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Sammanfattning 
Användargränssnittsdesign är en stor del av en webbsidas intryck och förändras 
snabbt i takt med teknologins utveckling och trender. Men det gäller även att 
locka rätt användare. Hur lockar en webbsida till sig rätt målgrupp?  

Målet med rapporten var att analysera målgruppen gamers utifrån hur de 
upplever det grafiska användargränssnittet på en spelrelaterad webbsida. 
Rapporten behandlar även översiktitligt om aktuella trender för webbdesign 
tilltalar gamers.  

Undersökningen utfördes i två delar. I den första delen undersöktes 20 av de 
största spelrelaterade webbsidornas användargränssnitt. Under del två 
genomfördes en enkät och intervjuer med målgruppen gamers. I både enkäten 
och intervjuerna fick respondenterna ta ställning till olika mockups av en fiktiv 
webbsida. 

Det var stor skillnad på vad gamers ansåg vara tilltalande jämfört med hur de 
analyserade webbsidorna såg ut. Exempelvis var endast 25 % av de analyserade 
webbsidorna mörka medan 71,9 % av respondenterna föredrog en mörk layout. 
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The study was conducted in two stages. The first stage examined the user 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Idag finns det över 968 miljoner webbsidor och över 2,9 miljarder 
människor som använder Internet (Internet Live Stats, 2014). Vilket 
betyder att Internet är en stor och viktig kanal för företag att utnyttja. 
Många företag väljer att enbart synas på Internet och alla företag strävar 
efter uppmärksamhet. Antalet användare korresponderar ofta med 
företagets inkomst (Wilde, 2013, 16 september). För att få användarna att 
stanna och se till att de kommer tillbaka behövs en genomtänkt design 
(Connecting Dots, u.å.). UI-design (User Interface design) eller 
användargränssnittsdesign är en stor del av användarens intryck av 
webbsidan och förändras snabbt i takt med teknologins utveckling och 
trender (Satzinger, Jackson & Burd, 2011). Men det gäller även att locka 
rätt användare. Hur lockar en webbsida till sig rätt målgrupp?  

Det finns över 898 miljoner gamers i världen och det ökar stadigt 
(Newzoo, 2013). Gamers är en växande målgrupp som blir mer attraktiv 
för företag att marknadsföra sig mot (Target Marketing, 2006). Lifecourse 
Associates (2014) har undersökt målgruppen gamers (på begäran av 
twitch.tv) och enligt undersökningen framgår att 52 % av målgruppen var 
män. Phan et al. (2012) skriver att män spenderar både mer tid och mer 
pengar på spelrelaterade produkter. Män klassificerar även sig själva oftare 
som experter medan kvinnor oftare klassar sig som nybörjare (Phan, 
Jardina & Hoyle, 2010). Vidare menar Lifecourse Associates (2014) att 
respondenterna som tillhör målgruppen tycker sig vara mer sociala än de 
som inte är gamers. Gamers anser sig vara både bättre ledare och mer 
kreativa än icke gamers. Enligt samma undersökning framkommer även att 
gamers konsumerar mer teknik och media än icke-gamers.  

Enligt Oxford Dictionaries (2015) definieras en gamer som en person som 
spelar interaktiva spel. Dessa personer innefattar även de som inte 
uppfattar sig själva vara gamers så kallade casual gamers (Gamer, 2015, 17 
maj). Samma definition används genomgående i rapporten. 

Föreliggande rapport genomförs i samarbete med uppdragsgivaren Lurkit. 
Målet med Lurkit är att skapa en webbplattform för att online skapa 
webbplatser (CMS) (Mauthe & Thomas, 2004). Lurkit kommer även att 
sammankoppla de webbplatser som användarna skapar, detta för att öka 
kopplingen emellan användarna. Lurkit riktar sig endast till målgruppen 
gamers. Undersökningen ska ligga till grund för det grafiska arbete som 
kommer att genomföras för Lurkits UI.  

1.2 Teori 
Usability.gov (u.å.) menar att användbarhet (UX) handlar om att sätta 
användaren i fokus. För att göra det måste människans perception, minne 
och förmågor studeras. Krug (2005) menar att den viktigaste regeln i UX är 
att se till att användaren inte behöver tänka. Designen ska anpassas för 
människor och det finns många regler att följa. Johnson (2010) skriver att 
människan uppfattar vad hon räknar med att uppfatta. Detta beror på 
hennes erfarenhet, vad som presenteras och vad hon har för mål. Johnson 
(2010) skriver även att minnet har stora begränsningar och dessa 
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begränsningar bör tas i akt när webbplatser utvecklas. Exempelvis ska 
information presenteras för användaren istället för att användaren själv ska 
behöva hålla informationen i korttidsminnet.  

UX handlar alltså om upplevelsen som användaren får av att använda 
produkten. Men för att förmedla denna upplevelse via en webbsida måste 
det finnas ett UI, verktyget användaren använder. De är alltså båda viktiga 
för att användaren ska vara nöjd med produkten (Morrison, 2014, 10 
november; Williamson, 2013, 9 maj). 

UI är en metod för visuell interaktion med en dator eller en programvara 
(Användargränssnitt, 2014, 15 november). Ett UI är alltså: 
inmatningskontroller, navigeringskomponenter, informationskomponenter 
och containrar (Usability.gov, u.å.). Anderson (2011) skriver att det finns 
tre principer som avgör värdet av estetik:  

• Kognitiv – hur vi upplever omvärlden. 

• Affektiv – hur vi uppfattar världen genom känslor. 

• Association – kopplingar mellan två eller fler koncept i tanken. 

Ett UI bygger på igenkänning och erfarenhet hos användaren. Detta gör att 
det finns konventioner, outtalad praxis, som bör följas. Om praxisen inte 
efterföljs måste effekten av innovationen vara större än effekten som 
förloras genom att inte designa efter konventionerna (Krugs, 2005).  

Skillnaden på UI och UX är alltså att UI är verktygen och UX är känslorna 
och upplevelsen av att använda dessa verktyg. Miller (2012, 4 juni) 
beskriver skillnaden så här: 

”UI is the saddle, the stirrups, and the reigns. UX is the feeling you get 
being able to ride the horse, and rope your cattle.” 

1.2.1 Gestaltteorin 
Ordet gestalt avser förmedla en helhet. Människan uppfattar det mesta i sin 
omgivning som en helhet. En bil till exempel, identifieras inte för sina 
individuella delar utan som en helhet. Gestaltprinciper hjälper oss förstå 
hur människan upplever ting i ett sammanhang (Gestalt psychology, 2015, 
21 april). Principerna används i de flesta designområden och ses ofta som 
en grund för visuell design (Johnson, 2010). 

1.2.2 Trender, förr till idag 
Teknik för webbdesign. Ruluks (2014, 4 december) skriver i en blogg om 
webbdesignens historia från 1989 till 2014. 1995 utvecklades kodspråket 
JavaScript och löste många problem som fanns i html. 1996 kom Flash och 
gav en stor frihet för design, dock på bekostnad av prestanda och 
sökvänlighet. Flash-formatet (Rouse, 2005) dog ut när Apple beslutade att 
inte stödja Flash vid lanseringen av IPhone. 1998 lanserades Cascading 
Style Sheet (CSS) ett bättre sätt att strukturera design. CSS gjorde det 
möjligt att separera innehåll från design. 2007 började allt fler använda 
webbsidor via mobiltelefoner, vilket innebar att användare nu hade en 
större variation av skärmstorlekar. Detta gjorde att webbsidorna var 
tvungna att anpassa sig efter storlek. Först standardiserades en 
tolvkolumnsmatris och sen kom standardisering av design i form av 
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lösningar som Bootstrap (Bootstrap, 2015) och Foundation (Foundation, 
2015). Vilket har bidragit till att skillnaden mellan webbsidor och 
applikationer har minskat.  

UI-design. Klementi (2014, 4 december) skriver en sammanställning av 
webbdesigntrender från 2004 till 2014 i sin blogg. I sammanställningen 
framgår att i början av 00-talet strävade många webbplatser efter att ha 
realistiska texturer, mycket information samt nyttja Flash i stor 
utsträckning. Mot slutet av 00-talet blev vektorillustrationer mer och mer 
populärt, tillsammans med ett tydligare gridformat. 2009 dök de första 
”one page-layouterna” upp. Tidigt 10-tal dominerades av infographics, 
scrolleffekter och stora bakgrundsbilder. Under 2012 introducerades 
responsiva webbsidor och året efter det, flat design (Page, 2014) ett 
minimalistiskt formspråk. 

1.2.3 Trender 2015 
I en artikel från Founders Grid (2014) intervjuas 55 webbdesigners om 
vilka tre övergripande förändringar de tror kommer ske i ett 
webbdesignsperspektiv under år 2015. Svaren finns sammanställda nedan 
utan inbördes ordning.   

Prestanda – Kravet från användare ökar, även ny funktionalitet med hjälp 
av GPU (Graphics Processing Unit, grafikkort) kommer att introduceras.  

UX-förbättrande animationer – Det tenderar att bli fler meningsfulla 
animationer, för att leda användaren igenom interaktionen med 
webbplatsen. Exempelvis en popup kommer inte bara upp från mitten, utan 
animeras från dess källla, alltså där användaren klickar. 

Vektorgrafik – Då kompatibilitet med filformatet .svg (Scaleable Vector 
Graphics, 2015, 22 april) får växande stöd hos webbläsare, förefaller .svg 
bli standardformat för illustrationer och grafik då pixeltätheten och 
skärmstorleken förändras. 

Flexibilitet – Innehållet på sidan kommer behöva vara mer flytande för att 
kunna anpassas bättre till nya enheter som kan rendera webb.  

Visuell storytelling – Webben tycks innefatta mer visuell storytelling än 
förr.  

Typografi – Den homogena typografin på webben tenderar bli mer 
differentierad. Likaså kommer typografin bli mer responsiv, anpassas till 
formatet webbsidan visas på.  

Material Design – Googles formspråk kommer tillämpas av fler under 
2015. Detta kommer leda till högre användande av luftrum och avskalande 
av onödigt innehåll.  

