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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sadaf Salavati som under arbetets gång bidragit                

med viktig och nyttig feedback. Ett ytterligare tack till vår kontaktperson Joakim Holmewi på              

Infomaker och företaget i stort för ett bra stöd samt intressanta diskussioner kring ämnet och               

arbetet. Avslutningsvis vill vi även tacka Morgan Rydbrink som programansvarig för           

Interaktionsdesignerprogrammet på Linnéuniversitetet och dessa tre otroligt lärorika studieår         

som gett oss kunskap och verktyg för framtiden. 

 

Totte Annerbrink & Nizar Talovic 

  



Sammanfattning 
Denna studie och uppsats har behandlat och fokuserats på att synliggöra interaktionseffekten            

som uppstår när ett informationssystems gränssnitt är avskalat. Fallstudien i denna uppsats            

utgår ifrån ett webbaserat skrivverktyg vid namn Writer. Syftet med studien har varit att              

tydliggöra interaktionseffekten vid personligt handlande i en interaktiv användningssituation         

och hur det i sin tur påverkar användarupplevelsen. Studiens teoretiska område och ramverk             

är Handlingsbarhet där fokus har varit på den interaktiva handlingsnivån i koppling till den              

grundläggande interaktionsloopen. Den grundläggande interaktionsloopen består av fyra steg         

där en användare frågar, gör får ett svar och sedan utvärderar. I koppling till teorin har fem                 

interkationskriterier för teorin inkorporerats som dessa är; Tydlig handlingsrepertoar, Känd          

& begriplig vokabulär, Handlingstransparens, Tydlig feedback och Ändringsbarhet. Dessa         

fem kriterier har varit tematiseringen för det empiriska arbetet. 

 

Genom både det målinriktade urvalet och snöbollsurvalet har sex journalister/skribenter          

involverats för att samla in data. I metodarbetet genomfördes användartest på skrivverktyget            

med uppgifter som utformats i enlighet med de fem interaktionskriterierna. Efter detta            

användartest fick samtliga informanter utvärdera upplevelsen och göra tretton         

ställningstaganden utifrån ett användarupplevelse-frågeformulär där begrepp såsom lätt att         

lära sig/inte lätt att lära sig och effektiv/ineffektiv efterfrågades. Efter dessa två moment             

utfördes semistrukturerade intervjuer med femton framtagna frågor som också dem baserats           

på de fem interaktionskriterierna. För att analysera den insamlade datan tillämpades metoden            

innehållsanalys som resulterade i 25 kategorier med tillhörande beskrivningar och citat.           

Utifrån innehållsanalysen och dess resultat analyserades kategorierna i jämförelse med          

modellen D.EU.PS och dess 18 klasser baserat på deras definition. Detta mynnade i sin tur ut                

i tio stycken interaktionseffekter baserat på sju klasser. Resultatet och de tio effekterna är:              

Säkerhet, Tidigare referenser, Terminologi, Igenkännelse, Förståelse för sekvens/handling,        

Uppfattning, Enkelhet, Effektivitet Tillgänglighet och Gruppering (närhet). Utifrån det         

personliga handlandet som perspektiv är dessa effekter ett resultat av ett avskalat            

skrivverktyg som bidrar till en god användarupplevelse. 

 

 

Nyckelord: Handlingsbarhet, Interaktionseffekt, Interaktion, Användarupplevelse,     

Interaktionskriterier, D.EU.PS. 

  



Summary 
This thesis and report has addressed and focused on identifying the interaction effect that              

occurs when an information system's interface is scaled off and is minimalistic. This case              

study is based on a web-based writing tool called Writer. The purpose of the research has                

been to clarify the personal interaction effect in an interactive usage situation and how it in                

turn affects the user experience. The theoretical field and framework of the study is              

Actability , focusing on the interactive action level in connection with The Elementary            

InterAction Loop. The Elementary InterAction Loop consists of four steps where the user             

asks, does, gets an answer and then evaluates. In conjunction with the theory, five interaction               

criteria have been incorporated, which are; Clear Action Repertoire, Intelligible Vocabulary,           

Action Transparency, Clear Feedback , and Amendability . These five criteria have been the            

thematization of the empirical work. 

 

Through both targeted selection and snowball sampling, six journalists/writers have been           

involved in collecting data. In the method work, user test was performed on the writing tool                

with tasks formulated in accordance to the five interaction criteria. In the method work, user               

tests was performed on the writing tool. Thereafter the tasks was formed according to the five                

interaction criteria from the theoretical framework. All informants evaluated their experience           

and made thirteen statements based on a user experience questionnaire where concepts such             

as easy to learn/not easy to learn and effective/ineffective were asked for. Following these              

two steps in the empirical study, semi-structured interviews were conducted with fifteen            

questions based on the five interaction qualities. In order to analyze the collected data, the               

content analysis method was applied which resulted in 25 categories with descriptions and             

quotes. Based on a content analysis and its results, the categories were then analyzed using               

the D.EU.PS model and its 18 classes. The analysis resulted in ten interaction effects placed               

in seven different classes. The result and the ten interaction effects are: Security, Previous              

references, Terminology, Recognition, Understanding of sequence/action, Perception,       

Simplicity, Efficiency Availability and Grouping (proximity). Based on personal behavior as           

a perspective, these effects are the result of a minimalistic writing tool that contributes to a                

good user experience. 

