspekter 

Under denna sektion kommer resultaten från deltagarnas svar att jämföras för aktiviteterna 

säkerhetskopiera och återställa filer då de anses vara de viktigaste uppgifterna i studien. Detta 

för att få en bättre bild av hur motivationen ser ut för de två aktiviteterna.  

6.2.5.1 Jämförelse av aktiviteten säkerhetskopiering utefter TMT 

Här under jämförs samtliga deltagares svar på frågor angående säkerhetskopiering relaterade 

till de ingående elementen i Temporal Motivation Theory.  

Tabell 14. Jämförbara resultat kring aktiviteten att säkerhetskopiera för samtliga deltagare 

Säkerhetskopiera 

Förväntan att klara av uppgift Aktiviteters värde 

Svarande Normaliserade Rank Svarande Normaliserade Rank 

Deltagare 1 0,92 1 Deltagare 1 0,92 1 

Deltagare 2 0,83 1 Deltagare 2 0,75 2 

Deltagare 3 0,50 3 Deltagare 3 0,50 3 

Tidsåtgång Belöning 

Svarande Värde baserat 

på kriterier 

Rank Svarande Värde baserat 

på kriterier 

Rank 

Deltagare 1 4 1 Deltagare 1 4 1 

Deltagare 3 3 1 Deltagare 2 4 1 

Deltagare 2 2 2 Deltagare 3 3 1 

 

Som ni säkert ser i tabellen (se tabell 14) är författaren eller deltagare ett den person som är 

mest motiverad att utföra säkerhetskopiering inom samtliga aspekter baserat på de svar som 

samlats in. Sedan varierar det mellan de olika områdena vilken av deltagare ett och två som är 

mest motiverad. Detta går att se på den ordning deltagarna är listade på i respektive område. 
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Deltagare två tycker att aktiviteten är lite enklare att utföra och har ett högre värde än vad 

deltagare tre tyckte. Deltagare tre anser sig dock spendera lite mer tid på aktiviteten än 

deltagare två, men å andra sidan tycker deltagare tre inte att aktiviteten är lika värdefull att 

utföra som vad deltagare två bedömde den som. Sorteringen i tabellen är gjord utefter rank 

och värden.   

6.2.5.2 Jämförelse av aktiviteten återställning utefter TMT 

Här under jämförs samtliga deltagares svar på frågor angående säkerhetskopiering relaterade 

till elementen i Temporal Motivation Theory.  

 

Tabell 15. Jämförbara resultat kring aktiviteten att återställa för samtliga deltagare 

Återställa 

Förväntan att klara av uppgift Aktiviteters värde 

Svarande Normaliserade Rank Svarande Normaliserade Rank 

Deltagare 1 0,75 2 Deltagare 2 0,83 1 

Deltagare 3 0,42 4 Deltagare 1 0,75 2 

Deltagare 2 0,08 4 Deltagare 3 0,50 3 

Tidsåtgång Belöning 

Svarande Värde baserat 

på kriterier 

Rank Svarande Värde baserat 

på kriterier 

Rank 

Deltagare 1 2 2 Deltagare 1 4 1 

Deltagare 2 1 3 Deltagare 2 4 1 

Deltagare 3 1 3 Deltagare 3 3 1 

 

Deltagare ett har bäst resultat inom samtliga områden förutom aktiviteters värde. Där anser 

deltagare två att filåterställning är mer värdefullt än vad deltagare ett anser det vara, och 

deltagare tre ger aktiviteten ett medelbetyg. Under förväntan att klara av uppgift syns det 

tydligt att deltagare två anser att säkerhetskopiering är väldigt svårt att utföra, medan 

deltagare tre tycker att det är lite lättare. Deltagare ett lägger lite mer tid på återställning av 

filer än vad de två andra personerna gör som båda har fått samma värden. Vad det gäller 

belöning har deltagare ett och två lyckats få samma höga värden och delar därför förstaplatsen 

inom området. Deltagare tre hamnade där strax efter. Placeringen stämmer överens för 

områdena tidsåtgång och belöning.     
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6.2.6 Avslutande frågor 

Här kommer svaren från de avslutande frågorna att presenteras. De är främst till för att 

utvärdera studien och om något av de använda alternativen var bekant sedan tidigare.  

Deltagare tre anger att han har kommit i kontakt med Dropbox, deltagare tre Dropbox och 

Google Drive, och deltagare två svarar Western Digitals molnlagringslösning. Deltagare två 

förtydligar sitt svar med att endast lokal lagring har använts på en extern hårddisk av Western 

Digital och inte molnlagringsfunktionen. Deltagare tre har endast använt sig av Dropbox i 

liten omfattning i en applikation sin mobiltelefon. Eftersom deltagare ett är student har han 

använt båda molnlagringstjänsterna för att säkerhetskopiera studierelaterade filer för att enkelt 

kunna nå dem på distans. Författaren visste sedan tidigare om att molnlagringstjänster kan 

användas för att utföra säkerhetskopiering av filer, så han anser sig inte ha blivit mer 

medveten om just detta. Deltagare två och tre svarade ja respektive nej på den frågan, vilket 

innebär att de mindre datorerfarna deltagarna delvis har lärt sig det mest centrala inom 

studien. Samtliga deltagare anger att de genom att delta i studien blev mindre motiverade att 

använda molnlagringstjänster för att hantera säkerhetskopiering av filer. Den första personen 

säger att den minskade motivationen beror på det besvär som den portabla hårddiskens 

alternativ orsakade.  

Gällande frågan om vilket alternativ testpersonerna tycker var lättast att använda har deltagare 

ett och två svarat Google Drive, medan deltagare tre svarade Dropbox. Som motivation angav 

författaren att Drive var lätt att hitta rätt i, det fanns tydliga knappar och ikoner som gick 

snabbt att använda, samt att det vid hanteringen av en fil kom fram en meny som frågade vad 

man ville göra med filen. Person två angav som motivation att det var lätt att installera och 

använda Google Drive. Precis som resultaten visade är personerna helt överens om att 

Western Digitals alternativ var svårast att använda under experimentet. De utvalda deltagarna 

tyckte programmet var dåligt för att det inte fungerade och att deras ork/motivation tog slut, 

vilket också uppmärksammades av testledaren under personernas utförande. Eftersom 

författaren skrev en tydlig och bra utvärdering av alternativet som motivation på förra frågan 

anses det passande att citera det nedan:  

”Det var svårt att hitta i det medföljande programmet. Det tog lång tid och flera försök innan jag 

lyckades göra en backup som skulle utföras direkt. Provade även att uppdatera mjukvaran under 

tiden. Det fanns inget sätt i de medföljande programmen att återskapa borttagna filer och 

gränssnittet var krångligt i programmet för filhantering. Det var också svårt att veta vilket av de 

medföljande programmen man skulle installera.”  

Samtliga frågor och svar finns att tillgå i en separat fil.  

  

7. Jämförelse med relaterad studie 
I dessa sektion reflekteras det över skillnader och likheter mot studier som hanterar samma 

område. Eftersom forskningsarbetet som utfördes av (Rosenqvist, 2014) är mest lik denna 

studie i innehåll och tillvägagångsätt kommer fokus att riktas mot den för jämförelse.  
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Båda studierna behandlar molnlagringstjänster och undersöker hur enkla dessa är att använda. 

Studierna kontrollerar om mindre datorerfarna personer klarar av att använda tjänsterna för att 

hantera säkerhetskopiering av filer. Antalet deltagande personer skiljs åt, där denna studie har 

totalt tre deltagare medan den andra studien har fem deltagare. Denna studie inkluderar 

deltagare med både mer och mindre erfarenhet inom området, men den andra studien 

undersöker bara oerfarna datoranvändare. Alternativen som testas är för det tidigare arbetet 

OneDrive och Google Drive, och för detta arbete är alternativen Dropbox, Google Drive och 

en molnsynkroniseringsfunktion som följde med en av Western Digitals portabla hårddiskar. 

Alltså ingår alternativet Google Drive i båda undersökningarna, och denna studie inkluderar 

flera alternativ i undersökandet. Western Digitals alternativ testas också för att få ett mer 

ovanligt alternativ att jämföra med, vilket ger en mer fullständig bild.   

Gällande utförande och metod skiljs utformningen delvis åt. Den andra studien använder sig 

av metoderna experiment samt intervjuer, och denna studie använder sig av experiment samt 

frågeformulär. Båda studierna använder sig av motivationsteorin TMT som en grund vid 

genomförandet. Frågeformulär anses var ett enklare sätt att samla in data på än användandet 

av intervjuer i detta fall. Frågeformulären samt experimentet i denna studie är mer omfattande 

än vad experimentet och intervjun i den relaterade studien är, vilket leder till att en större 

mängd data kan samlas in. TMT används under studien i en större skala där de olika delarna i 

frågeformuläret används som områden kopplade till de ingående elementen i TMT. Enligt vad 

som framgår från den andra rapporten tycks inte TMT vara så tätt integrerad vid 

genomförandet av studien. Vid jämförelse av experimenten i de två studierna finns vissa 

likheter hos aktiviteterna. Observationer användes vid bedömning i båda studierna, men i 

denna används även tidsåtgång och status. 