Videos – Videos på webben utvecklas till att bli mer ändamålsspecifika. 

Språket – Webbanvändare blir mer bekväma med ett medium som har en 
mer avslappnad ton.  

Webb/app – Gränsen mellan vad som är webb och vad som är en 
mobilapplikation kommer att tunnas ut i takt med tekniska framsteg.  
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Stora bilder – Trenden från 2014 med heltäckande headerbilder fortsätter 
in i 2015.  

Användbarhet – Fler inser vikten av applicera UX under utvecklingsfasen 
av webbsidor.  

Skeuomorphism – Vissa av de intervjuade tror att ett mer realistisk 
formspråk kommer tona fram under året 2015. 

1.3 Rapportmål 
Målet med rapporten är att med hjälp av att analysera målgruppen gamers 
få många användare till uppdragsgivaren Lurkit genom ett 
användargränssnitt som är anpassat till målgruppen.  

1.3.1 Frågeställning     

Hur ser webbplatsers startsida ut grafiskt, med anknytning till dator- eller 
konsolspel? Återger utseendet av dessa webbsidor gamers faktiska 
preferenser av UI-design?    

1.3.2 Avgränsningar 
De gamers som anses vara intressanta i denna rapport är de som Goodman 
(som citerad i Graft, 2013, 2 januari): beskriver vara en midcore–, och 
hardcoregamer.  

• Hardcore arranges their schedules around their gaming. 

• Mid-core arranges their gaming around their daily schedule. 

• Casual entertains self with games when time presents itself. 

–Tony Goodman, co-founder, Ensemble Studios 

Rapporten kommer endast översiktligt studera UX, fokus kommer ligga 
vid att analysera UI-design. Språket på webbsidorna kommer inte heller att 
analyseras. Webbsidornas innehåll och funktionalitet behandlas inte heller i 
denna rapport. Rapporten kommer även att exkludera webbsidor för ett 
specifikt spel, då dess design oftast återspeglar spelets innehåll.  
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2 Metod 
2.1 Teoriinsamling 
Sökningar i relevanta databaser och tidskrifter har genomförts för att finna 
relevanta artiklar samt böcker.  

Sökord som nyttjats: user interface, design, gaming, design rules, GUI, 
interface usability, aesthetics, beauty, attractive, human computer 
interaction, information design, user experience, UX design, UI UX 
difference, UI vs UX, gamer definition, UI trends, gamers, gestaltlagar, 
gestalt psychology, amount of gamers, webdesign history. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Undersökningen startade med en visuell innehållsanalys vars syfte var att 
komma fram till en rad teser (se kap 3.11). Dessa teser testades vidare i en 
enkät och i semistrukturerade djupintervjuer. 

2.2.1 Visuell Innehållsanalys 

Urgallring. För att välja ut webbplatser att analysera, användes alexa.com 
där en filtrering på kategorin games gjordes. De 20 populäraste 
webbplatserna valdes ut, exkluderat webbsidor som hade anknytning till 
betting samt webbsidor som är ett specifikt spels officiella webbplats 
(Alexa, 2015). De webbsidor som analyserades listas nedan med fallande 
popularitet: 

• twitch.tv 

• ign.com 

• store.steampowered.com 

• battle.net 

• playstation.com 

• gamefaqs.com 

• xbox.com 

• gamespot.com 

• ea.com 

• kongregate.com 

• pogo.com 

• miniclip.com 

• wowhead.com 

• pcgamer.com 

http://twitch.tv/
http://ign.com/
http://store.steampowered.com/
http://battle.net/
http://playstation.com/
http://gamefaqs.com/
http://xbox.com/
http://gamespot.com/
http://ea.com/
http://kongregate.com/
http://pogo.com/
http://miniclip.com/
http://wowhead.com/
http://pcgamer.com/
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• rockstargames.com 

• dorkly.com 

• eu.square-enix.com/en/ 

• nintendo.com 

• games.yahoo.com 

• bordgamegeek.com 

Bilaga A visar skärmdumpar, på de 20 undersökta webbsidorna, från 
datumet undersökningen genomfördes. 

Genomförande. En visuell innehållsanalys genomfördes på dessa 20 
webbplatsers startsidor. Utan att scrolla i sidled eller höjdled. 
Innehållsanalysen genomfördes på en skärm med 1920x1080 pixlar 
upplösning. Inhämtningen av data är en blandning av upplevelser och 
mätvärden. Analysen genomfördes av författarna av denna rapport, med 
undantag för visuellt bedömning.  

De kategorier av data som inhämtades var:  

• Animationer 

• Bilder  

• Färg 

• Layout 

• Ljushet  

• Placering 

• Responsivitet 

• Typsnittsklass 

• UI stil  

• Whitespace 

En visuell bedömning av webbsidorna utfördes av sex studenter som 
studerar grafisk design. Data presenteras som ett medelvärde. Fullständig 
information finns i bilaga B      

2.2.2 Framtagning av material 

För att begränsa antalet parametrar inför kommande intervju och enkät 
valdes: ljushet, layout, UI stil, reklam, headerbild, färg och typsnittsklass. 
Detta urval grundas på tre saker; data från visuella innehållsanalysen; ett 
övervägande från författarna om vilka parametrar som i högst grad 
påverkade utseendet på webbsida; samt en analys av den insamlade teorin.  

http://rockstargames.com/
http://dorkly.com/
http://eu.square-enix.com/en/
http://nintendo.com/
http://games.yahoo.com/
http://bordgamegeek.com/
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Utifrån dessa sju parametrar konstruerades det en mock-up av en fiktiv 
hemsida (se figur 1), som sedan modifierades utefter de värden som 
inhämtats under den visuella innehållsanalysen. Detta resulterade i 16 olika 
mock-ups som senare presenterades för respondenterna i intervjuerna och 
enkäten. 

 

Figur 1  Figuren visar den layout som låg till grund för allt enkät och 
intervjumaterial (se bilaga C). 

Programvaran som användes för att ta fram dessa layouter var Adobe 
Illustrator, bildmaterialet har inhämtats från Googles bildsökningsverktyg. 

2.2.3 Enkät 
Nästkommande led i undersökningen var att genomföra en kvantitativ 
enkätundersökning vars mål var att se vilka kombinationer av de sju 
parametrarna (se kap 3.11) som gamers faktiskt prefererar. 

För att nå målgruppen publicerades enkäten på en mängd spelrelaterade 
forum: Reddit.com/r/samplesize, escapistmagazine.com, ruthless.se, 
rockpapershotgun.com, theverge.com samt på facebook.com. Spridningen 
av enkäten ansågs viktig då målet var att samla in en så stor mängd data 
som möjligt samt att nå en internationell publik. 

Verktyget som använts för att ta fram enkäten var Google Forms. 
Fullständig enkät finns i bilaga C.  

2.2.4 Intervju 

Semistrukturerade djupintervjuer hölls vars målsättning var att fånga upp 
djupare information angående åsikter kring figur 1. De intervjuade valdes 
för deras intresse för spel och spelvärlden. Endast en av de intervjuade 
hade några grafiska förkunskaper.  

Under intervjun ombads respondenterna genomföra ett kortare minnestest 
på en fiktiv webbsida, för att se vad på webbsidan som lades på minnet. 
Följt av en diskussion kring upplevelser på webbsidan. Avslutningsvis 
diskuterades specifika frågor om webbsidan.  
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Intervjufrågor finns i bilaga E.  

Intervjuerna hölls via Skype och spelades in med programvaran Open 
Broadcast System (Obsproject, 2015) för att sedan transkriberas. 
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3 Del 1 – Visuell Innehållsanalys 
I detta avsnitt delas den visuella innehållsanalysen in i teman och varje 
tema introduceras med ett resultat följt av en analys och diskussion. Del ett 
avslutas med en presentation av teser som vidare behandlas i del två. 
Fullständig innehållsanalys finns i form av en tabell i bilaga B. 

3.1 Animationer 
Animationer var vanligt förekommande på navigeringen, 85 % av 
webbsidorna hade någon form av effekt när muspekaren hölls på 
navigeringsobjektet (hovereffekt).  

Endast 20 % av webbsidorna hade implementerat någon form av UX-
förbättrande animation (se kap 1.2.3), medan 80 % inte hade implementerat 
animationer för att underlätta för användaren.  

Det faktum att 85 % av webbsidorna som undersökts hade någon form av 
hovereffekt var inte förvånande. Då detta blivit mer eller mindre 
standardiserat på webben. Hovereffekter blir allt vanligare för att 
presentera data som inte vanligen är synligt för användaren. Att dölja 
innehåll för användaren är inte alltid en bra lösning (Wroblewski 2015, 27 
april).  

Trenderna inför 2015 pekade mot en högre grad av implementering 
gällande UX-förbättrande animationer. Endast 20 % av de analyserade 
webbsidorna har implementerat någon form av UX-förbättrande 
animationer. I och med introducerandet av material design (se kap 1.2.3) 
kommer troligen fler av de analyserade sidorna införa mer av denna typ av 
animationer.  

3.2 Bilder 
75 % av webbsidorna saknade bakgrundsbild, 15 % av sidorna hade reklam 
som bakgrundsbild, 5 % hade ett minimalt mönster och 5 % hade ett 
dominant mönster. 

Det var stor spridning i antal bilder, med ett medelvärde på 11 st., en 
standardavvikelse på 10 st. och medianen låg på 7 st. (se figur 2). 
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Figur 2 Figuren visar fördelningen av antal bilder på webbsidorna. 

Webbsidorna med färre än 10 bilder hade i genomsitt högre betyg än de 
sidor som hade 10 bilder eller fler. (20 % högre betyg i genomsnitt). 
Anledningen att sidor med fler bilder fick ett lägre betyg kan vara att 
webbsidor blir rörigare ju fler element de innehåller. 

Det var inte vanligt med bakgrundsbild. 75 % saknade helt bakgrundsbild, 
mönster och reklam på bakgrunden. Detta kan bero på att sidan laddar 
långsammare. Sidan kan även upplevas rörig. 