 

 

Keywords: Actability, Interaction effect, Interaction, User experience, Interaction criteria,         

D.EU.PS.  
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1. Introduktion 
Det har idag blivit alltmer populärt att skala av, och mer minimalistiskt designa diverse              
användargränssnitt (Page, 2014). Att förenkla utseendet och att gömma, eller att till och med              
ta bort onödig funktionalitet i ett informationssystem är två alternativ för att städa upp ett               
gränssnitt (Poppendieck & Poppendieck, 2003). Löwgren och Stolterman (1998) skriver att           
detta är ett resultat av en medveten handling av en designer som kan ha oväntade effekter för                 
användaren samt upplevelsen. Goldkuhl och Ågerfalk (2002) skriver att effekter är något som             
är bortom en användares kontroll i användningssituationen av informationssystemet. Effekten          
som uppstår är något som i detta fallet kallas interaktionseffekt och det är i sin tur en viktigt                  
faktor att förstå för informationssystemets handlingsbarhet (Eliason, 2003). Begreppet         
handlingsbarhet (eng. actability) har i sin tur presenterats som ett viktigt alternativ för att              
förstå ett informationssystems roll och dess pragmatiska syfte inom organisationer och           
verksamheter (Goldkuhl & Ågerfalk, 2002). Studien fokuserar på den personliga handlingen           
och interaktionen i koppling till ett skrivverktyg för digital publicering. Skrivverktyget ifråga            
kallas Writer och är en webb- och molnbaserad lösning som utvecklas av företaget             
Infomaker, som låter användaren skapa artikeltexter för digital publicering för webbtidningar.           
Vidare är begreppet och teorin handlingsbarhet ett perspektiv att se på informationssystem            
och dess nytta för användaren samt vilken interaktionseffekt det har. För att utvärdera och              
analysera det personliga handlandet inom handlingsbarhet och dess interaktionseffekt och hur           
det påverkar användarupplevelsen fokuserar studien på fem interaktionskriterier inom         
handlingsbarhetsprinciper, för att utvärdera interaktionseffekten och skrivverktyget i fråga. 
 
1.1 Bakgrund 
Studiens uppkomst har sin grund och koppling till företaget Infomaker som arbetar med att              
utveckla ett skrivverktyg med namnet Writer. Företaget har förhoppningar om att utvärdera            
hur skrivverktygets gränssnitt med tillhörande funktioner påverkar skapandet av artikeltexter          
då det idag är väldigt avskalat och minimalistiskt sett till utseendet, funktionaliteten och den              
övergripande navigationen. Infomaker söker efter mer information kring detta för att kunna ta             
ett ställningstagande för att vidareutveckla verktyget. Det finns följaktligen ett rådande behov            
för att bli varse om hur gränssnittet upplevs av användare, och hur gränssnittet bäst bör               
presenteras för den avsedda handlingen. De informanter som studien kommer samla in data             
ifrån är journalister/skribenter som inte har använt skrivverktyget Writer tidigare. 
 
1.1.2 Skrivverktyget Writer 
Writer är ett webb- och molnbaserat verktyg för publicering av artikeltexter i såväl digitala              
kanaler som print. Det är ett öppet system som utvecklas av Infomaker och kan integreras               
med redaktionella system för andra plattformar. Writer är utvecklat för att möta de nya krav               
på en mer flexibel publicering av ett mer varierat innehåll som uppkommit av referenser från               
nya digitala miljöer. Med verktyget kan användaren enkelt berika artikeltexter med bilder,            
videor och innehåll från sociala medier, samt få en bättre hantering av metadata.  1

1 Berg, Sarah. Marknadskommunikatör för Infomaker Scandinavia AB. 2017. Slack-konversation 12 maj. 
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1.3 Problemformulering & tidigare forskning 
Utifrån litteratursökning och den tidigare forskningen har det framkommit att handlingsbarhet           
inte utforskats eller berörts mer än ett fåtal gånger av samma svenska författare (Goldkuhl,              
Ågerfalk, Cronholm, Eliason). Detta kan även styrkas med den magisteruppsats Andersson           
(2008) har skrivit. Andersson (2008) skriver i denna uppsats att handlingsbarhet som            
fenomen betraktas som ett relativt nytt och outforskat begrepp som således behöver utforskas             
av andra författare och vidare berikas med empiriska case, därav intresset för teorin och              
begreppet handlingsbarhet för denna studie. Då mycket av den existerande forskningen kring            
handlingsbarhet också fokuserar på sociala handlingar, något som Weber (1983) skriver om            
och som de svenska författarna hänvisar till, är avsikten att istället att gå tillbaka till               
handlingsbarhetens rötter, den interaktiva användningssituationen. 
 
Interaktionsnivån är en av tre abstraktionsnivåer som presenteras inom teorin för           
handlingsbarhet. Denna nivå presenteras av Sjöström och Goldkuhl (2002) som även skriver            
om två andra nivåer, vilka är: handlingsnivån och människa-till-människa         
kommunikationsnivån, men dessa kommer uppsatsen inte att fokusera på. Sjöström och           
Goldkuhl (2002) förklarar att på interaktionsnivån kan interaktionen mellan människa och           
dator studeras. Denna studie rör sig inom personligt handlande i interaktionsnivån, i            
situationer där ett informationssystem används som ett mekaniskt verktyg. Denna uppsats           
avser att fokusera på det personliga handlandet då Weber (1983) skriver att handlande, mer              
specifikt målrationellt handlande, utgår från förväntningar som används likt “betingelser”          
eller “medel” för att uppnå användarens egna rationellt eftersträvade och kalkylerade mål. 
 
En annan utgångspunkt studien innehar är fem interaktionskriterier som Goldkuhl (2009)           
presenterar och skriver används för att utforma och utvärdera ett informationssystem. Dessa            
kriterier utgår ifrån handlingsbarhetsprinciper som uttrycker värderingar och kvalitetsideal         
förknippade med informationssystem. 
 
Genom att således inte fokusera på de sociala och kommunikativa aspekterna i koppling till              
handlingsbarhet, kan denna forskning bidra med mer kunskap för det individuella och            
personliga handlandet i en interaktiv användningssituation. 
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1.4 Syfte & frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att tydliggöra interaktionseffekterna av det personliga           
handlandet vid användningen av ett avskalat skrivverktyg för att därefter presentera hur dessa             
effekter påverkar användarupplevelsen i den interaktiva användningssituationen. 
 