Den andra studien förklarade instruktionerna muntligt, medan testledaren i denna studie hade 

skrivit ned instruktioner för respektive deltagare innan utförandet. Den frivilliga aktiviteten att 

läsa på i denna studie fanns även med under utförandet av den tidigare studien. Installation av 

programvara inkluderas som aktivitet i båda studierna. Denna studie inkluderar en uppgift där 

deltagarna själva skapar användarkonton för respektive tjänst, men i den andra studien har 

testledaren skapat ett konto sedan innan som används av alla deltagare. Aktiviteten att 

säkerhetskopiera finns i båda studierna, men en bestämt utvald fil användes i denna studie, 

medan deltagarna skapade var sin fil i den andra studien. I övrigt var den aktiviteten 

någorlunda lik. Återställning av fil är en aktivitet som denna studie hanterar, men som inte 

den tidigare studien hanterade.    

Denna studies validitet verifieras genom hantering av samtliga validitetshot i olika områden 

som checklistan i boken av (Wohlin et al., 2012) tar upp. Den relaterade studien verkar 

använda någon annan sorts validitetsmodell som inte är lika detaljrik. Därmed tycker 

författaren att validiteten i denna studie är starkare. Exempelvis varieras utförandeordningen 

för aktiviteterna och ordningen som de olika delarna i frågeformuläret presenteras på, vilket 

motverkar validitetshot.  

Baserat på detta anser författaren att denna studie är utförd på ett mer strukturerat, 

genomarbetat och akademiskt korrekt sätt. I studien finns ingen enskild uppgift som hanterade 
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endast synkroniseringsmappen och lagringsutrymmet på webbplatsen, men utefter vad 

testledaren minns fanns det inga större bekymmer att skilja mellan dessa två saker.  

 

 

8. Diskussion 
I detta kapitel reflekteras och diskuteras material och resultat av betydelse för studien.  

Att testledaren hade relation till försökspersonerna som valde att delta i studien kan delvis ha 

påverkat resultatet. Detta genom att personerna möjligtvis kände större motivation att göra en 

god prestation vid genomförandet av aktiviteterna. För att få bra resultat agerade testledaren 

på ett professionellt sätt under genomförandet och begränsade fokus till studien. För att lyckas 

med det diskuterades endast ämnen relaterade till studien och testledaren klargjorde tydligt att 

studien skulle utföras individuellt av deltagaren.  

Något som inte framkommit i studien, av testledaren eller av deltagarna i studien är 

säkerhetsaspekten med att lagra filer i molnet. (Chu et al., 2013) nämner i artikeln att både 

Dropbox och Google Drive har säkerhetsproblem. Problem kan uppstå vid delning av egna 

filer till någon annan och innebär att användaren ovetande kan drabbas av dataförlust. Det 

finns också säkerhetsbrister med datans integritet och konfidentialitet (Yang and Jia, 2014). 

Av den anledningen är författaren medveten om att det för studien varit fördelaktigt att 

inkluderat säkerhetsaspekten. Deltagarna kunde i frågeformuläret ha tillfrågats vad för data de 

sparade i molnet och informerats om att de av säkerhetsskäl borde tänka efter vad de lägger ut 

i molnet.   

Ytterligare ämne som varit fördelaktigt att behandla är molnet. En grundläggande beskrivning 

skulle exempelvis passa in under bakgrund.  

Användandet av TMT tillsammans med metoderna fungerade bra. Dock uppstod problem när 

svaren på frågorna tillhörande elementen i TMT skulle göras om till representativa värden. 

Frågornas svar fick i viss mån formateras om med hjälp av kriterier för att få ut värden som 

kunde jämföras med de övriga områdenas värden. Ett extra steg fick därmed implementeras 

för att lösa problemet. Problemet kunde ha lösts enklare genom att forskaren konstruerat 

frågorna och dess svarsalternativ bättre för att matcha den värderingsskala mellan ett och fyra 

som användes under analysen. Ett annat fel som uppmärksammades med koppling till 

frågorna är att två av de inledande frågorna var relativt lika i utformningen. Det gäller 

frågorna ”Använder du någon molnlagringstjänst idag, och i så fall vilken?” och ”Har du 

använt någon molnlagringstjänst för att utföra säkerhetskopiering, och i så fall vilken?”. 

Båda har följdfrågan ”Skulle du kunna tänka dig att göra det i framtiden? Varför eller varför 

inte?”. Möjligtvis skulle frågor kunna ha konstruerats för att samla in information om detta på 

ett mer lämpligt sätt. Exempelvis skulle någon av dem kunnat ha blivit utesluten eller att 

innehållet från båda frågorna hamnade i en gemensam fråga.   
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Att sammanställa data från de två valda metoderna och att få den datan att tillsammans visa 

upp resultat som kan vägas mot varandra var lite besvärligt. Metoderna kompletterar varandra 

på ett bra sätt, vilket styrker validiteten. Dock är antalet inblandade personer få till antalet 

beroende av en komplex mängd data som skulle hanteras i forskningsarbetets analys. Ett 

bättre metodval skulle kunna vara att endast använda frågeformulär eller experiment. Då 

skulle problemet med att sammanfoga resultaten från de två metoderna elimineras. Fler 

deltagare skulle då också kunna involveras i studien, även fast en liknande mängd data då kan 

hanteras vid analysen.   

Inledningsvis var författarens intention att cirka tio försökspersoner skulle deltagit i 

undersökningen. Allteftersom metoderna valdes ut och TMT vävdes in i dessa, skapades en 

relativt omfattande studie. Då minskade författaren målet till fem deltagare. Även det antalet 

ansågs vara för mycket när undersökningen skulle genomföras. Slutligen resulterade antalet 

deltagare på tre. Författaren upplever det som et rimligt antal personer baserat på att det är ett 

examensarbete på kandidatnivå och att det finns en begränsad tidsplan för skapandet av detta 

arbete.  

Det sista delmålen som lyder ”Generalisera slutresultaten om möjlighet finns” behandlas inte 

på grund av att det är en kvalitativ studie som fokuserar på varje enskild individ som deltar. 

Resultatet som framkommit från studien är direkt kopplat till den mindre gruppen av personer 

som ingår och kan inte ses som representativ för någon större grupp användare. Därmed är det 

inte lämpligt att generalisera resultatet till någon större grupp baserat på de tre personer som 

deltog i undersökningen. 

Gällande resultaten anser författaren att skillnaden mellan honom och försökspersonerna, som 

har mindre erfarenhet inom området märks av mindre än förväntat. En anledning till det kan 

vara studiens tydliga utförande och konstruktion. En annan förklaring kan vara att det inte 

krävs så stor erfarenhet/kunskap inom området för att utföra aktiviteterna. Ytterligare aspekt 

är att utförandeinstruktionerna var tillräckligt välformulerade. Författaren förväntade sig 

också att försökspersonerna skulle läst på inför och då varit vara bättre förberedda inför 

momentet. 

8.1 Etik 
Enligt (Trost, 2005) är det högst orimligt att inte sätta ett högt prioritetsvärde på att de etiska 

kraven efterföljs. Han nämner även att det är mycket viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter 

vid alla forskningsvarianter. När deltagaren tillfrågas att delta i en studie ska forskaren 

informera personen om studiens innehåll. Detta gjordes av testledaren muntligt genom att tala 

om vad studien handlade om, vad dess syfte var och vad personen skulle göra som deltagare. 

Tystnadsplikt och konfidentialitet är två saker som är viktiga att vara medveten om. Redan 

från början av studien behandlades deltagarna som deltagare ett till tre, där inga namn 

avslöjades, vilket är viktigt för att deltagarens integritet. I begynnelseskedet av utförandena 

informerades deltagarna om deras anonymitet i studien och att de inte behövde känna oro för 

att deras prestationer i genomförandet skulle kunna kopplas till dem personligen, och därav 

riskera att granskas av utomstående parter. (Trost, 2005) menar också på att det är fullt 

tillräckligt att i studien förmedla deltagarnas kön, ålder och eventuellt utbildningsgrad.   
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9. Slutsats  
Baserat på resultaten och att testledaren fick frågor under utförandet om vad 

säkerhetskopiering och återställning var kan det bekräftas att de mindre erfarna deltagarna 

hade svårt att skilja mellan säkerhetskopiering och återställning av filer samt att veta vad 

aktiviteterna innebar.  

Enligt vad respondenterna angav för svar på de utvärderande frågorna, kan det sägas att det av 

de involverade alternativen som var mest omtyckt och enligt personerna själva var lättast att 

använda var Dropbox respektive Google Drive. Baserat på resultaten från experimentet finns 

det tydliga indikationer på att Dropbox är det av alternativen som är mest användarvänligt.  