3.3 Kulör 
De vanligaste primärfärgerna var: blå, röd och orange. Färgskalan som 
vanligen utnyttjades var monokrom, vilket överensstämmer med de trender 
designers förutspår framträda under år 2015. Dessa webbsidor fick även ett  
högre visuellt omdöme (se bilaga B). 

Majoriteten av webbsidorna var sparsamma i sitt nyttjande av färg. Detta 
återspeglades även i det visuella omdöme webbsidan fick när webbsidan 
nyttjade färg mer sparsamt. Webbplatser med mellan och mycket färg fick i 
genomsnitt närmare två poäng mindre i visuellt omdöme än webbsidor 
med minimalt och lite färg.  

3.4 Headerbild/Slider 
25 % av webbsidorna hade en headerbild eller headerbildspel som 
horisontellt tog upp hela sidan. 15 % hade en headerbild som horisontellt 
tog upp samma bredd som resterande innehåll. 20 % hade en headerbild 
som horisontellt tog upp en del av huvudinnehållet. 40 % hade ingen 
headerbild alls. 

I de fall det förekom headerbilder kunde den ha en sliderfunktion. Slidern 
kan kategoriseras in i två segment: vid klickning och autospelning. 15 % av 
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webbsidorna hade sliders med klickning, 45 % hade autospelning och 40 % 
hade ingen slider.  

På 60 % av webbsidorna förekom en headerbild. Den vanligaste typen av 
headerbild var en headerbild som horisontellt tog upp hela skärmen. 
Eftersom inga kopplingar hittades till resterande uppmätningar under den 
visuella innehållsanalysen valde de att vidare analyserades headerbilder 
under kommande enkät.  

Av de webbsidor som hade headerbild var det vanligt att headern även 
nyttjades som en slider. Vanligast var autospelning, detta för att underlätta 
för användaren. Allt material bör presenteras automatiskt istället för att 
användaren ska behöva klicka sig igenom innehållet. En nackdel med att 
ha autospelning är att användare kan bli distraherade av en plötslig 
förändring på webbsidan. 

3.5 Layout 
Centrerad layout dominerade till 85 % följt av en helskämslayout på 10 % 
medan endast 5 % tillämpade vänsterställd layout.  

Anledningen till att en centrerad layout dominerade skulle kunna vara att 
det är enkelt att jobba med. En centrerad layout behövde inte anpassas lika 
noggrant efter olika skärmstorlekar. Dock måste forfarande layouten 
anpassas för mobilstorleken för att ge en bra användarupplevelse. En 
centrerad layout brukar fungera lika bra på en 4:3 skärm som en 16:9 
skärm. Det var även ett naturligt nästa steg från en omordern vänsterställd 
layout.  

Helskärmslayouter är också en trend som började etablera sig under 2014. 
Anledningen att få webbsidor har helskärmslayouter kan vara för att 
webbsidorna inte hunnit anpassas. 

3.6 Ljushet 
35 % av bakgrunderna hade ett ljushetsvärde (L) på 100 (vit). 40 % hade 
ett L-värde på 90-99. 20 % hade ett L-värde på 0,5 % hade en 
bakgrundsbild som tog upp hela skärmen.  

Helhetsintrycket av webbsidornas ljushet var: 60 % ljusa, 15 % varken ljus 
eller mörk, och 25 % mörka. Ljushetsmätningens värden hämtades genom 
att utnyttja verktyget medel-oskärpa i Photoshop. Detta verktyg hittar 
medelvärdet av alla färger i bilden och fyller bilden denna färg (Adobe, 
2015). Ljusheten av den färgen uppmättes sedan i % svart. Medelvärdet av 
dessa mätningar var 45% svart med en standardavvikelse på 30 %.  

Mätningen överensstämde väl med upplevelsen av ljusheten. Medelvärdet 
av de uppmätta ljusheten på de: 

• ljusa sidorna var: 23 % svart  

• mellan-mörka/-ljusa sidorna var: 56 % svart. 

• mörka sidorna var: 89 % svart 
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Mörka sidor fick i genomsnitt ett högre betyg än de sidor som var ljusa. 
Detta kan vara en tillfällighet, eftersom spridningen var förhållandevis stor. 
Den största faktorn som påverkade ljusheten på webbsidorna var 
bakgrundsfärgen. Bilder och deras motiv påverkade också i stor 
utsträckning ljushetsmätningen. Mängden färg på webbsidan påverkade 
inte ljusheten. 

En ytterligare observation var att webbsidor som uppmättes som ljusa fick 
ett lägre medelbetyg (4,76 i betyg) av grafikerna än vad de mörka 
webbsidorna fick (6,38 i betyg). Detta kan ha berott på att 4 av de 5 mörka 
sidorna var stora företag som har större budget för webbdesign. Varför 
dessa stora företag valt att profilera sig som mörka på webben, saknas det 
data för att dra några slutsatser king.  

3.7 Placering 
Figurerna 3 till 7 togs fram genom att dela in webbsidorna i ett rutnät. 
Varje objekt identifierades och markerades som 5 % svart i rutnätet, för 
varje gång de aktuella objektet förekom. Ett objekt kan uppta mer än en 
ruta. Resultaten presenteras som färgkartor. 

3.7.1 Logotyp 

Logotypen var alltid placerad i övre vänstra hörnet (se figur 3). 

 

Figur 3 Figuren visar logotypens placering på webbsidorna i form av 
en färgkarta. Mörkare ruta representerar högre förekomst av 
logotyp. 

Logotypens position på hemsidorna beror troligen på erfarenhetens lag. 
Användare är vana att se logotypen där, vilket gjorde att andra placeringar 
ledde till sämre användarvänlighet. 

3.7.2 Inloggning/Registrering 

Nästan alla webbsidors inloggning och registrering var placerad i den övre 
högra delen med undantagsfallet playstation.com som hade sin 
inloggningsfunktion under headerslidern (se figur 4). 
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Figur 4 Figuren visar inloggnings/registrerings placering på 
webbsidorna i form av en färgkarta. 

Anledningen till placeringingen kan beror på erfarenhetens lag, precis som 
med logotypen. Inloggning hade dock lite större spridning vad gäller vågrät 
position. Spridingen kan ha berott på att navigering mellan logotyp och 
inloggning varierade i bredd eller vilken layoutstruktur webbsidan hade. 

3.7.3 Extern reklam 

Vanligt med liggande banner i toppen och en stående banner placerad till 
höger. Det var även många som hade kvadratisk reklam i layouten (se figur 
5). 

 

Figur 5 figuren visar reklamens placering på webbsidorna i form av en 
färgkarta. 

Det var bara spelutgivare, spelutvecklare, och spelåterförsäljare som inte 
hade någon reklam på sina webbsidor. Det berodde antagligen på att dessa 
företag inte använder sin webbsida som huvudsaklig produkt och kan 
således få intäkter från andra källor.  
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Det tycktes även ha funnits mönster för vart på en webbsida reklam 
placerats. Mycket reklam hade formen av en vågrät banner någonstans vid 
sidhuvudet. En stående rektangel eller kvadratisk reklambild längs 
högersidan. Placeringen kan ha berott på att användare är vana vid att se 
reklamen på dessa positioner. Ett fåtal webbsidor hade reklam i form av en 
bakgrundsbild. Webbsidors placering av reklam kan bero på att webbsidan 
vill skilja på innehållet på webbsidan och den externa reklamen. 

3.7.4 Navigering 

Navigeringen var oftast placerad högst upp och centrerad. Yahoo, den enda 
vänsterställda webbsidan, hade en vertikal navigering till vänster. Dorkly 
hade sin navigering längre ner än resterande eftersom hela layouten var 
förskjuten (se figur 6). 

 

Figur 6  figuren visar navigeringens placering på webbsidorna i form 
av en färgkarta. 

Även navigationens placering kan ha berott på erfarenhetens lag. Den 
vanligaste typen av navigation var vågrät meny vid toppen av webbsidan. 

3.7.5 Whitespace  

Figur 7 visar fördelningen av whitespace på webbsidorna. Den vanligaste 
användningen av whitespace var längs sidorna. Det uppmätta tomrummet 
upptog 37 % av ytan (medelvärde) med en standardavvikelse på 16 %.  
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Figur 7 Figuren visar placeringen av whitespace på webbsidorna i 
form av en färgkarta. 5 % svart motsvarar att en ruta är fylld 
med innehåll till 75 %. Detta innebär att en svart ruta inte har 
någon whitespace medan i en grå ruta kan whitespace 
förekomma. 

Helhetsintrycket författarna fick av webbsidornas luftighet fördelades på 
följande vis: 40 % ansågs luftiga, 35 % ansågs ha inslag av luftighet och  
25 % ansågs icke luftiga.  

Det var svårt att dra slutsatser kring skillnaden i upplevd luftighet och 
uppmätt luftighet. Detta kan ha berott på att flertalet webbsidor var 
centrerade och hade stora luftutrymmen på var sida. Centreringen bidrog 
dock inte till upplevd ökad luftighet då det ansågs vara viktigare att ha luft 
mellan innehållet olika element. En annan bidragande orsak var att fler av 
bilderna ansågs vara luftiga även om bilden upptog stora delar av layouten, 
observera Playstation som vid mätningen endast hade 5 % luftighet men 
som ändock upplevdes luftig.  

En ytterligare analys var att mörka webbsidor har mindre whitespace, än 
webbsidor med högt och mellan ljushetsvärde.  

3.8 Responsivitet 
Figur 8 illusterar fördelningen av hur webbsidorna valde att tackla 
responsivitet på webben. Vanligast är nyttjande av en mobilapplikation. 
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Figur 8 figuren visar fördelningen mellan en responsiv webbsida, en 
mobilsida eller ingen anpassning för mobila enheter.  

En mobilsida är den variant av webbsida användaren möts av om 
webbläsaren är en mobil enhet. Användaren omdirigeras till en annan 
webbsida med eventuellt annat innehåll. En repsonsiv webbisda anpassar 
innehållet beroende på upplösningen. 