För att uppnå detta syfte har följande forskningsfråga tagits fram:  
 

Vilka interaktionseffekter har det personliga handlandet i ett avskalat gränssnitt för
användarupplevelsen? 

 
Denna frågeställning kommer i uppsatsen att besvaras, som i sin tur leder till en slutsats och                
förslag till vidare och framtida forskning. 
 
1.5 Avgränsning 
Det presenterade teoretiska området för studien berör handlingsbarhet, med fokus på           
personligt handlande, vilket är intresse- och fokusområdet för studien. Då existerande           
forskning fokuserar mycket på de sociala aspekterna och kommunikationen mellan          
människa-till-människa avgränsas studien till det personliga handlandet på interaktionsnivån.         
En annan avgränsning som görs i koppling till det teoretiska ramverket är att endast fokusera               
på fem interaktionskriterier för handlingsbarhet, dessa kriterier är: Tydlig handlingsrepertoar,          
känd & begriplig vokabulär, handlingstransparens, tydlig feedback, och ändringsbarhet. Ett          
ytterligare begrepp som valts att lyftas in i studien i samband med handlingsbarhet och i               
forskningsfrågan är begreppet användarupplevelse, ett begrepp som måste klargöras för att           
kunna mäta effekten av det avskalade gränssnittet. I studien kopplas användarupplevelse med            
de fem interaktionskriterierna, då upplevelsen är viktig att förstå för hur informanterna i sin              
tur upplever den interaktiva användningssitautionen. 
 
1.6 Disposition 
Rapportens upplägg och disposition presenteras nedan tillsammans med en kort förklaring för            
varje kapitel och vad de innehåller. Uppsatsens fortsatta disposition är enligt följande: 
 
2. Teori 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket för studien. Detta berör handlingsbarhet,            
personligt handlande, D.EU.PS - interaktionseffekt, interaktionskriterier och       
användarupplevelse. 
 
3. Metod 
Kapitel tre presenterar det empiriska tillvägagångssättet som har tillämpats och de metoder            
(användartest, användarupplevelse-frågeformulär, semistrukturerade intervjuer &     
innehållsanalys) som använts för att samla in och analysera datan. 
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4. Resultat och analys  
Kapitlet redogör för resultatet av användartesterna, dess utvärdering och de semistrukturerade           
intervjuer som genomförts. Även analys av det empiriska resultatet presenteras i detta kapitel             
och avslutningsvis analyseras resultatet i koppling till modellen D.EU.PS. 
 
5. Diskussion 
Kapitlet presenterar metodreflektion av det empiriska arbetet och teorireflektion sett utifrån           
relevans. Det innefattar reflektioner kring de metoder som tillämpats och teorin som har             
applicerats.  
 
6. Avslutning 
Kapitlet presenterar studien och besvarar forskningsfrågan med en slutsats. Avslutningsvis          
presenteras förslag till framtida forskning. 
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2. Teori 
Kapitlet presenterar begreppet och teorin handlingsbarhet med fokus på det personliga           
handlandet i en interaktiv användningssituation. Fem interaktionskriterier för        
handlingsbarhet lyfts fram, och en analysmodell kallad D.EU.PS presenteras för att mäta            
interaktionseffekten av det personliga handlandet. Ytterligare begrepp som berörs är den           
grundläggande interaktionsloopen och användarupplevelse. 
 
2.1 Handlingsbarhet 
Cronholm och Goldkuhl (2010) skriver att verksamheter inför och/eller skapar          
informationssystem (IS) för att tillhandahålla funktionalitet som är till nytta för dess            
användare och ge dem möjligheten att utföra sitt arbete på ett bra sätt, att IS skall gagna                 
verksamheten. Vidare beskriver författarna att hur människor tycker och tänker om IS            
innehar en central innebörd för hur det ska utvecklas samt utformas. I sin studie redogör               
Cronholm & Goldkuhl (2010) för ett perspektiv på informationssystem i verksamheter där de             
skriver att dessa system ska vara handlingsbara, ett perspektiv som tillåter människors            
handlingar att komma i första hand. Författarna presenterar definitionen av ett           
informationssystems handlingsbarhet, som lyder: 
 

”Ett informationssystems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och          
att därigenom befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att utföra          
handlingar både genom systemet och utifrån systemet baserat på dess information” 
(Cronholm & Goldkuhl, 2010, s. 3). 
 

Cronholm och Goldkuhl (2010) skriver att detta handlingsbaserade perspektiv handlar om att            
informationssystem betraktas i en verksamhetskontext, samt att de handlingar som utförs           
genom informationssystem utgörs av diverse typer av kommunikationshandlingar. Vidare         
förklarar författarna att IS uppgift är att fungera som en kanal och verkställare för dessa               
handlingar som baseras på interaktion samt kommunikation mellan olika aktörer i           
verksamheten. 
 
Goldkuhl och Röstlinger (2002) presenterar tre användningsområden för IS kopplat till           
handlingar: 
 
En Automatisk användningssituation har att göra med ett IS förmåga att utföra handlingar.             
När IS utför handlingar utan mänsklig inblandning men enligt instruktioner från och för en              
mänsklig aktör. Systemet används då som en automatisk maskin. 
 
En Interaktiv användningssituation inträffar när ett IS används för att möjliggöra, befrämja            
och underlätta användarens utförande av handlingar genom systemet. I dessa situationer           
används IS som ett mekaniskt verktyg. 
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En Konsekventiell användningssituation inträffar när ett IS används för att möjliggöra,           
befrämja och underlätta användarens utförande av handlingar baserat på information från           
systemet. I dessa situationer ses informationssystemet som ett mekaniskt verktyg. 