Western Digitals alternativ var inte alls enkelt att använda, snarare tvärtom. Det var svårt att 

förstå sig på gränssnittet i programmet och i många av fallen kunde inte aktivisterna slutföras. 

Det fanns exempelvis ingen möjlighet att återställa filer i programmet. Programmet skulle 

Western Digital behöva förbättras betydligt för att kunna jämföra sig med konkurrenterna. 

Western digitals alternativ sänkte personernas motivation i stor omfattning.    

 

9.1 Besvarande av frågeställning 
Under denna sektion informeras det om hur frågeställningen har besvarats. 

Den första frågan ”Kan molnlagringstjänster förbättra personers tendens att säkerhetskopiera 

och återställa sina filer?” besvaras genom att en inledande fråga ställs om deltagarna skulle 

kunna tänka sig att använda sig av en molnlagringstjänst för att utföra säkerhetskopiering i 

framtiden. Samtliga respondenter gav positiva svar på frågan. Det framkom av resultaten från 

experimentet att deltagarna i de flesta fall lyckas utföra aktiviteterna säkerhetskopiera och 

återställa både snabbt och korrekt. 

Den andra frågan som lyder ”Leder medverkandet i studien till en större medvetenhet kring, 

och motivation till att använda molnlagringstjänster för att hantera säkerhetskopiering av 

filer?” besvaras direkt genom utvärderande frågor som var tänkta att undersöka detta. Vad det 

gäller medvetenheten besvarade respondenterna både att den höjdes och inte höjdes genom att 

involveras i studien. Gällande motsvarande fråga angående motivationen svarade samtliga 

deltagare att den hade påverkats negativt, och en deltagare skrev att det berodde på den 

portabla hårddisken. De andra deltagarna talade i stället om samma sak muntligt. 

Den tredje frågan ”Hur stor är skillnaden i resultat mellan de alternativ som undersöks och 

vilket upplevs bäst, respektive sämst ut användbarhetssynpunkt?” är mer omfattande och 

besvaras med hjälp av både experimentet och frågeformuläret. Som svar på frågan om vilket 

av alternativen som var lättast att använda angavs Dropbox och Google Drive. Och 

motsvarande fråga för det svåraste alternativet besvarades med Western Digitals lösning för 

sin portabla hårddisk av samtliga deltagare. Baserat på de resultat som framkom från 

experimentet är skillnaden någorlunda stor mellan de alternativ som jämfördes. Dropbox är 

det enda av alternativen där samtliga deltagare lyckades slutföra alla uppgifter. Samtidigt är 

Dropbox det av alternativen som totalt sett behövde kortast tid när deltagarna genomförde 
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aktiviteterna. Det framkommer att segraren i undersökningen är Dropbox. Vid de aktivister 

som deltagarna lyckades genomföra var tidsåtgången bra, och om inte problem skulle ha 

uppstått för vissa av aktiviteterna hade troligtvis Google Drive kunnat mäta sig med Dropbox. 

Google Drive var omtyckt av deltagarna och de aktiviteterna som inte drabbades av några 

problem gick snabbt och smidigt att utföra. Skillnaden blev klart märkbar när problemen 

uppstod, men bortsett från de problematiska uppgifterna anser författaren baserat på resultaten 

att Google Drive fungerade bra. Western Digitals alternativ orsakade stora problem för 

deltagarna vid utförandet av uppgifterna. Det syns tydligt på resultaten från experimentet och 

frågeformuläret att detta är det alternativ som är klart sämst ur användbarhetssynpunkt och att 

skillnaderna är stora mot de andra alternativen. 

 

9.2 Bidrag 
Molnlagringsleverantörerna och tredjepartslösningen dvs. ”Dropbox”, ”Google” och 

”Western Digital” kan använda resultaten som ett mått på hur uppskattade/omtyckta deras 

produkter är och hur användarvänliga deras molnlagringslösningar är jämfört med 

konkurrenterna. De negativa aspekter som framkommit kan organisationen använda till 

utveckling och förbättring.  

Den information som framkommit från studiens resultat kan användas av företag eller 

privatpersoner för att underlätta vid valet av den i det enskilda fallet bästa eller mest passande 

molnlagringslösning.  

Författarens förhoppning är att resultatet kommer att används av forskare för att undersöka 

om molnlagringslösningar är något som är av intresse för fortsatta studier. Resultatet kan 

också vara till vägledning för vilket av de testade alternativen som skulle vara mest lämpligt 

att använda sig av.  

Det optimala scenariot uppstår om läsare av studien motiveras till att använda 

molnlagringstjänster som en plats för att utföra säkerhetskopiering mot. Då undgår 

användarna att förlora viktig data, vilket i sin tur kan anses ha ett högt värde.  

Både privatpersoner och företag kan ha nytta av studieresultaten vid val av molnlagringstjänst 

då monlagringstjänster förekommer i stor utsträckning i samhället och finns i former för både 

privat- och företagskunder. 

 

9.3 Förslag på framtida studier 
En framtida studie skulle kunna välja att använda en av metoderna för skapa ett större fokus 

inom den valda metoden och då få ut mer fullständiga svar. Den studiens resultat kunde 

möjligen vara lättare att jämföra med varandra mellan deltagarna som också kan vara fler till 

antalet.  
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Flera alternativa molnlagringstjänster skulle kunna undersökas. Att inkludera 

säkerhetsaspekten på ett passande vis vore också en bra idé. Kanske genom att undersöka hur 

säkra de olika tjänsterna är?  

Ett alternativ till studie som författaren anser vara intressant är att välja ut studiedeltagare från 

ett specifikt yrkes/studieområde och på så sätt fokusera studien mot det valda området. 

Målgruppen kan då exempelvis vara studenter från sjuksköterskeprogrammet eller elektriker 

på ett utvalt företag.  

Ytterligare intressant aspekt vore att företagen som står bakom respektive alternativ får vara 

deltagare i studien med exempelvis intervjuer eller frågeformulär för att se hur de upplever 

sina egna produkter. Även experiment liknande mitt skulle vara användbart att utföra för att 

se om de behärskar hanteringen av företagets verktyg och i vilken omfattning.   

Ett alternativ vore att göra en kvantitativ frågestudie om molnlagringstjänster för att få med 

åsikter från ett större urval av deltagande personer. Genom detta kan det verifieras hur enkelt 

användare tycker det är att utföra säkerhetskopiering i ett större sammanhang och i större mån 

lyckas generalisera resultaten för en specifik grupp användare. 

I den relaterade undersökningen utförd av (Rosenqvist, 2014) nämns det som förlag till 

framtida forskning att utföra ytterligare verifikation om användare har problem att skilja 

mellan klientens synkroniseringsmapp och användarens lagringsutrymme för filhantering på 

tjänstens webbplats. Det skulle kunna undersökas i ett experiment där Microsofts 

molnlagringstjänst OneDrive och Googles molnlagringstjänst Drive ingår i en jämförande 

undersökning. 

  

  



 

41 
 

Referenser 
Browser Statistics [WWW Document], n.d. URL 

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp (accessed 8.15.15). 

Chu, C.-K., Zhu, W.-T., Han, J., Liu, J.K., Xu, J., Zhou, J., 2013. Security Concerns in 

Popular Cloud Storage Services. IEEE Pervasive Comput. 12, 50–57. 

doi:10.1109/MPRV.2013.72 

Chung, H., Park, J., Lee, S., Kang, C., 2012. Digital forensic investigation of cloud storage 

services. DIIN Digit. Investig. 9, 81–95. 

Global Data Backup Survey Results | ConsumerStatistics.org, n.d. 

Goldsborough, R., 2012. Preparing for the Next Emergency. Teach. Libr. 40. 

Gross, J., 2013. Cloud based storage: A brief look at dropbox. Chronicles 30, 17–18. 

Lantz, A., 2007. Intervjumetodik. Studentlitteratur, Lund. 

Mikael Berndtsson, J.H., 2008. Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science 

and Information Systems. 

Rosenqvist, M., 2014. MOLNTJÄNSTER : Lösningen för användning av säkerhetskopiering 

för den oerfarne datoranvändaren? 

Steel, P., 2007. The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of 

Quintessential Self-Regulatory Failure. Psychol. Bull. 133, 65. 

Trost, J., 2005. Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. 

Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M.C., Regnell, B., Wesslén, A., 2012. 

Experimentation in Software Engineering. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 

Heidelberg. 

Yang, H.., Lin, S.., 2015. User continuance intention to use cloud storage service. Comput. 

Hum. Behav. 52, 219–232. 

Yang, K., Jia, X., 2014. Security for cloud storage systems. Springer-Verlag, New York. 

   

 

  



 

42 
 

Bilaga A – Validitetshot 

Conclusion validity  

1. Low statistical power  

Hotet kommer att motverkas genom att min studie är kvalitativ och fokuserar på varje 

enskild individ som deltar. Därför behöver den inte ha något stort strategiskt värde.  