Mobilapplikationer fanns för 55 % av webbsidorna, varav 27 % av de 
applikationerna var icke-officiella. Med icke-officiella applikationer menas 
att applikationen inte var utvecklad av samma företag eller personer som 
utvecklat webbsidan. 

Sju av de åtta mest populära webbsidorna hade en mobilapplikation. 
Innehavet kan indikera att populariteten hos en webbplats kan bero på 
hurvida webbplatsen även hade en mobilapplikation till smartphones eller 
inte.  

En annan detalj var att det aldrig fanns en mobilsite tillsammans med en 
responsiv webbsida. Eftersom det hade kunnat leda till oönskad redundans.  

Mobilapplikationen var oberoende av om webbsidan använde responsiv 
webbsida eller mobilsite. 

3.9 Typsnittsklass 
Den dominerande typsnittsklassen var sanserifer, med undantag för en sida 
som hade teckensnittsklassen mekan på webbsidans rubriker. 25 % av 
webbsidorna hade endast negativ text, 55 % hade både negativ text och 
vanlig text. 20 % hade endast icke negativ text. 

Webbsidorna som undersöktes använde nästan uteslutande sanserifer. Detta 
trots att trenderna för 2015 pekar mot mer varierad typografi. Trenden har 
alltså ännu inte applicerats. Det kan även bero på att skärmarnas 
upplösning fortfarande inte är tillräckligt höga för att kunna visa alla 
detaljer i en serif, vilket kan leda till minskad läsbarhet.  
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De webbsidor som hade mycket negativ text, var också alla mörka. 5 av 6 
var över 80 % mörka.  

3.10  UI-stil 
Webbsidorna hade jämn fördelning gällande vilken UI-stil de använde (se 
figur 9). 

 

Figur 9 Figuren visar spridningen av webbsidornas använding av UI-
stil.  

Att UI stilarna varierade kan ha berott på att olika målgrupper föredrar 
olika UI stilar. Det skulle även kunna berott på att vissa företag inte hunnit 
eller velat anpassa sina webbplatser efter designtrenderna.  

Webbsidor utan inslag av flat UI-design fick också ett sämre visuellt 
omdöme av studenterna. Det kan ha berott på att grafiker ofta har god 
insikt i designtrender. Det skulle även kunna berott på att de sidor som inte 
anpassat sig till trenden uppfattades som omorderna.  

3.11  Teser 
Följande teser nyttjades som underlag vid framtagandet av de fiktiva 
webbsidorna till undersökningens enkät och intervju.  

• Flat design bör vara populärare än användargränssnitt utan inslag 
av flat design. 

• Ljusa webbsidor bör vara mer populära än webbsidor som är 
mörkare. 

• Headerbildens utformning bör ha betydelse för webbsidans 
intryck. 

• Blått bör vara den mest tilltalande primärfärgen. 

• Linjärer bör vara den mest lämpliga typsnittsklassen. 
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• Vänsterställda layouter bör undvikas. 

• Mängden reklam bör vara relavant för intrycket på en webbsida.  
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4 Del 2 – Enkät och Intervju  
I detta avsnitt presnteras enkätens inledande delar följt av, varje tes för sig. 
Varje tes kommer först behandlas av enkätresultat följt av 
intervjuanalyserna. Till sist en analys och diskussion om varje tes. 
Fullständig enkät och enkätsvar finns i bilaga C och D. 

Endast svar från respondenter som svarat "Hardcore gamer" och "Mid-core 
gamer", under fråga 1 i enkäten, har använts (se kap 1.3.2 avgränsning). 

I de olika mätningarna representeras n-värdet av antalet respondenter som 
svarat på den aktuella frågan.  

4.1 Medverkande 
Det deltog 132 personer i enkätundersökningen och de allra flesta deltagare 
klassade sig själva som Mid-core gamers (se figur 10). 

 

Figur 10 figuren visar hur respondenterna klassificerar sig. n=132. 

Enkäten lyckades i stor utsträckning fånga in målgruppen. Endast 0,8 % av 
respondenterna angav sig vara en icke-gamer. 12,9 % av respondenterna 
ansåg sig vara casual gamers vilket även det får anses som en stor 
framgång då denna rapport fokuserar på mid- och hardcore gamers. 86,3 % 
av respondenterna tillhör alltså målgruppen.  

4.2 Populära webbsidor 
I figur 11 listas de webbsidor som respondenterna oftast besöker. Dessa 
valdes ut med ett minimum av tre röster per webbsida. Rösterna på en 
webbsida inkluderar undersidor till respektive webbplats.  
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Figur 11 Figuren visar spelrelaterade webbsidor respondenterna 
brukade besöka mest frekvent. Respondenterna fick nämna 
upp till tre webbsidor. Endast de sidor som förekom tre eller 
fler gånger visas. n=110. 

Att de populäraste webbsidorna fick detta resultat (se figur 11) förefaller 
naturligt då enkäten publicerades på tre av de fyra mest populära 
webbsidorna (Reddit, Escapist Magazine & Ruthless). 

4.3 Ljushet 
71,9% respondenter föredrog den mörkare layout B framför layout A 
(Se figur 12). 

 

Figur 12 Figuren visar de två olika svarsalternativ som respondenterna 
valt mellan, när de fick välja mellan en ljus eller mörk layout. 
n=114. 

Resultatet anses av författarna vara förvånande då det strider mot tesen: 
”Ljusa webbsidor bör vara mer populära än webbsidor som är mörkare”. 
Men det stämmer med den visuella innehållsanalysen då mörka webbsidor 
fick högre i visuellt omdöme av studentern än de ljusa. Jardina. et al. 
(2012) skriver dock att ljusheten inte har någon betydelse för attraktiviteten 
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på en webbplats. En förklaring kan vara att gamers betraktningsljus kan 
vara lägre än andra målgrupper och därmed kan ljusa sidor upplevas som 
mer ansträngande att titta på. 

Alla intervjuade ansåg webbsidan som ljus (layout A), de tycks basera 
ljusheten på siten som en analys av helheten. Var bilder samt bakgrund 
ljusa resulterade det i webbsidan upplevs ljus. Skulle någon av variablerna 
förändras, förändras även resultatet av den upplevda ljusheten. 

”– om headerbilden skulle byta innehåll, tror du att det skulle kunna 
förändra intrycket av ljusheten på siten? 

– ja det tror jag” 

En av de intervjuade påpekade att en ljus sida framhäver innehållet bättre. 

4.4 Layout 
En stor majoritet föredrog en layout som nyttjade skärmens fulla bredd (Se 
figur 13). 

 

Figur 13 Figuren visar föredelningen av preferenser av layout. n=115. 

Den layout som prefererades av respondenterna var den layout som upptog 
hela skärmens bredd. Resultatet låg i linje med författarnas tes: 
”Vänsterställda layouter bör undvikas”. Eftersom trenderna pekar på att 
fullskärmslayouter var det som var modernt just då. Endast 4,3 % av 
respondenterna föredrog webbsidan med vänsterställd layout. 

Intressant var att av webbsidorna som analyserats var endast 10 % av 
webbsidorna fullskärmslayout. Alltså är det inte anpassade för 
respondenternas preferenser.  

4.5 UI Stil 
Stor spridning i preferenser gällande UI stil. Majoriteten föredrog dock 
inslag av flat design (se figur 14).  
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Figur 14 Figuren visar fördelningen av preferenser kring UI stil. n=113. 

Vid frågan om preferenser kring UI stil var respondenterna kluvna i svaren. 
Mest uppseendeväckande var att endast 30 % av respondenterna hade 
svarat att de föredrog flat design. Vilket återigen frångick en av rapportens 
teser.  

Störst andel (38 %) föredrog alternativet i mitten som hade inslag av flat 
design. Detta kan ha berott på den så kallade center-stage effekten 
(Rodway, Schepman, Lambert, 2012), som innebär att människor tenderar 
att välja alternativet i mitten. Detta då respondenterna möjligen hade 
svårigheter att se skillnaden på de tre alternativen.  

4.6 Reklam 
Respondenterna fick betygsätta olika mängder av reklam på en webbsida, 
där 1 var lägst betyg och 10 var högst betyg. Bilaga C visar hur de olika 
layouterna, med varierande mängd reklam, var utformade. Betygsättning 
visade att webbsidan utan reklam fick ett medelbetyg på 4,8. Webbsidan 
med lite reklam fick ett medelbetyg på 6,1. Sidan med mycket reklam fick 
4,0. i medelbetyg (se figur 15). 
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Figur 15 Figuren visar respondenternas betygsättning på tre olika 
grader av reklam på en webbsida, där 1 motsvarade lägst 
betyg och 10 motsvarade högst betyg. ”Webbisda utan 
reklam” hade n=113, ”webbsida med lite reklam” hade n=113 
och ”webbsida med mycket reklam” hade n=114. 

Gällande mängden av reklam på webbsidan prefererades layouten med lite 
reklam till höger. Layouten med lite reklam fick 6,1 i medelbetyg jämnfört 
med 4,8 i medelbetyg för layouten utan reklam. Då många respondenter 
röstade 1 i betyg på mock-upen med mycket reklam, stämmer resultatet 
även överens med rapportens tes kring reklam. En stor yta som täcks av 
reklam bör således undvikas. Google (2015) anser även att för mycket 
reklam långt upp på sidan bör undvikas. Men en lagom mängd relevant 
reklam har troligen besökare av en webbplats inget emot.  

Hälften av de intervjuade hade svårt att identifiera reklamen på sidan. 
Detta berodde på reklamens utformning och placering. En av de 
intervjuade hade problem att identifiera reklamen eftersom den inte hade 
en ram runt sig eller något liknande element som personen var van att se. 
En annan av de intervjuade tyckte att reklamens placering gjorde att den 
kändes som ett innehåll som tillhörde sidan. ”Oftast brukar man tänka att 
ads är på högersidan eller någonting, alltså att de ligger utanför 
innehållsflödet”. Även en av de intervjuade som identifierade reklamen 
tyckte att reklamen försökte lura till sig fler klick på grund av dess 
placering brevid artiklarna. Många av de intervjuade ville flytta på 
reklamen, för att minska likheten med resterande innehåll på webbsidan. 
Mer specifikt hade de föredragit att ha reklamen utanför resten av 
innehållet på högersidan. 