Ågerfalk (2003) skriver att samtliga användningssituationer innefattar tre komponenter: ett          
Informationssystem som används av en Aktör för att utföra Handlingar. Vidare poängterar            
författaren att det är viktigt att ha i åtanke att komponenterna relaterar till varandra samt att                
det är viktigt att förstå att relationerna är av vikt för att skapa sig en förståelse för                 
handlingsbarhet. Det är även vitalt att se systemet för kommunikationshandlingar som ett            
handlingssystem. På så sätt kan informationssystemet inringas som ett tekniskt implementerat           
socialt system som består av handlingspotential. Enligt Cronholm och Goldkuhl (2002) består            
informationssystem, ur ett handlingsbarhetsperspektivet av: 

- Handlingspotential, en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar. 
- Handlingar som utförs i interaktion mellan användare och informationssystem samt          

handlingar som utförs av IS. 
- Ett Verksamhetsminne, innehållande information om tidigare utförda handlingar och         

förutsättningar för handling. 
- Dokument, som handlingsförutsättning, handlingsmedia och handlingsresultat.  
- Ett strukturerat Verksamhetsspråk, språket sätter ramar för handlingar,        

verksamhetsminne och dokument. 

 
Eliason (2003) förklarar att handlingspotential innebär att systemet definierar vilka          
handlingar som kan utföras av användaren. Vidare berör verksamhetssminnet den samling av            
data som lagras av systemet som kan användas för att informera vem som gjort vad, när,                
varför och eventuellt med vem. 
 
Ågerfalk (2003) förklarar att den andra delen i användningssituationen som berör aktören,            
kan förknippas till följande metaroller: kommunikatören , utövaren och tolkaren .         
Kommunikatören är den mänskliga agenten som ansvarar för en handling i relation till             
tolkaren, som är mottagaren. Informationssystemet kan utföra handlingen vilket innebär att           
det är en situation för automatiska användningssituationer, således utförs handlingen av           
någon annan än kommunikatören. På uppdrag av kommunikatören kan det ibland vara så att              
en interaktiv handling utförs av någon annan mänsklig agent. Den andra aktören agerar             
förmedlare spelar då rollen som utförare. Aktören som använder systemet som           
informationsleverantör för framtida handlingar utanför systemet innehar rollen som tolkare.          
Aktörerna som spelar de senare två rollerna, utövare och tolkare, brukar kallas för användare              
men enligt handlingsbarhet ska även kommunikatören ses som en användare.  
 
Ågerfalk (2003) belyser även den tredje användningssituationen vilken berör handlingar.          
Inom handlingsbarhet benämns detta som elementära handlingar. En användningssituation         
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kan innefatta noll eller flera handlingar, vanligen i en viss sekvens som är logiskt anordnad               
till en helhet. Interaktiva användningssituationer innefattar en eller flera interaktiva,          
konsekvensiella, automatiska eller manuella handlingar. När handlingar utförs genom ett          
informationssystem kan formulering och överföring av meddelanden samt tolkning av          
handlingarnas effekt stödjas av informationssystemet. 
 
2.1.1 Personligt handlande - Den grundläggande interaktionsloopen 
Den grundläggande interaktionsloopen (eng. Elementary InterAction Loop) förkortad EIAL         
och som Goldkuhl och Röstlinger (2012) benämner som Elementärinteraktionsloopen , är en           
modell för att förstå den interaktiva användningssituationen för personligt handlande.          
Modellen består av fyra faser (Se Figur 1) som är Förinformering (eng. informing),             
Utförande (eng. execution), IS reaktion (eng. IS reaction) samt Eftervärdering          
(interpretation). Den första fasen (förinformering) innebär att en användare tolkar          
handlingsrepetoaren och möjlig information från andra aktörer för att besluta vad som ska             
göras. Den andra fasen (utförande) beskriver att användaren gör den utvalda handlingen. Den             
tredje fasen (IS reaktion) berör informationssystemets svar för användarens agerande.          
Slutligen innebär den fjärde fasen (eftervärdering) att användaren tolkar och utvärderar           
informationssystemets reaktion och det som gjorts, (Goldkuhl & Röstlinger, 2012). 

Figur 1.  Anpassad modell av den grundläggande interaktionsloopen. 
(Cronholm & Goldkuhl, 2010) 

 
Cronholm och Goldkuhl (2010) skriver att modellen EIAL är utvecklad utifrån idén om att              
synen på interaktion är en pågående interaktion mellan användare och informationssystem.           
Vidare förklarar författarna att modellen tydliggör en interaktiv användningssituation.  
 
2.1.2 Interaktionskriterier 
Cronholm och Goldkuhl (2010) skriver att interaktionskriterier som utgår ifrån          
handlingsbarhetsprinciper uttrycker värderingar och kvalitetsideal förknippade med       
informationssystem. Nedan presenteras de fem interaktionskriterierna för handlingsbarhet: 
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Tydlig handlingsrepertoar 
Detta kriterium hanterar första steget i den grundläggande interaktionsloopen, närmare          
bestämt den informerande fasen. Informationssystemet ska på ett begripligt sätt visa           
handlingsrepetoaren som finns att tillgå, varje situation ska innefatta en tydlighet i vad som              
kan göras (Goldkuhl, 2009). Cronholm och Goldkuhl (2010) förklarar att en tydlig            
handlingsrepertoar både stödjer och utvecklar användarnas förståelse av        
informationssystemet. Detta kvalitetsideal handlar om att användare förstår vad som kan           
göras med systemet. Systemet ska tydligt informera vilken typ av handling som erbjuds, om              
det är en läs-, uppdaterings eller registreringshandling. Vidare skriver Cronholm och           
Goldkuhl (2010) på att systemet kan tydligt informera om vad som kan göras genom att               
formulera text, i exempelvis knappar eller andra interaktionselement, på så sätt anges            
beteckning på handlingen och på det aktuella objektet. 
 