2. Violated assumption of statistical tests  

För att undvika felaktiga slutsatser utförs en kvalitativ studie som fokuserar 

individuellt på varje deltagare. Alla möjligheter inkluderas för alternativen inom 

studiens omfång. Då studien inkluderar några få testpersoner inom har studien inte 

något stort strategiskt värde.  

3. Fishing and the error rate  

En tydlig konceptuell modell finns som tillsammans med TMT används för att skapa 

frågor och aktiviteter för att se alla möjligheter från konceptuella perspektiv. Frågorna 

är inte riktade för att få fram någon specifik data, utan all data som framkommer 

analyseras och bearbetas efter genomförandet.   

4. Reliability of measures  

De olika måtten med tillhörande värden hanteras med stor varsamhet. Både frågorna i 

formulären och aktiviteterna i experimentet utformas tydligt. Data från utförandet 

samlas in noggrant i passande mått och sparas i filer.  

5. Reliability of treatment implementation  

Testuppgifterna för de olika alternativen kommer att utformas så att de är så lika som 

möjligt vid utförandet under de olika tillfällena och för samtliga testpersoner.   

6. Random irrelevancies in experimental setting 

Störningsmoment som uppmärksammas av testledaren kommer att uteslutas i högsta 

möjliga mån, t ex stänga fönstren för att minska störande ljud från grannar eller 

förbipasserande fordon.    

7. Random heterogeneity of subjects 

En mindre grupp deltagare som författaren sedan tidigare haft kontakt med väljs ut. 

Dessa har olika bakgrund och kunskaper, men ingen av dessa har någon större 

erfarenhet inom området genom ett starkt intresse för, eller utbildning inom 

datorområdet. Det är just detta som är viktigt för deltagandet i studien då deltagarna 

noga väljs ut baserat på sin begränsade datorerfarenhet och kunskap. Då 

användbarheten kommer att testas och en grundläggande kunskapsnivå förväntas av 

deltagarna bör skillnaden mellan individerna inte påverka studiens resultat negativt.  

 

Internal validity 

8. History 

Detta hot motverkas genom att varje testperson individuellt genomgår hela 

utförandeprocessen vid ett och samma tillfälle. Det leder till att kunskapen inte kan 

förbättras mellan olika utförandetillfällen för samma person.   

9. Maturation 
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Om testledaren upptäcker negativ personlig påverkan kan åtgärder tillsättas för att 

förbättra situationen. Det kan exempelvis vara att ge deltagaren en bensträckare om 

trötthet blir ett problem. Eftersom hela utförandet för varje specifik testperson sker vid 

ett och samma tillfälle minimeras detta hot.  

10. Testing 

Eftersom testuppgifterna för de olika alternativen kommer att utformas så likt som 

möjligt och utföras i följd finns det en risk att erfarenhet från tidigare testalternativ kan 

användas av deltagarna för att därmed lyckas bättre med senare testalternativ. Detta 

gäller särskilt för alternativen Dropbox och Google Drive samt eventuellt även för 

molnsynkroniserad lagring med hjälp av den portabla hårddisken. För att något av 

alternativen inte ska få förtur och därmed få mer positiva resultat på grund av detta 

kommer ordningen som testalternativen utförs på under experimentet varieras mellan 

testdeltagarna. Samma strategi appliceras på frågeformulären där de olika delarna med 

frågor presenteras i olika ordning för samtliga deltagare. Deltagarna kommer inte få 

tillbaka något testresultat under utförandetiden för att undvika att de lär sig mer utav 

detta och kan få en orättvis fördel.    

11. Instrumentation 

Materialet som används under studien som exempelvis frågeformulär kommer att 

utformas på ett snyggt och välgjort sätt för att lätt kunna hanteras av de involverande 

personerna.  

12. Statistical regression 

Hotet är inte applicerbart denna studie.  

13. Selection 

Som tidigare nämnts kommer en mindre grupp personer inom författarens kontaktnät 

att väljas ut och frågas om de skulle vilja deltaga. Det är möjligt att deras prestationer 

varierar under deltagandet, men det borde inte vara något större problem då 

experimentet är tänkt att passa alla med begränsad kunskap och erfarenhet inom 

området. Personer som anses mer duktiga inom området kommer att sållas bort vid 

urvalet för att passa den tänka målgruppen bättre. Eftersom storleken på gruppen med 

de deltagande personerna är begränsad blir det svårt att få ett resultat som är 

representativt för en större befolkning, men testet kan ses som en indikation.    

14. Mortality 

Eftersom personerna blir tillfrågade och själva avgör om de kan tänka sig att deltaga i 

studien räknar författaren med att personerna håller vad de har sagt. Då antalet 

testpersoner är liten till storleken skulle det påverka resultaten om någon plötsligt 

hoppade av. Ett plötsligt avhopp skulle vara oväntat, men personens deltagande och 

prestationer från utförandet skulle fortfarande noteras och analyseras.  

15. Ambiguity about direction of causal influence 

Författaren ignorerar vad som är orsak och vad som är verkan.  

16. Interactions with selection 

Hotet är inte applicerbart denna studie.  

17. Diffusion of imitation of treatments 

Endast en grupp kommer att användas där personerna individuellt utför experimentet 

och frågeformulären vid ett och samma tillfälle där testpersonen är ensam med 
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testledaren/författaren i rummet. Testpersonerna kommer att uppmanas att inte berätta 

något om experimentet eller frågeformulären till någon annan testperson då det skulle 

klassas som fusk och personen då skulle ha fått andra förutsättningar.  

18. Compensatory equalization of treatments 

Alla deltagare kommer att behandlas lika och få likadana uppgifter. Hotet påverkar 

alltså inte min grupp med deltagare.  

19. Compensatory rivalry 

Då alla deltagare kommer att få samma testuppgifter och utföra dessa utan att någon 

annan testdeltagare är närvarande bör rivalitet inom gruppen inte förekomma. Den 

kvalitativa studien fokuserar enskilt på varje enskild deltagare. Personerna kommer 

under genomförandet att observeras av testledaren.   

20. Resentful demoralization 

Deltagarna kommer vid behov att motiveras av testledaren eller få en extra 

bensträckare. I övrigt gäller svaret från punkt nr 19 även här.  

Construct validity  

21. Inadequate preoperational explication of constructs  

TMT används som bas med dess ingående element för att utforma frågor relaterade till 

elementen för att utvärdera hur motiverande aktiviteterna som finns för alternativen är 

att utföra. En konceptuell modell över vad som ingår i experimentet är också skapad 

och innehållet är beskrivet i förklarande text, inklusive vilka aktiviteter som ska 

genomföras. Författaren har beskrivit allt han har kommit på som möjligtvis skulle 

kunna vara nödvändigt att definiera.   

22. Mono-operation bias  

Experimentet som testar olika alternativ innehåller flertalet testuppgifter, flera frågor 

ställs i frågeställningen, och flera deltagare som genomför testerna, därav motverkas 

detta hot. Flera mått och variabler för datainsamling används också för att minska 

hotet. 

23. Mono-method bias  

I studien används metoderna experiment kombinerat med frågeformulär som är tätt 

integrerade med varandra för att användas tillsammans och därav skapa ett mer 

fullständigt resultat. Den data som framkommer av frågorna kan kontrolleras och 

vägas mot personernas prestationer i aktiviteterna och vice versa. Flera mått och 

tekniker används för att samla in data på ett antal olika sätt under studien för att 

resultatet ska bli mer representativt och inkludera mer data som tillsammans kan 

analyseras och bidra till ett mer validerbart resultat.    

24. Confounding constructs and levels of constructs 

Detta validitetshot motverkas genom att både frågor i formulären och 

uppgiftsinstruktioner i experimentet formuleras tillräckligt klart och tydligt så att dessa 

lätt går att tyda och förstå av deltagarna.  

25. Interaction of different treatments 

Hotet motverkas genom att testalternativens ordning varieras för varje tillfälle. Detta 

gäller även för frågeformulären där de olika delarna med frågor presenteras i olika 

ordning vid varje genomförandetillfälle.  
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26. Interaction of testing and treatment 

Motverkas på samma sätt som validitetshot nummer 25.  

27. Restricted generalizability across constructs 

Det är möjligt att områden eller parametrar som min metod inte fokuserar på att 

utvärdera påverkas negativt, men detta accepteras då det inte befinner sig inom mitt 

fokusområde. Resultatet generaliseras om författaren bedömer det möjligt att kunna 

representera en större grupp baserat på den data som framkommit.  

28. Hypothesis guessing 

Tendensen att de deltagande skapar hypoteser motverkas genom att frågor formuleras 

på ett sätt där det blir svårt för de deltagande att förstå vad det förväntade svaret skulle 

kunna vara. Frågorna jämför olika saker dvs. tjänster/funktioner/alternativ t ex vad är 

viktigast att utföra, säkerhetskopiering eller återställning av en fil?   