Att placera reklam i popups eller stora banners som kommer in på skärmen 
uppskattas inte av de intervjuade. ”Så länge de inte poppar upp mitt 
någonstans i mitten av sidan. Eller kommer in helt plötsligt”. Detta kan 
bero på att det tar alltför mycket oönskad uppmärksamhet av användaren.  

Att ha relevant reklam uppfattas också som en viktig aspekt för de som 
intervjuats. ”Jag skulle inte vilja se en ad för en bil eller något annat, eller 
tandborste”.  
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4.7 Headerbild 
En smalare variant av den headerbild som upptog hela skärmens bredd 
prefererades i störst utsträckning (se figur 16). 

 

Figur 16 Figuren visar fördelningen av preferenser kring headerbildens 
utformning. n=115. 

Vid frågan kring headerbildens utformning föredrog 72,3 % av 
respondenterna en headerbild som horisontellt fyllde skärmen. 71 % av 
dessa respondenter föredrog den smalare variant av headerbild som 
presenterades. Resultatet stämde även överens med trenderna som varit 
under de senast åren angående stora bilder.  

Webbsidor med headerbild föredras av respondenterna och tenderar vara en 
viktig del på webbsidan då headerbilden är en stor del av första intrycket 
(Hamilton, 2012, 4 januari). Detta resulterar i att innehållet på bilden också 
bör väljas med omtanke.  

Många av de intervjuade ville att headerbilden skulle vara en slider som 
automationsk roterade med jämna mellanrum. En av de intervjuade antog 
också att det var en slider. Att användaren skulle kunna styra slidern ansågs 
också viktigt. 

Headerbild var uppskattat och innehållet bör vara något användare känner 
igen eller presentera viktigt innehåll från webbsidan.  

4.8 Kulör 
Majoriteten föredrog ett blått användargränsnitt, gentemot orange eller rött 
(se figur 17). 
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Figur 17 Figuren visar vilken färg på användargränssnittet 
respondenterna föredrar. n=103. 

I avsnittet som behandlade färg föredrog respondenterna till övervägande 
del webbsidan med blå element. Vilket överensstämmer med tesen. Värt att 
nämna var även att nyttjande av samma mängd orange eller rött som blått, 
inte brukar vara fördelaktigt då dessa färger bör användas i olika mängd. 
Eftersom endast en parameter förändrades i taget genom enkäten blev det 
svårt att annpassa även mängden färg för att det skulle passa bra. Det kan 
ha haft inverkan på resultatet.  

4.9 Typsnittsklass 
71,9 % föredrog ett linjärt typsnitt medan resterande föredrog typsnittet 
med serifer, n=113 under från enkäten.  

Övervägande majoritet för förslaget som gick i linje med tesen för 
typsnittsklass. Användande av något annat än linjärer på rubriker bör 
användas med försiktighet. 

4.10 Teman som endast  
diskuterades vid intervjuerna 

4.10.1 Placering 

De som intervjuades tenderade att minnas det som för dem är mest 
intressant. Det som var lättats för de intervjuade att minnas var 
headerbildens innehåll, troligen för att den tog upp mycket utrymme. 
Liknande mönster följer för objekt med fallande storleksordning, mindre 
objekt tenderade att vara svårare att minnas.  

Flera missade login men ansåg det vara naturligt att inloggningen fanns 
uppe till höger. 
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4.10.2 Upplevd luftighet  

Åsikterna angående webbsidans luftighet var spridda. Några av 
argumenten som talade för att sidan var luftig var: det är inte mycket saker 
på webbsidan. Samt goda marginaler till text och bild.  

Webbsidans luftighet kan påverkas av elementens innehåll. Speciellt stora 
element som headerbilder och bakgrundsbilder. ”Jag tycker den är ganska 
luftig, men det kan ju bero på den bilden också, att den är ganska stilren. 
Det beror nog också lite på innehåll” 
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5 Metodreflektion  
5.1 Innehållsanalys 
Eftersom endast bettingsidor och webbsidor som var ett specifikt spels 
officiella webbplats exkluderades, hade innehållet i de resterande 20 
webbsidorna stor spridning. Om ett mer specifikt urval hade framtagits, 
hade troligtvis mer specifik data erhållits. 

Under genomförandet av den visuella innehållsanalysen fick författarna 
konstruera separata metoder för varje del som skulle undersökas. Detta för 
att få en så tydlig bild som möjligt och för att samma resultat skulle 
erhållas vid upprepning av liknande studie. Dock kan det förekomma 
varierande resultat vid mätningar av upplevelser, vilket baseras endast på 
de båda författarnas bedömningar.  

Webbsidor uppdateras ofta med nytt innehåll samt förnyad/utbytt reklam. 
Detta gör att flera av mätningarna snabbt skulle förändras. Detsamma 
gäller även för animationer, eller en slider som roterar. Det var även en av 
orsakerna till att reklam valdes att inaktiveras under vissa av mätningarna. 

5.2 Enkät 
Enkäten borde haft ett alternativ för de som inte kunde välja vid de olika 
frågorna. Alltså ha med alternativet ”vet ej” eller ”spelar ingen roll” för att 
se hur många som tyckte det elementet var oviktigt. 

Vid frågorna om reklam, inträffade ett fel vid utformningen av mock-upen 
av den fiktiva webbsidan. Webbsidan utan reklam, fick sin headerbild 
avkapad, medan webbsidan med lite reklam hade en headerbild som 
vågrätt tog upp hela sidan. Detta gjorde att personers åsikter kring dessa 
inte endast är baserade på mängden annonser. Författarna anser dock att det 
fortfarande går att dra slutsatser, gällande att jämföra webbsidan utan 
reklam och mindre reklam med webbsidan som har mycket reklam. 

Resultatet från frågorna om färg säger endast vilken av dessa tre färger 
gamers prefererar med den mängden. Eftersom orange och röd är ”vassare” 
färger borde de användas mer sparsamt. Men eftersom vi inte ville ändra på 
flera parametrar valde vi att endast ändra färgen och inte mängden färg. 

Resultatet kunde ha analyserats mer noggrant genom att till exempel 
analysera hardcore gamers åsikter kontra mid-core gamers åsikter. Eller 
undersöka vad respondenterna som, föredrog den mörka webbsidan, tyckte 
om headerbilden. Jämfört med de som föredrog den ljusa webbsidan. 

Enkäten visade inte webbsidorna i skala 1:1, utan endast i miniatyrer ca 
1:2. Detta innebär att intrycken av webbsidorna kan ha förendrats om de 
visats i riktigt skala. 

5.3 Intervju 
Eftersom intervjuerna genomfördes via Skype utan webbkamera blev det 
svårare att fånga ansiktsuttryck och gester. Fördelarna var dock att 
intervjuerna kunde genomföras utan att deltagarna befann sig på samma 



33/70 

fysiska plats. Det blev också lättare att spela in intervjuerna, eftersom 
material på skärm presenterades och kamera ej behövdes. 

En del av följdfrågorna kan anses vara något ledande. Detta för att hjälpa 
de intervjuade, då flertalet inte var utbildade i grafisk design eller 
webbdesign. Även på grund av bristande kunskap i intervjuteknik hos de 
som höll i intervjun. 
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6 Slutsats 
Målet med rapporten är med hjälp av att analysera målgruppen gamers få 
många användare till uppdragsgivaren Lurkit, genom ett 
användargränssnitt som är anpassat till målgruppen.  

Ljushet på webbsidor var parametern som gav de mest uppseendeväckande 
resultatet. Den visuella innehållsanalysen visar att endast 25 % av de 
största spelrelaterade webbsidorna var mörka, samtidigt som 71,9 % av 
respondenterna föredrog en mörk webbsida. Av de analyserade 
webbsidorna var endast 10 % fullskärmslayouter, medan 70 % av 
respondenterna föredrog en sådan layout. Många sidor har använt sig av en 
headerbild, vilket en majoritet av respondenterna föredrog. Dock använde 
endast 25 % av de analyserade webbsidorna en headerbild som upptog hela 
skärmens bredd medan 72,3 % av respondenterna föredrog denna 
utformning. Användandet och preferenser av flat design var jämnt fördelat, 
mellan flat design,layouter med inslag av flat design och layouter utan 
inslag av flat design. Vilket betyder att inga rekommendationer kan ges 
gällande flat design, utifrån denna undersökning. Det ansågs viktigt att inte 
kamouflera reklam med annat innehåll på sidan. Placeringen är därför 
viktig och de intervjuade föredrog att ha reklamen på högersidan, utan att 
ha övrigt innehåll placerat i närheten. Typografin på de undersökta 
webbsidorna anses fortfarande vara övervägande homogen. 
Respondenterna prefererar även uteslutande en linjär framför en mekan 
som rubrik. Vilket strider emot trenderna för en mer differentierad 
typografi på webben.  

Engagerade gamers verkade föredra: 

• Mörka layouter. 

• Layouter som upptar hela skärmens bredd. 

• En headerbild som upptar hela skärmens bredd.  

• Text skriven i linjärer.  