Känd och begriplig vokabulär 
Cronholm och Goldkuhl (2010) belyser att systemets språk ska spegla både verksamhetens            
men även användarnas språk. Det ska inte råda några oklarheter vad gäller den använda              
termens innebörd. Uppstår tveksamheter, skriver Goldkuhl (2009) att systemet ska erbjuda en            
förklaring till samtliga termer och en beskrivning av den handling som kan utföras i systemet. 
 
Handlingstransparens 
Cronholm och Goldkuhl (2010) förklarar att detta kriterium rör sig om att användare förstår              
konsekvenser av dels föreslagna men även utförda handlingar. Goldkuhl (2009) skriver på att             
god handlingstransparens innebär att informationssystemet ger utslag på de         
verksamhetshandlingar användaren har genom att utföra en systemhandling. Systemet bör          
vara utformat på så sätt att användaren på förhand har insikt i betydelsen och konsekvenserna               
av handlingen vilket därefter bör bekräftas av systemet när handlingen blivit utförd. 
 
Tydlig feedback 
Cronholm och Goldkuhl (2010) skriver att detta kriteriet handlar om att användare direkt ser              
att det de försökte göra blev gjort. Tydlig feedback behandlar den fjärde fasen i den               
grundläggande interaktionsloopen (eftervärdering) vilket handlar om att IS alltid bör förse           
användaren med ett tydligt svar på utförda handlingar. Ett beskrivande svar på vad IS gjort               
och därigenom främja användaren i dennes tolkning av vad som skett (Goldkuhl, 2009).             
Vidare skriver Cronholm och Goldkuhl (2010) att beroende på vilken typ av interaktion det              
rör sig om förändras även systemets feedback. Författarna exemplifierar detta och förklarar            
att en användare kan och bör få feedback vid navigering, via exempelvis tydlig rubricering i               
dokument som systemet innehåller.  
 
Ändringsbarhet 
Cronholm och Goldkuhl (2010) påpekar att ett handlingsbart informationssystem är          
ändringsbart. En hög grad av ändringsbarhet uppstår när användaren har kännedom kring om,             
när och hur den utförda handlingen är möjlig att korrigera. Goldkuhl (2009) förklarar att detta               

8 (59) 



 

interaktionskriterium handlar om att användaren ska kunna åtgärda och ångra sina tidigare            
utförda handlingar. Även om samtliga handlingar kanske inte går att ändra ska användaren ha              
kännedom kring om, när och hur. 
 
2.2 D.EU.PS - Interaktionseffekt 
Modellen D.EU.PS (Dupes) föreslås för utvärdering och analys av ett informationssystems           
handlingsbarhet och bidrar samtidigt till att klassificera dess funktionalitet. Detta skriver           
Eliason (2003) som samtidigt presenterar Dupes som en analysmodell för att se            
interaktionseffekten. Ågerfalk, Sjöström, Eliason, Cronholm och Goldkuhl (2002) skriver att          
Dupes utgår ifrån fem breda kategorier som i sin tur innehåller 18 mindre klasser. Dessa               
klasser presenteras i sin tur av Eliason (2003) med en definition. De fem övergripande              
kategorierna har sin utgångspunkt i ett informationssystems önskade, befintliga, utnyttjade,          
upplevda och tillfredsställande funktionalitet, där den engelska översättningen är (desired,          
existing, utilized, perceived och satisfactory). Ågerfalk och Eliason (2003) argumenterar för           
att de två kategorierna önskvärd och tillfredsställande funktionalitet är vitala för att förstå ett              
informationssystems funktionalitet, men hävdar vidare att det krävs fler kategorier som           
förklarar informationssystems funktionalitet. Därför presenteras de tre övriga kategorierna         
som är: befintlig, utnyttjad och uppfattad funktionalitet. Utifrån den presenterade modellen av            
Ågerfalk et al. (2002) kan således Dupes användas som en utgångsmall för att klassificera              
funktionaliteten av ett system i fem olika men överlappande kategorier. 
 
Nedan i Figur 2 återfinns modellen för D.EU.PS och dess fem områden. Bokstäverna             
kommer från den engelska benämningen och har därmed översatts till svenska där D             
(desired) betyder önskvärd och E (existing) står för befintlig. Bokstaven U (utilized) översätts             
till utnyttjad, P (perceived) till upplevd och till sist översätts bokstaven S (satisfactory) till              
tillfredsställande. Tecknet ¬ är en negation som betyder “inte”, således står exempelvis ¬D             
för inte önskvärd. Alla dessa förkortningar som syns är de 18 klasser som ingår i modellen. 
 

 
Figur 2.  Anpassad modell av D.EU.PS modellen. (Eliason & Ågerfalk, 2003) 
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Ågerfalk et al. (2002) förklarar att den önskade funktionalitet är det som användaren vill ha i                
systemet. Detta behöver inte nödvändigtvis korrespondera med den befintliga funktionaliteten          
som är den andra kategorin i modellen. Författarna skriver också att det kan finnas önskad               
funktionalitet som inte är befintlig och befintlig funktionalitet som är oönskvärd. Vidare            
förklarar författarna det att en delmängd av den befintliga funktionaliteten utgör den            
utnyttjade funktionaliteten, den funktionalitet som faktiskt används av användaren. Detta gör           
den utnyttjade funktionaliteten till den tredje kategorin. 
 
Den fjärde kategorin upplevd funktionalitet, motsvarar vad användaren tror att denne kan            
göra med systemet. Den upplevda funktionaliteten kan i sin tur innehålla ej befintlig             
funktionalitet där användare kan tro att en viss funktion är befintlig men att den egentligen               
inte är det. Avslutningsvis har vi den femte kategorin tillfredsställande funktionalitet, som är             
en delmängd av den upplevda funktionaliteten. De 18 klasserna för modellen presenteras av             
Eliason (2003) och de har alla en definition som presenteras i Tabell 1 nedan. 
 