29. Evaluation apprehension 

För att undvika att de deltagande anger felaktiga värden eller svar för att ”se bättre ut” 

i resultaten kommer testledaren att meddela tidigt att testpersonerna blir anonyma, och 

att det bara är testledaren som vet vilka de är. Därför behöver de inte oroa sig för att de 

skulle råka prestera dåligt och personligen visa upp ett sämre resultat.  

30. Experimenter expectancies 

Personernas förväntningar på studiens resultat bör vara små för att det är 

privatpersoner som inte har någon egen vinning av att delta i genomförandet samt att 

de inte representerar något företag. Frågor ställs på ett sätt som jämför olika saker. 

Dessa är inte vinklade för att få ut data som bevisar något specifikt utan är utformade 

för att vara så neutrala som möjligt. Detta motverkar även validitetshot nummer 3 

vilket hanterar fishing. Frågorna bygger till stor del på elementen som ingår i TMT för 

att se alla möjligheter. All data som fås ut kommer också att bearbetas i analysfasen.  

External validity 

31. Interaction of selection and treatment 

Några icke datorerfarna personer är utvalda för att delta i genomförandet av studien.   

Samtliga personer hör till den tänkta målgruppen och är representanter för olika 

områden som är indelade baserat på kriteriet ålder. Resultaten kommer sedan att 

generaliseras om det anses möjligt beroende på resultaten och hur mycket det skiljer 

sig mellan deltagarna.  

32. Interaction of setting and treatment 

Detta hot elimineras genom att tillräckligt uppdaterad och kompetent utrustning som 

anses representativ används för att utföra experimentet och frågeformuläret på ett 

effektivt och passande sätt. Det inkluderar bland annat datorhårdvara och mjukvara. 

Samma utrustning och konfiguration används av samtliga deltagare.  

Eftersom uppgifterna som studien hanterar ofta utförs av användare när de är hemma 

kommer även studiens genomförande att utföras i hemmiljö, vilket simulerar en 

verklig situation bra.  

33. Interaction of history and treatment 

Validitetshotet motarbetas genom att utförandemiljön utformas på ett så realistrikt sätt 

som möjligt. Påverkan minimeras genom att utförandemiljön beskrivs noggrant. 
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Tidpunkten för genomförandena bestäms för att passa båda parter, men då extrema 

yttre faktorer relaterade till tid är för svåra för författaren att förutse och påverka 

kommer dessa inte att tas inte hänsyn till.  
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Bilaga B – Intervjufrågor 
I denna bilaga presenteras samtliga frågor som deltagarna har besvarat i elektroniska 

frågeformulär under utförandet. Där övrigt finns som svarsalternativ är det bara för att ha ett 

ställe där personen kan uttrycka sina argument i textform för att förtydliga svaret på frågan. 

Inledande frågor: 

1. Hur stor kunskap har du inom säkerhetskopiering? 

Ingen  kan lite kan ganska mycket har stor kunskap 

2. Hur mycket erfarenhet har du av säkerhetskopiering? 

Aldrig utfört har testat någon enstaka gång utfört det ett antal gånger

 har gjort det många gånger 

3. Hur stor kunskap har du inom molnlagringstjänster? 

Ingen  kan lite kan ganska mycket har stor kunskap 

4. Hur mycket erfarenhet har du av molnlagringstjänster? 

Aldrig använt har testat använt det ett antal gånger  använder det 

mycket 

5. Använder du någon molnlagringstjänst idag, och i så fall vilken? 

Ja Nej Övrigt: 

6. Skulle du kunna tänka dig att göra det i framtiden? Varför eller varför inte? 

Ja Nej Övrigt: 

7. Har du använt någon molnlagringstjänst för att utföra säkerhetskopiering, och i så fall 

vilken? 

Ja Nej Övrigt: 

8. Skulle du kunna tänka dig att göra det i framtiden? Varför eller Varför inte? 

Ja Nej Övrigt: 

9. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för att använda en 

molnlagringslösning? 

Frågor om förväntan att klara av en uppgift: 

1. Tycker du att det är lättare att läsa på om än att utföra en programinstallation?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

2. Hur kommer det sig? 

3. Tycker du att det är lättare att läsa på om än att skapa ett användarkonto?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

4. Hur kommer det sig? 

5. Tycker du att det är lättare att läsa på om än att utföra säkerhetskopiering av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

6. Hur kommer det sig? 

7. Tycker du att det är lättare att läsa på om än att utföra återställning av en fil?  
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Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

8. Hur kommer det sig? 

9. Tycker du att det är lättare att utföra en programinstallation än att skapa ett 

användarkonto? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, definitivt inte) 

10. Hur kommer det sig? 

11. Tycker du att det är lättare att utföra en programinstallation än att utföra 

säkerhetskopiering av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

12. Hur kommer det sig? 

13. Tycker du att det är lättare att utföra en programinstallation än att utföra återställning 

av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

14. Hur kommer det sig? 

15. Tycker du att det är lättare att skapa ett användarkonto än att utföra säkerhetskopiering 

av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

16. Hur kommer det sig? 

17. Tycker du att det är lättare att skapa ett användarkonto än att utföra återställning av en 

fil? 

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

18. Hur kommer det sig? 

19. Tycker du att det är lättare att utföra säkerhetskopiering av en fil än att utföra 

återställning av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

20. Hur kommer det sig? 

Frågor om aktiviteters värde:  

1. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på om jämfört med att utföra en 

programinstallation?  

Ja, absolut Ja, lite mer värdefullt Nej, lite mindre värdefullt Nej, 

definitivt inte 

2. Hur kommer det sig? 

3. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på om jämfört med att skapa ett 

användarkonto?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

4. Hur kommer det sig? 
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5. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på om jämfört med att utföra 

säkerhetskopiering av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

6. Hur kommer det sig? 

7. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på om jämfört med att utföra återställning 

av en fil? Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare

 Nej, definitivt inte 

8. Hur kommer det sig? 

9. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra en programinstallation jämfört med att 

skapa ett användarkonto?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

10. Hur kommer det sig? 

11. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra en programinstallation jämfört med att 

utföra säkerhetskopiering av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

12. Hur kommer det sig? 

13. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra en programinstallation jämfört med att 

utföra återställning av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

14. Hur kommer det sig? 

15. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa ett användarkonto jämfört med att utföra 

säkerhetskopiering av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

16. Hur kommer det sig? 

17. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa ett användarkonto jämfört med att utföra 

återställning av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

18. Hur kommer det sig? 

19. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra säkerhetskopiering av en fil jämfört med 

att utföra återställning av en fil?  

Ja, absolut Ja, lite lättare  Nej, lite svårare Nej, 

definitivt inte 

20. Hur kommer det sig? 
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Frågor om tidsåtgång: 

1. Hur ofta läser du på? 

2. Hur mycket tid spenderar du på att läsa på? 

3. Hur ofta installerar du programvara? 

4. Hur mycket tid spenderar du på att installera programvara? 

5. Hur ofta skapar du ett användarkonto? 

6. Hur mycket tid spenderar du på att skapa ett användarkonto? 

7. Hur ofta utför du säkerhetskopiering av en fil? 

8. Hur mycket tid spenderar du på att utföra säkerhetskopiering av en fil? 

9. Hur ofta utför du återställning av en fil? 

10. Hur mycket tid spenderar du på att utföra återställning av en fil? 

Frågor om belöning:  

1. Anser du att det finns någon vinst med att läsa på? I så fall vad? 

Ja Nej Övrigt:  

2. Anser du att det finns någon vinst med att installera programvara? I så fall vad? 

Ja Nej Övrigt:  

3. Anser du att det finns någon vinst med att skapa ett användarkonto? I så fall vad?  

Ja Nej Övrigt:  

4. Anser du att det finns någon vinst med att utföra säkerhetskopiering av en fil? I så fall 

vad? 

Ja Nej Övrigt:  

5. Anser du att det finns någon vinst med att utföra återställning av en fil? I så fall vad? 

Ja Nej Övrigt:  

 

Avslutande frågor: 

1. Har du kommit i kontakt med något av de presenterade alternativen tidigare?  

Ja, Dropbox Ja, Google Drive Ja, Western Digitals lösning för sin 

portabla hårddisk Nej 

2. Om du svarade ja på förra frågan, i hur stor omfattning och i vilket sammanträffande? 

3. Blev du genom att delta i studien mer medveten om att molnlagringstjänster kan 

användas för att hantera säkerhetskopiering av filer? 

Ja Nej Övrigt:  

4. Blev du genom att delta i studien mer motiverad att använda molnlagringstjänster för 

att hantera säkerhetskopiering av filer? 

Ja Nej Övrigt:  

5. Vilket av de tre alternativen som du testade under experimentet tycker du var lättast att 

använda? 

Dropbox Google Drive Western Digitals lösning för sin 

portabla hårddisk 

6. Hur kommer det sig? 
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7. Vilket av de tre alternativen som du testade under experimentet tycker du var svårast 

att använda?  