 

 



35/70 

Referenslista  
Adobe. (2015). Photoshop Elements Help / Blur filters. Hämtad 2015-05-
22, från https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/using/blur-
filters.html 
Alexa. (2015). Top Sites in: All Categories > Games. Hämtad 2015-04-10, 
från http://www.alexa.com/topsites/category/Top/Games 
Anderson, S. P. (2011). Seductive interaction design: creating playful, fun, 
and effective user experiences. Berkeley: Peachpit. 
Användargränssnitt. (2014, 15 november). I Wikipedia. Hämtad 2015-05-1, 
från https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndargr%C3%A4nssnitt 
Bootstrap. (2015). Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS 
framework for developing responsive, mobile first projects on the web. 
Hämtad 2015-augusti-17 från http://getbootstrap.com/ 
Connecting Dots. (u.å.). Web/Mobile UI/UX Design. Hämtad 2015-05-02, 
från http://www.cdotsys.com/webmobile-ui-design/ 
Foundation. (2015). The most advanced responsive front-end framework in 
the world. Hämtad 2015-08-17, från http://foundation.zurb.com/ 
Founders Grid (2014, 9 december). 50+ Designers Share Their Top 3 
Design Trends For 2015 [Artikel]. Hämtad från 
http://foundersgrid.com/design-trends-2015 
Gamer. (2015, 17 maj). I Wikipedia. Hämtad 2015-05-20, från 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamer 
Gestalt psychology. (2015, 21 april). I Wikipedia. Hämtad 2015-04-23, 
från https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology 
Google. (2015). Ad placement policies. Hämtad 2015-05-07, från 
https://support.google.com/adsense/answer/1346295?hl=en&ref_topic=
1307438 
Graft, K. (2013, 2 januari). What the hell does 'mid-core' mean anyway? 
[Artikel]. Hämtad från 
http://www.gamasutra.com/view/news/183697/What_the_hell_does_mi
dcore_mean_anyway.php 
Hamilton, S. (2012, 4 januari). 3 Elements to Consider When Designing A 
Website Header Image [Blog]. Hämtad från 
http://blog.crazyegg.com/2012/01/04/designing-website-header-image/ 

Internet Live Stats. (2014). Total number of Websites Hämtad 2015-04-22, 
från http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/ 
Internet Live Stats. (2014). Internet Users Hämtad 2015-04-22, från 
http://www.internetlivestats.com/internet-users/ 
Jardina, J. R., Phan, M., Nguyen, D., & Chaparro, B. S. (2012, September). 
Gender Differences in First Impressions of Web Pages: The Role of 
Attractiveness, Complexity, and Brightness on Perceived Design Quality. 
In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual 
Meeting (Vol. 56, No. 1, pp. 1604-1608). SAGE Publications. 
Johnson, J. (2010). Designing with the mind in mind: Simple guide to 
understanding user interface design rules. Burlington: Elsevier. 

https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/using/blur-filters.html
https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/using/blur-filters.html
http://www.alexa.com/topsites/category/Top/Games
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndargr%C3%A4nssnitt
http://getbootstrap.com/
http://www.cdotsys.com/webmobile-ui-design/
http://foundation.zurb.com/
http://foundersgrid.com/design-trends-2015
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamer
https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology
https://support.google.com/adsense/answer/1346295?hl=en&ref_topic=1307438
https://support.google.com/adsense/answer/1346295?hl=en&ref_topic=1307438
http://www.gamasutra.com/view/news/183697/What_the_hell_does_midcore_mean_anyway.php
http://www.gamasutra.com/view/news/183697/What_the_hell_does_midcore_mean_anyway.php
http://blog.crazyegg.com/2012/01/04/designing-website-header-image/
http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/
http://www.internetlivestats.com/internet-users/


36/70 

Klementi, K (2014, 4 december). Web design trends infographic – on the 
time machine through the years 2004–2015 [Blogginlägg]. Hämtad från 
http://blog.templatemonster.com/2014/12/04/web-design-trends-
infographic-2004-2015/ 
Krug, S. (2005). Don't make me think!: a common sense approach to Web 
usability. Pearson Education India. 
Lifecourse Associates (2014). The new face of gamers. Washington: 
Lifecourse Associates. 
Mauthe, A., & Thomas, P. (2004). Professional content management 
systems: handling digital media assets. Chichester: John Wiley & Sons. 
Miller D. (2012, 4 Juni). UI VS UX: WHAT’S THE DIFFERENCE? 
[Artikel]. Hämtad från http://www.webdesignerdepot.com/2012/06/ui-
vs-ux-whats-the-difference/ 
Morrison, C. (2014, 10 november). Why You Shouldn’t Hire a UI/UX 
Designer [Blog]. Hämtad från 
http://www.usertesting.com/blog/2014/11/10/dont-hire-ui-ux-designer/ 
Newzoo. (2013). PC Gaming. Power to the People Trends and Facts on the 
Worlds Largest Games Segment. Amsterdam: Newzoo. 
OBS Project. (2015). Open Broadcaster Software. Hämtad 2015-08-17, 
från URL https://obsproject.com/ 
Oxford Dictionaries. (2015). Gamer. Tillgänglig: 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gamer 

Page, T. (2014). Skeuomorphism or flat design: future directions in mobile 
device User Interface (UI) design education. International Journal of 
Mobile Learning and Organisation, 8(2), 130-142. 
Phan, M. H., Jardina, J. R., & Hoyle, W. S. (2012). Video Games: Males 
Prefer Violence while Females Prefer Social. Usability News, 14(1). 
Rodway, P., Schepman, A., & Lambert, J. (2012). Preferring the One in the 
Middle: Further Evidence for the Centre‐stage Effect. Applied Cognitive 
Psychology, 26(2), 215-222. 
Rouse, M. (2005). Flash. I WhatIs. Tillgänglig: 
http://whatis.techtarget.com/definition/Flash 
Ruluks, S. (2014, 4 december). A brief history of web design for designers 
[Blog]. Hämtad från http://blog.froont.com/brief-history-of-web-design-
for-designers/ 
Satzinger, J., Jackson, R., & Burd, S. D. (2011). Systems analysis and 
design in a changing world. Cengage Learning. 
Scaleable Vector Graphics. (2015, 22 april). I Wikipedia. Hämtad 2015-05-
01, http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics 
Target Marketing. (2006). Market Focus: Video Gamers – A growing gold 
mine. Hämtad 2015-04-23, från 
http://www.targetmarketingmag.com/article/a-growing-gold-mine-
39127 
Usability.gov (u.å.) User Interface Design Basics Hämtad 2015-04-22, från 
http://www.usability.gov/what-and-why/user-interface-design.html 

http://blog.templatemonster.com/2014/12/04/web-design-trends-infographic-2004-2015/
http://blog.templatemonster.com/2014/12/04/web-design-trends-infographic-2004-2015/
http://www.webdesignerdepot.com/2012/06/ui-vs-ux-whats-the-difference/
http://www.webdesignerdepot.com/2012/06/ui-vs-ux-whats-the-difference/
http://www.usertesting.com/blog/2014/11/10/dont-hire-ui-ux-designer/
https://obsproject.com/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gamer
http://whatis.techtarget.com/definition/Flash
http://blog.froont.com/brief-history-of-web-design-for-designers/
http://blog.froont.com/brief-history-of-web-design-for-designers/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
http://www.targetmarketingmag.com/article/a-growing-gold-mine-39127
http://www.targetmarketingmag.com/article/a-growing-gold-mine-39127
http://www.usability.gov/what-and-why/user-interface-design.html


37/70 

Wilde, B. (2013, 16 september). How Do Websites Make Money (And 
How Your Website Can Too!) [Blog]. Hämtad från 
https://blog.udemy.com/how-do-websites-make-money/ 
Williamson, K. (2013, 9 maj). UX vs. UI: What’s the Difference? [Blog]. 
Hämtad från http://www.centerline.net/insights/ux-vs-ui-whats-the-
difference/ 
Wroblewski, L. (2015, 27 april). Obvious Always Wins [Blog]. Hämtad 
från http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1945 
 

 

https://blog.udemy.com/how-do-websites-make-money/
http://www.centerline.net/insights/ux-vs-ui-whats-the-difference/
http://www.centerline.net/insights/ux-vs-ui-whats-the-difference/
http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1945