 

 
Tabell 1.  Anpassad tabell - Definition av D.EU.PS 18 klasser. (Eliason, 2003) 

 

Klass Definition 

D U S Detta är bra! Så här skall alla handlingsbara system vara! 

D U P ¬S Detta är bra men kan bli bättre. 

D U ¬P Användare använder denna funktion trots att de inte är medvetna om att den             
finns och den gör vad hon avser. Troligen ett resultat av en icke medveten              
handling (e.g., trial and error). Härrör säkerligen från lärbarhet eller          
instruktioner/ utbildning. 

D E ¬U S En funktion som inte används på grund av att det finns ett alternativt sätt att               
utföra samma handling. Jovisst! Men det finns ett annat sätt som fungerar ännu             
bättre. 

D E ¬U P ¬S Funktionen är så dålig att användaren inte kan använda den trots att hon skulle              
vilja göra det. 

D E ¬U ¬P Användaren upplever ej denna funktion så de använder den inte, men hon skulle             
göra det om hon förstod den. 

D ¬E S Användaren vill ha denna funktion och tror att den existerar och att den             
fungerar bra. Men tydligen så gör användaren något annat än vad hon tror att              
hon gör. 

D ¬E P ¬S Användaren vill ha denna funktion och tror att den existerar men anser att den              
skulle kunna vara bättre. Tydligen gör användaren något annat än vad hon tror             
att hon gör. Det är kanske anledningen till att funktionen inte är nöjsam. 
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D ¬E ¬P Denna funktion borde verkligen finnas. Ett missat användarkrav. 

¬D U S Den fungerar bra trots att användarna egentligen inte vill ha den. 

¬D E ¬U S Funktionen fungerar bra men användarna behöver inte den funktionaliteten. 

¬D E ¬U P ¬S En befintlig funktion som inte är önskvärd, använd eller upplevd          
tillfredsställande. 

¬D E ¬U ¬P Ej önskvärd och används inte. Denna funktion kan och skall tas bort, ingen             
kommer att märka det. 

¬D ¬E S Användaren tror att denna oönskade funktion finns och att den fungera bra, men             
det gör den inte, och det är bäst att vi lämnar det så. Härrör säkerligen från                
lärbarhet eller instruktioner/ utbildning. 

¬D U P ¬S Användaren är inte bara tvingad att använda funktionen, den är även icke            
nöjsam. 

¬D ¬E P ¬S Användaren tror att denna oönskade funktion existerar men att den kan bli            
bättre, men den finns inte alls, och bör ej heller utvecklas. Härrör säkerligen             
från lärbarhet eller instruktioner/utbildning. 

¬D U ¬P Användaren använder denna funktion trots att de inte vet att den existerar och             
de vill inte ha den. Troligen ett resultat av icke medveten handling. (e.g., trial              
and error). Detta skall undvikas. 

¬D ¬E ¬P En oönskad funktion som inte existerar i systemet, och det finns ingen            
anledning att implementera den heller. 

 
Det Eliason (2003) skriver om Dupes, att det är en undersökande modell, skriver författaren              
vidare att interaktionseffekten består av användarens upplevelse av informationssystemet i          
termer av önskvärd och upplevd funktionalitet samt följdeffekter av upplevelsen. 
 
2.3 Användarupplevelse 
Garrett (2011) skriver att användarupplevelse, även känt som user experience (UX), handlar            
om hur det fungerar när användaren först kommer i kontakt med med det berörda, det initiala                
intrycket. Vidare skriver Garrett (2011) att alla försök till förbättring av användarupplevelsen            
syftar till att öka effektiviteten, vilket kan summeras i två enkla former: det hjälper personer               
att arbeta snabbare och hjälper dem att göra färre misstag. Samtidigt uppskattar användare när              
deras verktyg är naturliga och enkla att använda, inte är frustrerande eller är onödigt              
komplicerade. Garrett (2011) beskriver hur det är de små sakerna i en produkt eller tjänst som                
räknas. Författaren skriver att en liten detalj som att “en knapp klickar” när den trycks in kan                 
påverka och betyda en stor del för användarens upplevelse. Garrett (2011) poängterar att             
användarupplevelse också är extra viktigt att beakta på webben i digitala miljöer och             
applikationer då dessa situationer ofta nedprioriteras i kontrast till fysiska och vardagliga            
produkter. 
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Norman (2013) argumenterar för att användarupplevelsen är mer än bara interaktionen, att            
det är helheten, som fokuserar på kvalitén och nöjet av hela upplevelsen, en kritisk del då                
denna bestämmer hur människor minns deras interaktioner. Vidare skriver Norman (2013) att            
när en person interagerar med en produkt eller ett system måste denne lista ut hur en skall                 
arbeta med det, detta innebär att upptäcka vad det gör, hur det fungerar och vad som är                 
möjligt. Garrett (2011) skriver att användare i dessa situationer tenderar att skylla på sig              
själva, att de gjort något fel och inte systemet. För dessa situationer finns det inga manualer,                
inga riktlinjer att utgå efter och användaren måste agera på egen hand. Därmed måste              
användaren enkelt kunna förstå hur det skall användas (Garrett, 2011). 
 