Dropbox Google Drive Western Digitals lösning för sin 

portabla hårddisk 

8. Hur kommer det sig? 
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Bilaga C – Utförandeinstruktioner 
I denna bilaga presenteras innehållet från en av textfilerna med instruktioner som 

testdeltagarna under utförandet hade att tillgå i sin mapp på skrivbordet. Varje deltagare hade 

en egen mapp. Det enda som skiljde innehållet åt mellan de tre olika filerna var den uppsatta 

numrerade listan över ordningen som alternativen skulle behandlas på. Av den anledningen 

inkluderas endast innehållet från den första av dessa tre filer i rapporten.  

Hej. 

I detta dokument kommer du få grundläggande information om hur 

utförandet ser ut för just dig.  

Det innebär en kort beskrivning av uppgifterna samt i vilken ordning 

aktiviterna ska utföras och frågorna besvaras. 

Det finns även en bild att tillgå i denna mapp som beskriver upplägget. 

Det är viktigt att du tydligt säger till testledaren när du ska börja 

med en aktivitet och när du anser dig färdig med en aktivitet så att 

han kan starta och stoppa tiden för tidtagningen.  

Något som också är viktigt är att du är ärlig under hela deltagandet. 

Samtliga aktiviteter ska utföras i samma ordning för alla tre 

alternativ. Processen är att alla aktiviteter utförs först för 

alternativ ett, sedan utförs samtliga aktiviteter för alternativ två 

osv... 

 

I frågorna där det finns ett svarsalternativ med "annat:" är det tänkt 

att du ska fylla i med text om varför eller vad du tycker.  

 

----------UPPLÄGG----------  

1. Besvara frågorna i formuläret på sida 1 - 5. Frågeformuläret finns 

att tillgå på följande webbadress: http://goo.gl/forms/GoHIep5AzZ 

2. Utför samtliga aktiviteter för de tre alternativen. Se aktiviteter 

och ordning nedan. 

3. Besvara de avslutande frågorna på sida 6 i frågeformuläret. 

--------------------------- 

 

----------ALTERNATIV---------- 

1. Dropbox 

2. Google Drive 

3. Western Digital 

------------------------------- 

 

----------AKTIVITETER---------- 

1. Läsa på 

2. Installera 

3. Skapa användarkonto (Behövs inte för Western Digitals alternativ) 

4. Säkerhetskopiera 

5. Återställa 

------------------------------- 

 

---Beskrivning av aktiviteter--- 

 

1. Aktiviteten att läsa på innebär att läsa på de officiella 

hemsidorna, eller under installationsprocessen för att ta del av 

information t ex för installation av programvara.  

Tid och noggrannhet är individuellt och du avgör själv hur mycket av 

detta du vill lägga på aktiviteten. Värt att nämna är att du kan ha 

nytta av informationen vid de kommande aktiviteterna.  
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2. Aktiviteten att installera innebär att programvara installeras för 

respektive alternativ, dvs. klient tillhörnade molnlagringstjänst eller 

mjukvara som följer med den portabla hårddisken. 

 

3. Aktiviteten att skapa användarkonto innebär att du för alternativen 

Dropbox samt Google Drive ska registrera ett användarkonto så att du 

kan använda det för att logga in.  

Skapa ett Dropbox-konto kan du göra här när du är redo: 

https://www.dropbox.com/referrals/NTU3MzYwODA4OQ?src=global9 

Western Digitals alternativ använder sig av ett existerande Dropbox-

konto, därav behöver du inte skapa ett konto för det alternativet.  

 

4. Aktiviteten att säkerhetskopiera innebär att en kopia av den 

musikfil som finns i din mapp på skrivbordet ska placeras i 

synkroniseringsmappen tillhörande molnlagringstjänsten.  

Verifiera sedan att hela filen har synkroniserats mot ditt 

användarkonto för tjänsten genom att se efter på webbplatsen om filen 

finns i fullständig storlek.   

 

5. Aktiviteten att återställa innebär att filen som nyss hanterades 

först ska raderas och sedan återskapas.  

-------------------------------- 
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Bilaga D – Analys av resultat från experiment 
I denna bilaga presenteras resultaten från testuppgifterna som ingick för varje alternativ i 

experimentfasen. Tabellerna är sorterade baserat på vilken aktivitet deltagaren lyckades med 

bäst, som listas i fallande ordning.  

Rank är en skala som används för att rangordna/sortera aktivisterna där ett anger ett så bra 

resultat som möjligt och sedan blir det sämre desto högre värdet blir. Aktivitet anger vilken av 

experimentets aktiviteter det gäller. Tidsåtgång är den tid som deltagaren tog på sig att utföra 

den specifika aktiviteten. Status anger i vilken utsträckning deltagaren lyckades utföra 

aktiviteten. Och observationer är kommentarer på de reflexioner testledaren gjorde när 

deltagaren utförde aktiviteten.  

 

Deltagare 1, dvs. den mer erfarna personen. 

Dropbox 

Tabell 16. Resultat för Dropbox tillhörande deltagare 1 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på 1 1 min klar - 

Återställa 2 1 min 40 sek klar - 

Säkerhetskopiera 3 3 min 45 sek klar - 

Skapa 
Användarkonto 

4 5 min 54 sek klar - 

Installera 5 6 min 25 sek klar - 

 

Google Drive 

Tabell 17. Resultat för Google Drive tillhörande deltagare 1 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Återställa 1 35 sek klar - 

Läsa på 2 1 min 29 sek klar - 

Installera 3 3 min 58 sek klar - 

Säkerhetskopiera 4 5 min 06 sek klar - 

Skapa 
Användarkonto 

5 7 min 44 sek klar Fick problem med 
att skapa ett konto 
i det fönster för 
Google Drive som 
kom upp efter 
installationen. 
Detta på grund av 
för dåligt stöd för 
låga 
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skärmupplösningar, 
så jag fick 
registrera ett konto 
via Googles 
webbplats istället.  

 

Western Digital 

Tabell 18. Resultat för Western Digital tillhörande deltagare 1 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Skapa 
Användarkonto 

- - Ingår ej Behövs inte 

Återställa 1 3 min 55 sek klar Gick inte att göra i 
den egna 
mjukvaran.  

Läsa på 2 5 min 12 sek klar - 

Installera 3 6 min 46 sek klar - 

Säkerhetskopiera 4 19 min 47 sek klar Det var svårt att få 
det att fungera. 
Fick logga in på 
nytt och det gick 
att utföra direkt 
säkerhetskopiering 
först vid andra 
försöket. 

 

Deltagare 2 

Google Drive 

Tabell 19. Resultat för Google Drive tillhörande deltagare 2 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Icke utfört Personen anser 
det inte 
nödvändigt att 
läsa på innan. 

Återställa 1 31 sek klar - 

Säkerhetskopiera 2 1 min klar - 

Installera 3 1 min 35 sek klar - 

Skapa 
Användarkonto 

4 8 min 01 sek klar Dåligt stöd för 
lågupplösta 
skärmar i 
klientprogrammet 
gjorde att 
registrering inte 
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gick att utföra i 
fönstret som 
öppnades efter 
installationen. 

 

Dropbox 

Tabell 20. Resultat för Dropbox tillhörande deltagare 2 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Icke utfört Personen anser 
det inte 
nödvändigt att 
läsa på innan. 

Återställa 2 50 sek klar - 

Skapa 
Användarkonto 

3 1 min 16 sek klar - 

Säkerhetskopiera 4 3 min klar - 

Installera 5 5 min 18 sek klar - 

 

Western Digital 

Tabell 21. Resultat för Western Digital tillhörande deltagare 2 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Icke utfört Personen anser det 
inte nödvändigt att 
läsa på innan. 

Skapa 
Användarkonto 

- - Ingår ej Behövs inte 

Återställa - - Inte utfört Eftersom 
säkerhetskopieringen 
inte lyckades så 
hoppade deltagaren 
också över denna 
uppgift. 

Installera 1 4 min 29 sek klar - 

Säkerhetskopiera 2 17 min 55 sek Inte klart Testdeltagaren 
upplever det 
problematiskt att 
hitta 
lagringsutrymmet på 
Dropbox webbplats 
och att få 
synkroniseringen 
genom WD:s 
programvara att 
fungera ihop med 
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kontot. Personen höll 
på att ge upp tidigare 
men kämpade på 
ordentligt och 
försökte ytterligare 
en stund utan att 
riktigt hitta rätt. Då 
gav han upp helt. 

 

 

Deltagare 3 

Dropbox 

Tabell 22. Resultat för Dropbox tillhörande deltagare 3 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Återställa 1 50 sek klar - 

Läsa på 2 1 min klar Personen läser på 
under 
installationsprocessen. 

Skapa 
Användarkonto 

3 1 min 15 sek klar - 

Säkerhetskopiera 4 3 min 43 sek klar - 

Installera  5 5 min 25 sek klar - 

 

Google Drive 

Tabell 23. Resultat för Google Drive tillhörande deltagare 3 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Gjordes inte Personen anser 
det inte 
nödvändigt att 
läsa på innan. 