38/70 

Bilagor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



twitch.tv

ign.com

A – skärmdumpar  



store.steampowered.com

battle.net



playstation.com

gamefaqs.com



xbox.com

gamespot.com



ea.com

kongregate.com



pogo.com

miniclip.com



pcgamer.com

wowhead.com



rockstargames.com

dorkly.com



nintendo.com

eu.square-enix.com/en/



games.yahoo.com

bordgamegeek.com



Ljushet
reklam

 borttagen
 Färg

w
ebbsidor

Ljusshet - helhetskänsla
Ljushetsm

ätning
B

akgrundsfärg
B

akgrundsfärg L
A

ntal kulörer på objekt

tw
itch.tv

m
ellan

63%
0

0
1

ign.com
ljus

21%
f4f4f4

96
2

store.steam
pow

ered.com
m

örk
93%

0–1a2738
0 - 15

2

battle.net
m

örk
83%

0
0

1

playstation.com
m

örk
91%

ffffff
100

3

gam
efaqs.com

ljus
11%

f3f3f3
96

2

xbox.com
m

örk
84%

ffffff
100

1

gam
espot.com

m
ellan

57%
f3f2f3

96
2

ea.com
ljus

20%
e3e3e2–e8e8e8

90 - 92
2

kongregate.com
ljus

36%
efeeee

94
2

pogo.com
ljus

10%
ffffff

100
4

m
iniclip.com

ljus
18%

e6e6e5
91

2

w
ow

head.com
m

örk
95%

0
0

4

pcgam
er.com

ljus
26%

eeedee
94

1

rockstargam
es.com

m
ellan

48%
*bild*

*bild*
1

dorkly.com
ljus

15%
ffffff

100
1

eu.square-enix.com
/en/

ljus
26%

fafbfc
99

1

nintendo.com
ljus

43%
ffffff

100
1

gam
es.yahoo.com

ljus
35%

ffffff
100

3

boardgam
egeek.com

ljus
18%

ffffff
100

5

B – Visurell Innehållsanalys



w
ebbsidor

tw
itch.tv

ign.com

store.steam
pow

ered.com

battle.net

playstation.com

gam
efaqs.com

xbox.com

gam
espot.com

ea.com

kongregate.com

pogo.com

m
iniclip.com

w
ow

head.com

pcgam
er.com

rockstargam
es.com

dorkly.com

eu.square-enix.com
/en/

nintendo.com

gam
es.yahoo.com

boardgam
egeek.com

reklam
 borttagen

 
Tekniskt

Typsnitt
Prim

ärfärgssystem
Prim

ärfärg fritext
H

ur m
ycket färg M

obilsida
R

esponsiv
A

pp
R

ubrik
B

rödtext

m
onocrom

lila
lite

nej
nej

IO
S&Android

sans-serif
sans-serif

m
ono+accent

röd
lite

ja
nej

IO
S&Android

sans-serif
sans-serif

m
onocrom

blå
m

ycket
ja

nej
IO

S&Android
sans-serif

sans-serif

m
onocrom

blå
lite

nej
nej

nej
sans-serif

sans-serif

triad
blå

m
inim

at
nej

ja
IO

S&Android
sans-serif

sans-serif

m
ono+accent

blå
m

ellan
nej

ja
unofficial

sans-serif
sans-serif

m
onocrom

grön
m

ellan
ja

nej
IO

S&Android
sans-serif

sans-serif

m
ono+accent

orange
lite

nej
ja

unofficial
serif

sans-serif

com
plim

ent
grå

m
inim

at
nej

nej
nej

sans-serif
sans-serif

m
ono+accent

röd
m

ellan
ja

nej
nej

sans-serif
sans-serif

går-ej-att-bedöm
m

a
blå

m
ycket

nej
nej

IO
S&Android

sans-serif
sans-serif

com
plim

ent
blå

m
ellan

ja
nej

nej
sans-serif

sans-serif

går-ej-att-bedöm
m

a
röd,gul

m
ellan

nej
nej

nej
sans-serif

sans-serif

singel-color
röd

lite
nej

ja
IO

S&Android
sans-serif

sans-serif

singel-color
orange

m
inim

at
nej

nej
nej

sans-serif
sans-serif

singel-color
orange

m
inim

at
nej

ja
nej

sans-serif
sans-serif

m
onocrom

röd
m

inim
at

nej
ja

nej
sans-serif

sans-serif

singel-color
blå

m
inim

at
nej

ja
nej

sans-serif
sans-serif

går-ej-att-bedöm
m

a
lila

m
ellan

ja
nej

IO
S&Android

sans-serif
sans-serif

går-ej-att-bedöm
m

a
blå

m
ycket

nej
nej

unofficial
sans-serif

sans-serif



w
ebbsidor

tw
itch.tv

ign.com

store.steam
pow

ered.com

battle.net

playstation.com

gam
efaqs.com

xbox.com

gam
espot.com

ea.com

kongregate.com

pogo.com

m
iniclip.com

w
ow

head.com

pcgam
er.com

rockstargam
es.com

dorkly.com

eu.square-enix.com
/en/

nintendo.com

gam
es.yahoo.com

boardgam
egeek.com

W
hitespace

Placering
12:7 grid system

N
egativ text

Luftighet
U

pplevd luftighet
Logga

N
avigering

Inlogging/signup
Externa ads

båda
19%

nej
 1d

1h-1i
1i

1b-7c,1d-2i,1j-7k,7h-7i

båda
50%

varken-eller
1d

1d-1h
1i

4h-6i, 6d-6g

negativ text
44%

ja
1d-1e

1d-1h,2c-3d
1i

saknas

negativ text
53%

ja
1d-1f

1g-1i
1g

saknas

negativ text
5%

ja
1a

1b-1g
7g-7i

saknas

båda
50%

ja
1d

1d-1i
i1

1d-2i,6h-7i

negativ text
17%

ja
1d

1d-1g
1i

saknas

båda
34%

varken-eller
1c-1d

1d-1i
1j

4d-4i,5h-6j

båda
44%

ja
1c-1d

1d-1g
1k-1l

saknas

båda
47%

ja
1d-1e

1f-1h
1f-1i

3h-5i

båda
50%

varken-eller
1d

1d-1i
1i

2h-3i

båda
50%

varken-eller
1d-1e

1d-1i
1g-1h

2h-3i

negativ text
42%

nej
1c-1d

2c-2h
1i-1j

4d-4h,4i-5j

båda
17%

nej
1d

1e-1g
ej synlig/saknas

1b-7c,1d-2i,1j-7k, 6h-7i

vanlig text
52%

varken-eller
1d

1d-1h
1i

saknas

vanlig text
50%

varken-eller
3e-3d

3d-3h
3i

1d-2i, 4h-4i

vanlig text
35%

varken-eller
1c-1d

1c-1f
1i-1j

saknas

vanlig text
52%

ja
1d

1d-1i
ej synlig/saknas

saknas
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This is a survey for a Bachelor's thesis in Graphic Design. We are trying to find out what gamers 
prefer in a user interface on a game-related website. We would prefer if you take this survey on a 
computer monitor. We would also like you to view the different sections/pages individually.

* Required

Do you consider yourself a gamer? *

• Hardcore arranges their schedules around their gaming. • Mid-core arranges their gaming
around their daily schedule. • Casual entertains self with games when time presents itself.
Mark only one oval.

Yes, Hardcore gamer

Yes, Mid-core gamer

Yes, Casual gamer

No After the last question in this section, stop filling out this form.

1. 

Which gaming related websites do you frequently visit?

(up to 3 websites)

2. 

3. 

4. 

Lighting

Which of the following designs do you find the most appealing?

Mark only one oval.

A

B

5. 

A

C – Enkät



Layout

Which of the following layouts do you find the most appealing?

Mark only one oval.

A

B

C

6. 

B

A



B

C



User interface style

Which of the following user interface styles do you find the most appealing?

(Look at the navigation menu, news and header text)
Mark only one oval.

A

B

C

7. 

A

B



Ads

On a scale from 1–10 how appealing do you find the following design?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unappealing
Very
appealing

8. 

C



On a scale from 1–10 how appealing do you find the following design?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uneappeling
Very
appealing

9. 



On a scale from 1–10 how appealing do you find the following design?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uneappeling
Very
appealing

10. 

Header image

Which of the following layouts do you find the most appealing?

(Only consider your prefered size of the header)
Mark only one oval.

A

B

C

D

E

11. 

A



B

C



D

E



Color

Which of the following layouts do you find the most appealing?

Mark only one oval.

A

B

C

12. 

A

B



Typography

Which of the following layouts do you find the most appealing?

Mark only one oval.

A

B

13. 

C

A
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1 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9

Yes, Hardcore gamer twitch battle A A A 8 8 6 A C B

Yes, Casual gamer Enjin A B A 6 8 3 B C A

Yes, Hardcore gamer B A C 2 6 1 E C A

Yes, Mid-core gamer psnprofiles reddit/r/gaming B B A 3 9 2 B C A

Yes, Mid-core gamer Reddit Probuilds Twitch B C C 1 5 5 B C B

Yes, Hardcore gamer mmo-champion Gamefaqs Reddit A A B 3 4 1 B C A

Yes, Hardcore gamer Steam MMO-champion Hearthpwn B A A 7 4 1 E C B

Yes, Mid-core gamer steam origin B A C 5 7 8 B A B

Yes, Hardcore gamer MMO Champion A B A 1 10 4 B C A

Yes, Mid-core gamer Pcgamer Kotoku B A B 7 5 4 B C B

Yes, Mid-core gamer MassivelyOP B B B 3 7 3 B C A

Yes, Mid-core gamer steam nexus technopat B A C 10 1 1 B C A

Yes, Mid-core gamer newgrounds steam reddit gaming B A B 7 7 4 C C B

Yes, Mid-core gamer reddit/r/pcmasterrace /r/minecraft IGN B A B 6 8 1 B B A

Yes, Casual gamer Reddit A A C 4 4 3 B C B

Yes, Mid-core gamer gamestar multiple subreddits B A B 6 4 1 D A A

Yes, Casual gamer Reddit Nexus B A B 8 6 2 D C A

Yes, Mid-core gamer reddit steam greenmangaming B A C 3 5 3 A B A

Yes, Hardcore gamer B A B 6 8 4 B A B

Yes, Mid-core gamer battle B A A 6 9 2 B A A

Yes, Mid-core gamer steampowered steamcommunity B A A 5 7 2 A C A

Yes, Mid-core gamer Reddit 4chan YouTube B A A 3 5 1 D C B

Yes, Mid-core gamer GOG Steam Penny Arcade (comics only) B C B 5 5 1 D C A

Yes, Mid-core gamer Ingress Intel Map Various Ingress Wikis Minecraft Wiki B A B 6 6 8 A C A

Yes, Mid-core gamer reddit tweaktown buildapc A A B 4 8 5 B C B

Yes, Mid-core gamer reddit hltv steamcommunity B A B 4 4 5 E A A

Yes, Mid-core gamer r/gaming B A A 2 4 2 B C A

Yes, Mid-core gamer reddit.com (specific subreddits) gamespot lolesports A A C 6 7 7 B B A

Yes, Mid-core gamer fz reddit/r/gaming feber/spel A C A 8 6 3 D C A

Yes, Mid-core gamer gog B B A 7 4 2 E C A

Yes, Mid-core gamer ruthless store.steampowered youtube A A A 5 8 3 B A A

Yes, Casual gamer reddit/r/tf2 reddit/r/steam reddit/r/hotlinemiami B A C 2 3 1 A B A

Yes, Hardcore gamer ruthless gamereactor fz A B B 1 5 3 B C A

Yes, Hardcore gamer escapist reddit/r/kotakuinaction mwomercs B A C 6 5 4 E B A

Yes, Mid-core gamer FZ Ruthless B A C 6 9 4 B C B

Yes, Mid-core gamer Escapist Magazine Arqade A A B 7 7 8 B A A

Yes, Mid-core gamer ruthless elderscrollsonline A B A 3 8 1 B A A

Yes, Mid-core gamer ruthless mmorpg B B B 3 6 7 B C B

Yes, Mid-core gamer gamingonlinux phoronix steamdb/blog/ A A A 8 4 1 B A A

Yes, Casual gamer Ruthless fz rockpapershotgun B A C 7 8 1 B C A

Yes, Hardcore gamer Escapist B A C 3 8 6 B B A

Yes, Hardcore gamer reddit, various subreddits ign B B B 4 7 5 A A A

Yes, Mid-core gamer Rock Paper Shotgun Eurogamer B A C 6 7 7 E C A

Yes, Hardcore gamer escapistmagazine gamer pressxtorevive B A A 6 5 6 E A A

Yes, Hardcore gamer youtube twitch reddit/r/games A A C 3 6 1 B B A

Yes, Mid-core gamer reddit B A 6 4 8 B C A

Yes, Hardcore gamer Escapist Magazine Gamefaqs B A C 7 6 9 B C A

Yes, Mid-core gamer GameFAQs EscapistMagazine store.steampowered B B B 8 7 3 D C B

Yes, Hardcore gamer Escapistmagazine Kotaku B B B 6 8 6 C C A

Yes, Casual gamer B B B 5 3 6 A C B

Yes, Mid-core gamer humblebundle steamcommunity g2play A A B 5 6 8 A C A

Yes, Mid-core gamer hirezstudios/smite teamfortress serebii B B C 4 8 5 A C A

Yes, Casual gamer steam battle nerfplz B B A 5 8 3 A C A

Yes, Mid-core gamer ruthless feber A A B 5 8 1 D C A

1. Do you consider yourself a gamer?
2. Which gaming related websites do you frequently visit?
3. Lighting – Which of the following designs do you find the most appealing?
4. Layout – Which of the following layouts do you find the most appealing?
5. User interface style – Which of the following user interface styles do you find the most appealing?
6. Ads – On a scale from 1–10 how appealing do you find the following design?
7. Header image – Which of the following layouts do you find the most appealing?
8. Color – Which of the following layouts do you find the most appealing?
9. Typography – Which of the following layouts do you find the most appealing?