2.4 Sammanfattning av teori 
Denna studien berör det teoretiska området för handlingsbarhet och fokuserar på det            
personliga handlandet, mer specifikt den interaktiva användningssituationen, den        
grundläggande interaktionsloopen (Figur 1). För att förstå handlingsbarhet i en personlig           
användningssituation är en avgränsning de fem interaktionskriterier som presenteras för          
handlingsbarhet, dessa kommer också senare vara utgångspunkten för det empiriska arbetet           
och datainsamlingen. Detta i förhållande till användarupplevelse och vilken interaktionseffekt          
det personliga handlandet har för denna upplevelse. För att i studiens slutsats kunna             
presentera interaktionseffekten av hur ett avskalat gränssnitt påverkar det personliga          
handlandet och användarupplevelsen presenteras också D.EU.PS-modellen. En analysmetod        
för att presentera och kartlägga resultatet för att se interaktionseffekten. 
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3. Metod 
Metodkapitlet presenterar den vetenskapliga ansatsen, urval och datainsamling, samt         
genomförandet av de valda metoderna som är användartest, utvärdering av användartest           
med användarupplevelse-frågeformulär och innehållsanalys. Studien har samtidigt utgått        
ifrån ett kvalitativt perspektiv och sex informanter (journalister/skribenter) har involverats. 
 
3.1 Vetenskaplig ansats 
Studien utgick ifrån den kvalitativa ansatsen. Björklund och Paulsson (2012) skriver att det är              
primärt studiens syfte som avgör huruvida en studie blir kvalitativ eller kvantitativ. Nyberg             
och Tidström (2012) förklarar att genom den kvantitativa ansatsen försöker forskaren få fram             
kvantifierbara data, det vill säga siffror. Medan i den kvalitativa ansatsen eftersöks data som              
uttrycks med ord istället för siffror. I enlighet med syftet tillämpades det kvalitativa             
tillvägagångssättet eftersom det enligt Bryman och Bell (2013), samt Nyberg och Tidström            
(2012) är mer detaljerat och genomgripande samt kan syfta till att förstå uppfattningar,             
upplevelser och avsikter. Den huvudsakliga intentionen gällande tillvägagångssättet innebär         
enligt Holme och Solvang (1997) att ringa in formalisering där metoden har primärt ett              
förstående syfte. Genom kvalitativa datainsamlingsmetoder som användartester och        
semistrukturerade intervjuer kan vi dels få en djupare förståelse för det problem vi studerar              
men också beskriva det sammanhang som det inryms i. Detta tillvägagångssätt kännetecknas            
av närhet till källan vi inhämtar information från. Vidare förklarar Holme och Solvang (1997)              
att kvalitativ data har sin styrka i att det visar på den totala situationen. Denna helhetsbild                
möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Den närkontakt sådana            
undersökningsmetoder skapar i förhållande till de undersökta enheterna öppnar också upp för            
en bättre uppfattning av de involverade informanternas livssituation.  
 
3.2 Urval 
Informanterna för studiens datainsamling var journalister/skribenter som tidigare inte hade          
använt skrivverktyget Writer. Tre informanter valdes utifrån ett målinriktat urval, Bryman           
(2016) förklarar detta urval genom att det är en dimension av intresse och relevans för               
studien. Ett annat urval som tillämpades var snöbollsurvalet, något som enligt Bryman (2011)             
är en typ av urvalsprocess där forskaren inledningsvis ser till att få kontakt med ett mindre                
antal människor som är relevanta för forskningen och därefter använder dessa för att få              
kontakt med ytterligare potentiella informanter. Dessa två urvalsprocesser tillämpades och          
kombinerades för den empiriska datainsamlingen då informanterna från det målinriktade          
urvalet hänvisade oss vidare till andra potentiella informanter av relevans för studien.            
Snöbollsurvalet genomfördes genom att kontakta de berörda informanterna som vi blivit           
hänvisade till för att se de om de passade studiens målgrupp och var intresserade av att delta.                 
Därmed involverades sex informanter och totalt genomfördes lika många användartester med           
tillhörande utvärdering och semistrukturerade intervjuer. Den utvalda målgruppen        
journalister/skribenter var av intresse då skrivverktyget Writer för tillfället var ämnat för            
artikelpublicering och utformat utefter ett journalistiskt vokabulär samt formulerat språk. 
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3.3 Användartester 
För studiens inledande datainsamling genomfördes användartester innehållandes ett antal         
uppgifter och med tillvägagångssättet tänka högt. Därefter genomfördes en enkel utvärdering           
av användarupplevelsen och skrivverktyget utifrån ett användarupplevelse-frågeformulär. 
 
3.3.1 Tänka högt 
Molich (2002) förklarar att tänka högt-metoden (eng. think aloud) kan tillämpas genom            
exempelvis ett användartest, där informanten ges ett antal uppgifter att genomföra av            
testledaren. Användaren ombeds tala högt under tiden uppgifterna genomförs. Detta innebär           
att användaren verbaliserar sin process där han/hon talar om saker denne tänker på, problem              
som uppkommer eller saker som är svåra att förstå. Det kan också handla om att användaren                
är osäker på hur han/hon ska göra i en viss användningssituation. Vidare skriver Molich              
(2002) att syftet med tänka högt-metoden är att uppdaga problem med exempelvis ett system              
som testledaren inte känner till. Istället för att fråga efter problem låter alltså testledaren              
användaren testa systemet för att upptäcka problemen när det används. Molich (2002) skriver             
att det är fördelaktigt att användaren talar högt då tankarna bakom problemets uppkomst blir              
enklare att förstå.  
 
Vad gäller testledarens roll skriver Molich (2002) att den är viktig och betydande under ett               
användartest. Författaren skriver att det är vitalt att inte stressa testpersonen, då han eller hon               
inte kommer att tänka högt i samma utsträckning som när denne hade haft längre tid på sig.                 
Det är därför angeläget att låta och uppmana användaren att ta sin tid. Arvola (2014) skriver                
att det är önskvärt att inte påverka användaren överhuvudtaget under testet, och inte få              
användaren att känna sig obekväm. Skulle det hända så erhålls inte ett pålitligt resultat.              
Vidare förklarar Arvola (2014) att det viktiga är att vara tyst, lyssna, observera och anteckna.               
Testledaren skall inte berätta för användaren hur de ska göra om de tvekar utan vänta och                
istället uppmana personen att tänka högt. 
 