Säkerhetskopiera - - Inte påbörjad Eftersom 
användaren inte 
lyckades skapa 
ett 
användarkonto 
för tjänsten gick 
det inte att 
genomföra 
denna uppgift 
pga. det 
beroende som 
finns. 
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Återställa - - Inte påbörjad Eftersom 
användaren inte 
lyckades skapa 
ett 
användarkonto 
för tjänsten gick 
det inte att 
genomföra 
denna uppgift 
pga det 
beroende som 
finns. 

Installera 1 1 min klar - 

Skapa 
Användarkonto 

2 14 min 53 sek Inte klar Denna person 
försökte 
registrera sig i 
fönstret som 
kommer upp på 
datorn efter 
installationen, 
vilket de två 
andra 
personerna 
också provade, 
men 
misslyckades 
med det då 
fönstret är för 
dåligt optimerat 
för lågupplösta 
skärmar och 
godkänn-
knappen inte 
gick att komma 
åt. Användaren 
provade då att 
skapa ett konto 
på nätet, men 
efter flera 
försök att skapa 
ett konto 
lyckades han 
inte pga. att 
han tydligen 
inte uppnådde 
ålderskraven i 
Googles policy. 
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Western Digital 

Tabell 24. Resultat för Western Digital tillhörande deltagare 3 

 Aktivitet Rank Tidsåtgång Status Observationer 

Läsa på - - Gjordes inte Personen anser det 
inte nödvändigt att 
läsa på innan. 

Skapa 
Användarkonto 

- - Ingår ej Behövs inte 

Återställa - - Gjordes inte Beroende finns från 
säkerhetskopieringen 

Installera 1 6 min 03 sek klar - 

Säkerhetskopiera 2 20 min 36 sek Inte klar Personen kan inte, så 
han gav upp. 

 

Bilaga E – Analys av resultat från frågeformulär 
Under denna bilaga presenteras den data som framkommit från respondenternas svar på 

frågeformuläret. Tabeller visar värdena sorterade efter rank, och de kriterier som används för 

översättning av svar på frågor relaterade till områdena tidsåtgång samt belöning. Både 

beräknade siffervärden och normaliserade värden presenteras för aktiviteterna.   

Rank används för att ange en rangordning som sorterar aktiviteterna utefter vilken av dessa 

som deltagaren lyckas bäst med. Där ett är bäst och sedan blir resultatet sämre ju högre värde 

aktiviteten får i rank. Kolumn två anger vilket område relaterat till ett element i TMT som 

aktiviteterna hanterar och listar aktiviteterna som ingår. Värden mellan ett och fyra används 

för att ange hur bra eller dålig användaren anger att aktiviteten står sig inom det specifika 

området. För dessa är fyra det mest positiva omdömet och ett är det mest negativa. Gällande 

”Förväntan att klara av en uppgift” samt ”Aktiviteters värde” ställs reflektiva frågor som 

jämför alla aktivister med varandra, där det är en fråga per jämförelse. Därmed blir det fyra 

värden att addera ihop till en totalsumma. För att enklare kunna rangordna aktiviteterna och 

sedan jämföra resultaten tillhörande de olika elementen med varandra i analysen används 

formeln nedan. Normaliserade värden har maxvärdet ett och nollvärdet noll.  

Det normaliserade värdet beräknas med hjälp av följande formel V – 4 / 12 = N, där V är det 

totala värdet för varje aktivitet och N motsvarar det normaliserade värde som resultatet av 

uträkningen påvisar.   

Förväntan att slutföra en uppgift 

Deltagare 1 dvs. testledaren 
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Tabell 25. Resultat för förväntan tillhörande deltagare 1 

Rank Förväntan att klara 

av uppgift 

Värden  Normaliserade 

1 Säkerhetskopiera 3+4+4+4=15 0,92 

2 Återställa 3+3+4+3=13 0,75 

3 Installera 4+1+2+4=11 0,58 

4 Läsa på 1+2+1+2=6 0,17 

4 Skapa 

användarkonto 

3+1+1+1=6 0,17 

 

Deltagare 2 

Tabell 26. Resultat för förväntan tillhörande deltagare 2 

Rank Förväntan att klara 

av uppgift 

Värden Normaliserade 

1 Säkerhetskopiera 2+4+4+4=14 0,83 

2 Installera 4+0+1+4=9 0,42 

2 Skapa 

användarkonto 

4+0+1+4=9 0,42 

3 Läsa på 1+1+3+3=8 0,33 

4 Återställa 2+1+1+1=5 0,08 

 

Deltagare 3 

Tabell 27. Resultat för förväntan tillhörande deltagare 3 

Rank Förväntan att klara 

av uppgift 

Värden Normaliserade 

1 Skapa 

användarkonto 

3+3+3+3=12 0,67 

2 Installera 3+2+3+3=11 0,58 

3 Säkerhetskopiera 3+2+2+3=10 0,50 
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4 Återställa 3+2+2+2=9 0,42 

5 Läsa på 2+2+2+2=8 0,33 

 

Aktiviteters värde 

Deltagare 1 dvs. testledaren 

Tabell 28. Resultat för värde tillhörande deltagare 1 

Rank Aktiviteters värde Värden  Normaliserade 

1 Säkerhetskopiera 4+4+3+4=15 0,92 

2 Återställa 4+4+4+1=13 0,75 

3 Installera 3+3+1+1=8 0,33 

3 Skapa 

användarkonto 

3+2+2+1=8 0,33 

4 Läsa på 2+2+1+1=6 0,17 

 

Deltagare 2 

Tabell 29. Resultat för värde tillhörande deltagare 2 

Rank Aktiviteters värde Värden Normaliserade 

1 Återställa 3+4+4+3=14 0,83 

2 Säkerhetskopiera 3+4+4+2=13 0,75 

3 Skapa 

användarkonto 

3+4+1+1=9 0,42 

4 Läsa på 1+2+2+2=7 0,25 

4 Installera 4+1+1+1=7 0,25 

 

Deltagare 3 

Tabell 30. Resultat för värde tillhörande deltagare 3 

Rank Aktiviteters värde Värden Normaliserade 
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1 Skapa 

användarkonto 

3+3+3+3=12 0,67 

2 Installera 4+2+3+2=11 0,58 

3 Säkerhetskopiera 3+2+2+3=10 0,50 

3 Återställa 3+3+2+2=10 0,50 

4 Läsa på 1+2+2+2=7 0,25 

 

Tidsåtgång  

Där endast en av tidsenheterna (timmar, minuter och sekunder) anges i listorna med kriterier 

innebär det att en minimal mängd är angiven av de övriga två enheterna. Exempelvis betyder 

det att ingen tid spenderas på aktiviteterna där det står 0 sekunder.  

Kriterier kring tidsåtgång för att läsa på  

1. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”aldrig” respektive ”0 sekunder”. 

2. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”sällan” respektive ”0 sekunder”. 

3. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”typ aldrig” respektive ”10 sekunder”. 

4. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”så ofta det behövs för att uppnå ett godkänt genomförande”  

respektive ”10 minuter”.  

 

Kriterier kring tidsåtgång för att installera  

1. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”aldrig” respektive ”0 sekunder”. 

2. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”typ aldrig” respektive ”1 minut”. 

3. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”när jag är i behov av det” respektive ”1 minut”. 

4. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”när jag är upptäcker att jag saknar något program som jag behöver 

ha”  respektive ”5 minuter”.  
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Kriterier kring tidsåtgång för att skapa ett användarkonto 

1. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”aldrig” respektive ”0 sekunder”. 

2. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”väldigt sällan” respektive ”1 minut”. 

3. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”när jag ska börja använda nya internetsidor” respektive ”1 minut”. 

4. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”vid behov för att utnyttja ett program eller tjänst jag vill ta del av”  

respektive ”5 minuter”.  

 

Kriterier kring tidsåtgång för att utföra säkerhetskopiering av en fil 

1. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”aldrig” respektive ”0 sekunder”. 

2. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”typ aldrig” respektive ”0 sekunder”. 

3. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”nästan aldrig” respektive ”1 minut”. 

4. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”någon gång i veckan kanske”  respektive ”1 minut”.  

 

Kriterier kring tidsåtgång för att utföra återställning av en fil 

1. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”aldrig” respektive ”0 sekunder”. 

2. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”när det behövs, vilket oftast är väldigt sällan” respektive ”3 minuter”. 

3. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”inte speciellt ofta” respektive ”5 minuter”. 

4. Studiedeltagaren anser sig utföra/lägga följande tidsmängd på utförandet av 

”aktiviteten”:  ”regelbundet”  respektive ”10 minuter”.  