D – Enkätsvar



1 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9

Yes, Mid-core gamer ruthless swtor swtor.wikia B B B 5 6 4 B C B

Yes, Casual gamer Ruthless A C 5 5 5 D B

Yes, Hardcore gamer thepiratebay A A B 3 3 1 A A

Yes, Mid-core gamer ruthless pcgamer B A B 2 7 3 D C A

Yes, Casual gamer Hearthpwn A B C 3 4 3 D C A

Yes, Mid-core gamer Rock, Paper,Shotgun Gamasutra Eurogamer B C C 7 8 8 D C A

Yes, Hardcore gamer mmo-champion B B C 2 4 1 B C A

Yes, Casual gamer gamereactor vg24 A A B 4 8 6 D C A

Yes, Casual gamer Blizzard B A B 4 6 7 B C A

Yes, Mid-core gamer twitch steam greenman gaming B B C 3 4 5 E A B

Yes, Hardcore gamer B A C 5 5 1 B C A

Yes, Hardcore gamer Twitch Lolking B A A 1 1 2 A C A

Yes, Mid-core gamer ign steam sweclockers B A C 6 6 1 B C B

Yes, Hardcore gamer Vänner forums.empiresmod google / steam B A B 6 6 6 A C B

Yes, Mid-core gamer Reddit B A A 5 5 5 A A A

Yes, Casual gamer B A B 5 5 6 B C B

Yes, Casual gamer ruthless humblebundle greenmangaming B A C 4 6 9 B A A

Yes, Casual gamer B B B 9 9 10 C B A

Yes, Mid-core gamer Fz Gamereactor Gamespot B A C 4 6 8 B C A

Yes, Mid-core gamer facebook tumblr reddit B A C 3 4 6 A C A

Yes, Mid-core gamer The Escapist A B C 8 6 4 C C A

Yes, Hardcore gamer The Escapist GameFront Game Informer B A B 3 5 3 B C A

Yes, Mid-core gamer heroesofnewerth B A C 8 5 7 A B B

Yes, Mid-core gamer Kotaku IGN Wowhead A B A 5 7 4 A C A

Yes, Mid-core gamer mmo-champion diablofans battle A A C 3 5 8 B C

Yes, Mid-core gamer Ruthless dulfy gamespot B A C 2 6 1 A C A

Yes, Mid-core gamer B A A 1 8 1 B A A

Yes, Mid-core gamer dsogaming reddit/r/pcmasterrace/ leagueoflegends B B A 5 9 3 B C A

Yes, Mid-core gamer ruthless g2play gamereactor A A A 8 3 5 B C A

Yes, Hardcore gamer ruthless twitch battle B A B 3 4 3 B C A

Yes, Mid-core gamer Reddit TeamLiquid B B 1 5 10 A C A

Yes, Mid-core gamer 4chan/v/ B B A 5 3 1 C A A

Yes, Hardcore gamer B A B 2 7 8 A B A

No

Yes, Mid-core gamer B A B 6 6 6 D C A

Yes, Casual gamer A A C 7 8 6 B C B

Yes, Mid-core gamer B C C 3 2 5 C C B

Yes, Mid-core gamer B A A 8 6 1 D C A

Yes, Hardcore gamer Tech Raptor The Escapist Niche Gamer B A B 5 5 D B B

Yes, Mid-core gamer B A B 3 6 8 A C A

Yes, Hardcore gamer escapistmagazine A A A 4 4 3 A C B

Yes, Mid-core gamer escapistmagazine B A A 6 5 5 B C B

Yes, Mid-core gamer escapistmagazine B A B 5 7 3 B C A

Yes, Mid-core gamer A A B 3 4 3 B C B

Yes, Mid-core gamer Escapist Penny Arcade B A B 6 6 5 A C B

Yes, Mid-core gamer B B A 5 5 3 E A A

Yes, Mid-core gamer escapistmagazine forbes B A C 5 5 4 B C A

Yes, Mid-core gamer A A C 3 B C A

Yes, Mid-core gamer The Escapist Rock Paper Shotgun PC Gamer A B B 9 8 6 C A A

Yes, Hardcore gamer (insert game title)Wiki GameSpot Steam Community B B A 5 8 3 A C A

Yes, Mid-core gamer IGN Escapist Polygon B A C 4 6 4 B A A

Yes, Mid-core gamer B A B 3 6 5 B C A

Yes, Mid-core gamer B B B 3 10 1 B C A

Yes, Mid-core gamer escapist polygon B A B 3 10 6 A A A

1. Do you consider yourself a gamer?
2. Which gaming related websites do you frequently visit?
3. Lighting – Which of the following designs do you find the most appealing?
4. Layout – Which of the following layouts do you find the most appealing?
5. User interface style – Which of the following user interface styles do you find the most appealing?
6. Ads – On a scale from 1–10 how appealing do you find the following design?
7. Header image – Which of the following layouts do you find the most appealing?
8. Color – Which of the following layouts do you find the most appealing?
9. Typography – Which of the following layouts do you find the most appealing?



1 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9

Yes, Mid-core gamer Escapist TechRaptor B A A 5 6 7 D C B

Yes, Mid-core gamer Danielstolt991@hotmail.com Daniel stolt Danielstolt991 B B A 4 A A B

Yes, Mid-core gamer B A B 4 8 2 B C A

Yes, Mid-core gamer Gamespot PCGamer Reddit/r/PCMasterrace B A B 7 7 1 D C A

Yes, Hardcore gamer Escapist MMO-Champion B A C 6 5 8 B B B

Yes, Casual gamer Kotaku IGN A C C 7 8 5 C C A

Yes, Mid-core gamer lolnexus twitch leagueoflegends A A C 4 6 7 B A A

Yes, Mid-core gamer A A C 4 8 2 B B A

Yes, Mid-core gamer Twitch B B A 5 9 5 B C B

Yes, Mid-core gamer A A C 5 6 3 B C A

Yes, Casual gamer B A C 6 6 1 B C A

Yes, Mid-core gamer dulfy ruthless gametrailers A B B 7 9 4 B C B

Yes, Mid-core gamer B B A 4 8 2 B C B

Yes, Hardcore gamer B A B 4 6 1 C C A

Yes, Hardcore gamer Reddit/csgobetting twitch CSGOLounge B A B 4 6 2 B C B

Yes, Mid-core gamer B B B 6 5 3 B B A

Yes, Mid-core gamer Ign Pcgaming Rss feed B A B 6 8 6 B C A

Yes, Hardcore gamer B A C 5 5 1 D A B

Yes, Mid-core gamer B A A 6 10 1 B C A

Yes, Hardcore gamer gamespot polygon ign B A C 7 7 5 A C A

Yes, Mid-core gamer B A C 7 6 6 B C B

Yes, Hardcore gamer TechRaptor Escalist Gaming Subreddits B B A 7 8 4 B C A

Yes, Mid-core gamer Escapist r/FeedTheBeast B A A 3 5 2 D C A

Yes, Hardcore gamer Escapist A A A 6 7 5 B A A

Yes, Hardcore gamer Escapist Reddit A A C 7 5 3 D C A

1. Do you consider yourself a gamer?
2. Which gaming related websites do you frequently visit?
3. Lighting – Which of the following designs do you find the most appealing?
4. Layout – Which of the following layouts do you find the most appealing?
5. User interface style – Which of the following user interface styles do you find the most appealing?
6. Ads – On a scale from 1–10 how appealing do you find the following design?
7. Header image – Which of the following layouts do you find the most appealing?
8. Color – Which of the following layouts do you find the most appealing?
9. Typography – Which of the following layouts do you find the most appealing?



E – intervjufrågor
 
minnes övning – titta på en bild 
sen komma till en ”tom” frame-layout - där vi får igenom vart dem minns att saker och ting 
var placerade. 

Upplevelser – narturliga följdfrågor – strukturera upp några olika 
Vad tror du att de är för typ av site? 
 vad grundar du det på? 
Upplevs de som en seriös site? 
 vad baserar du det på? 
Upplevs de som en lekfull site? 
 vad baserar du det på?  
Upplevs de som en lätt använd site? 

Mörk / Ljus? 

vad kan det bero på? 
hade du föredragit en mörkare variant? 

varför? 
Luftig /varken eller/ Inte? 

hade svaret förändrats om headerbilden var rörigare eller innehållt mer detaljer? 
Störande ads?  

om reklamen hade varit ickerelevant för innehållet  hade det påverkat ditt svar? 

Vad på siten går att klicka på? 
– Varför?
Vart skulle du helst vilja klicka på?
– Varför?

Vad skulle vilja göra för förändringar för att siten skulle passa dig bättre? 
Ge exemepl? Smalare headerbild? Större headerbild? 
Symbol för login? Flytta på news? bytt bakgrundsfärg? Bakgrundsbild? 
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