 

Deltagare 1 

Tabell 31. Resultat för tidsåtgång tillhörande deltagare 1 

Rank Tidsåtgång för aktivitet Värden 

1 Läsa på 4 
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1 Installera 4 

1 Skapa användarkonto  4 

1 Säkerhetskopiera 4 

2 Återställa 2 

 

Deltagare 2 

Tabell 32. Resultat för tidsåtgång tillhörande deltagare 2 

Rank Tidsåtgång för aktivitet Värden 

1 Installera 3 

1 Skapa användarkonto  3 

2 Läsa på 2 

2 Säkerhetskopiera 2 

3 Återställa 1 

 

Deltagare 3 

Tabell 33. Resultat för tidsåtgång tillhörande deltagare 3 

Rank Tidsåtgång för aktivitet Värden 

1 Läsa på 3 

1 Säkerhetskopiera 3 

2 Installera 2 

2 Skapa användarkonto  2 

3 Återställa 1 

 

Belöning  

Kriterier kring belöning för att läsa på 
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1. Nej, det finns ingen belöning med att läsa på. 

2. Njaa, det är tveksamt 

3. Ja, man lär sig 

4. Ja, det är absolut nödvändigt 

 

Kriterier kring belöning för att installera program 

 

1. Nej, det är onödigt att installera nya program. 

2. Njaa, det är tveksamt 

3. Ja, man får ett program 

4. Ja, kunna utnyttja nya funktioner och göra fler saker.  

 

Kriterier kring belöning för att skapa ett användarkonto 

1. Nej, jag ser ingen vinst i att få ett till användarkonto. 
2. Njaa, det vet jag inte riktigt. 
3. Ja, man får ett användarkonto. 
4. Ja, man kan använda tjänster som kräver inloggning.  

 

Kriterier kring belöning för att säkerhetskopiera filer 

1. Nej, det är bara onödigt att säkerhetskopiera. 

2. Njaa, det beror på. 

3. Ja, så man får en kopia. 

4. Ja, det blir lättare att komma tillbaka till ursprungsläget om det finns en 

säkerhetskopia av filen. Det är bra som en säkerhet om det skulle hända något med 

ursprungsfilen.   

Kriterier kring belöning för att återställa filer 

1. Nej, filer behöver inte återställas. Det går att skapa nya.  

2. Njaa, det tror jag inte att det finns. 

3. Ja, det är bra om det skulle bli fel. 

4. Ja, att få tillbaka en viktig fil som saknas kan vara mycket värt i ett kritiskt skede. 

Filen kan av misstag ha tagits bort av dig och du ångrar dig för att du behöver ha 

filen.  
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Deltagare 1 

Tabell 34. Resultat för belöning tillhörande deltagare 1 

Rank Belöning för aktivitet Värden 

1 Installera 4 

1 Skapa användarkonto  4 

1 Säkerhetskopiera 4 

1 Återställa 4 

2 Läsa på 3 

 

Deltagare 2 

Tabell 35. Resultat för belöning tillhörande deltagare 2 

Rank Belöning för aktivitet Värden 

1 Skapa användarkonto  4 

1 Säkerhetskopiera 4 

1 Återställa 4 

2 Läsa på 3 

2 Installera 3 

 

Eftersom att det inte fanns någon motivation angiven för svaren kopplade till ”Läsa på” och 

”Installera” för testperson 2, fick dessa svar ett värde som testledaren anser bör passa. Hänsyn 

till detta togs inte vid formuleringen av kriterierna.  

 

Deltagare 3 

Tabell 36. Resultat för belöning tillhörande deltagare 3 

Rank Belöning för aktivitet Värden 

1 Läsa på 3 
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1 Installera 3 

1 Skapa användarkonto  3 

1 Säkerhetskopiera 3 

1 Återställa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt av jämförbar data relaterad till TMT 

Här nedan ges en översiktlig tabell som visar en jämförelse mellan samtliga aktiviteter med 

dess tillhörande normaliserade värden. Aktiviteterna har jämförts mot varandra för att se 

vilken av de jämförda aktiviteterna som inom den specifika aspekten har högst värde. 

Jämförelsen mellan de olika aktiviteterna görs tio gånger åt båda hållen för att inte missa de 

aktiviteter som har samma värde. Anledningen till att detta görs är att se i vilken utsträckning 

aktiviteternas olika värden relaterade till TMT stämmer överens med varandra. Jämförelsen 

kontrollerar om ett värde är större än ett annat värde, då blir den jämförelsen sann. Sant och 

falskt-värdena som framkommer i rankingskalan används sedan inom efterföljande tabeller 

för att igen se i vilken utsträckning de olika deltagarnas värden stämmer överens. I botten av 

den översiktliga tabellen står det lägsta och högsta värdet för varje aspekt samt differensen 

mellan dessa värden.       
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Deltagare 1 matchning mot TMT 

 Expectation Value Time Reward  AVERAGE STDEV 

Expectations 1 0,9 0,45 0,65  0,75 0,24832774 

Value 0,9 1 0,45 0,75  0,775 0,23979158 

Time 0,45 0,45 1 0,6  0,625 0,25980762 

Reward 0,65 0,75 0,6 1  0,75 0,1779513 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Expectations Expectations Expectations Value Value Value Time Time Time Reward Reward Reward 

   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

I G Läsa på 0,17 0,33 0,33 0,17 0,25 0,25 4 2 3 3 3 3 

II  Installera 0,58 0,42 0,58 0,33 0,25 0,58 4 3 2 4 3 3 

III  Skapa användarkonto 0,17 0,42 0,67 0,33 0,42 0,67 4 3 2 4 4 3 

IV  Säkerhetskopiera 0,92 0,83 0,5 0,92 0,75 0,5 4 2 3 4 4 3 

V  Återställa 0,75 0,08 0,42 0,75 0,83 0,5 2 1 1 4 4 3 

I II  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE 

I III  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE 

I IV  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 

I V  FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE 

II III  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 

II IV  FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE 

II V  FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE 

III IV  FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE 

III V  FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE 

IV V  TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE 

V I  TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 

V II  TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 

V III  TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 

V IV  FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 

IV I  TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 

IV II  TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE 

IV III  TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE 

III I  FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE 

III II  FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 

II I  TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE 

Min   0,17 0,08 0,33 0,17 0,25 0,25 2 1 1 3 3 3 

Max   0,92 0,83 0,67 0,92 0,83 0,67 4 3 3 4 4 3 

Diff   0,75 0,75 0,34 0,75 0,58 0,42 0,66666667 0,66666667 0,66666667 
0,3333333

3 
0,3333333

3 0 
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Deltagare 2 matchning mot TMT 

 Expectation Value Time Reward  AVERAGE STDEV 

Expectations 1 0,5 0,75 0,55  0,7 0,22730303 

Value 0,5 1 0,25 0,85  0,65 0,3391165 

Time 0,75 0,25 1 0,4  0,6 0,3391165 

Reward 0,55 0,85 0,4 1  0,7 0,27386128 
 

Deltagare 3 matchning mot TMT 

 Expectation Value Time Reward  AVERAGE STDEV 

Expectations 1 0,95 0,4 0,5  0,7125 0,30652624 

Value 0,95 1 0,35 0,55  0,7125 0,31457643 

Time 0,4 0,35 1 0,6  0,5875 0,29545163 

Reward 0,5 0,55 0,6 1  0,6625 0,22867371 
 

Jämförelse av förväntan att klara av uppgift  

 1 2 3  SUM AVG STDEV MEDIAN 

1 1 0,6 0,45  2,05 0,68333333 0,28431204 0,6 

2 0,6 1 0,65  2,25 0,75 0,21794495 0,65 

3 0,45 0,65 1  2,1 0,7 0,27838822 0,65 

 

Jämförelse av aktiviteters värde 

 1 2 3  SUM AVG STDEV MEDIAN 

1 1 0,8 0,5  2,3 0,76666667 0,25166115 0,8 

2 0,8 1 0,5  2,3 0,76666667 0,25166115 0,8 

3 0,5 0,5 1  2 0,66666667 0,28867513 0,5 
 

Jämförelse av tidsåtgång 

 1 2 3  SUM AVG STDEV MEDIAN 

1 1 0,8 0,8  2,6 0,86666667 0,11547005 0,8 

2 0,8 1 0,6  2,4 0,8 0,2 0,8 

3 0,8 0,6 1  2,4 0,8 0,2 0,8 

 

 

Jämförelse av belöning  

 1 2 3  SUM AVG STDEV MEDIAN 

1 1 0,8 0,8  2,6 0,86666667 0,11547005 0,8 

2 0,8 1 0,7  2,5 0,83333333 0,15275252 0,8 

3 0,8 0,7 1  2,5 0,83333333 0,15275252 0,8 
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I de mindre tabellerna ovanför representerar 1, 2 och 3 deltagare ett, deltagare två och 

deltagare tre.  Deltagare ett är alltså den mer erfarna personen samt även författaren. 

Deltagare två och deltagare tre är däremot de utvalda mindre erfarna deltagarna.  
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Bilaga F – Samtliga svar från frågeformulär 
 

De fullständiga frågorna med tillhörande svar från frågeformuläret finns att tillgå i separat fil.  

 

 