3.3.2 Användarupplevelse-frågeformulär 
Laugwitz, Held och Schrepp (2008) presenterar användarupplevelse-frågeformuläret User        
Experience Questionnaire (UEQ) för att enkelt kunna utvärdera användarupplevelsen. Enligt          
författarna är det en metod för snabb bedömning och tolkning för att se omfattande intryck               
och användarens omedelbara subjektiva uppfattning. Ett användningsområde för UEQ är att           
enkelt och snabbt testa om en produkt eller ett system har tillräckligt med god              
användarupplevelse eller om upplevelsen är negativt (Schrepp, 2015). Frågeformuläret består          
enligt Schrepp (2015) av sex stycken kategorier, som i sin tur innehåller 26 begrepp som               
innehar en positivt och en negativ sida. De sex kategorierna är: Attraktivitet (attractiveness),             
Tydlighet (perspicuity), Effektivitet (efficiency), Pålitlighet (dependability), Stimulans       
(stimulation) och Nymodighet (novelty). De 26 begreppen inom UEQ för varje kategori            
presenteras nedan i Tabell 2. 
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Tabell 2.  Anpassad tabell - UEQ - Kategorier och begrepp. (Laugwitz et al., 2008) 
 

Kategori Begrepp 

Attraktivitet Irriterande/njutbar, dålig/bra, inte tilltalande/tilltalande, oestetisk/estetisk, 
användbar/inte användbar och möter inte behov/möter behov. 

Tydlighet Obegriplig/begriplig, svår att lära sig/lätt att lära sig, komplicerad/enkel och 
förvirrande/tydlig. 

Effektivitet Långsam/snabb, ineffektiv/effektiv, opraktisk/praktisk och rörig/strukturerad. 

Pålitlighet Oförutsägbar/förutsägbar, hindrande/stödjande, osäker/säker och möter inte 
förväntningar/möter förväntningar. 

Stimulans Värdelös/vardefull, tråkig/spännande, ointressant/intressant och 
omotiverande/motiverande. 

Nymodighet Tråkig/kreativ, fantasilös/uppfinningsrik, bakåtsträvande/i framkant och 
konservativ/innovativ. 

 
Utifrån frågeformuläret UEQ som Laugwitz, et al. (2008) presenterar och som behandlar            
användarupplevelsen gjordes en avgränsning till tre av de sex kategorierna, de pragmatiska,            
då de är målinriktade. Dessa tre utvalda kategorier var effektivitet, tydlighet samt pålitlighet.             
De tre kategorierna stimulans, nymodighet och attraktivitet bortsågs ifrån då de är av             
hedonisk kvalité, det vill säga inte är interaktions- och målinriktade (Laugwitz et al. 2008).              
Dock valdes ett begrepp från kategorin Attraktivitet också ut, detta var dålig/bra. Detta togs              
med då utvärderingens primära syfte var att utvärdera om användarupplevelsen var positiv            
eller negativ. De tretton begrepp som valdes ut låg sedan till grund för en utvärdering av                
skrivverktyget Writers användarupplevelse efter de genomförda användartesterna. 
 
3.3.3 Genomförande 
Innan användartestet för varje individuell informant påbörjades bad vi samtliga informanter           
att läsa det informationsbrev som utformats och tilldelats. Tanken med informationsbrevet           
var att göra dem införstådda i studien och sedan godkänna sitt deltagande genom en              
underskrift. Se Bilaga 1 för informationsbrevet. Viktigt att tillägga är att en av de sex               
informanterna kontaktades via kommunikationsverktyget Skype och därmed genomfördes        
samtliga datainsamlingsmetoder med denna informant på distans, digitalt. 
 
Utifrån de fem interaktionskriterierna: tydlig handlingsrepertoar, känt och begripligt         
vokabulär, handlingstransparens, tydlig feedback och ändringsbarhet som lyfts fram i kapitel           
2.1.2 utformades tio uppgifter för användartesterna, se Bilaga 2. Dessa uppgifter tilldelades            
informanterna som sedan fick genomföra uppgifterna i skrivverktyget Writer. Informanterna          
hade de tio uppgifterna lättillgängliga vid sidan om den dator som testet genomfördes på. Då               
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skrivverktyget är ett webbaserat sådant befann sig och navigerade informanterna i en            
webbläsare. I och med detta kunde informanten på egen hand läsa och se tillbaka på               
uppgiften som skulle exekveras. Informanterna uppmanades även under testet att berätta och            
tala om hur denne hela tiden tänkte, att tänka högt. För att underlätta denna situation och att                 
uppmuntra informanterna att tänka högt togs ett antal stödfrågor fram för att hjälpa dem att               
lättare tänka högt, dessa stödfrågor kan ses i Bilaga 2. Under användartesterna fördes             
anteckningar samtidigt som sessionen också spelades in genom ljudupptagning med en           
telefon. 
 
Efter användartestet genomförde samtliga informanter en enkel utvärdering utifrån         
användarupplevelse-frågeformuläret UEQ. Denna metoden tillämpades eftersom det var        
intressant att utvärdera informanternas upplevelse för att se hur det förhöll sig till det              
informanterna sade i den senare intervjun. Informanterna fick vid detta moment på en dator              
läsa och göra ett ställningstagande kring tretton frågor som inleddes med formuleringen “Jag             
tyckte att verktyget var…”, följt av negativa/positiva begrepp utifrån en sjugradig skala.            
Utvärderingen skapades med det molnbaserade verktyget Google Formulär och alla          
svarsalternativ gjordes obligatoriska för informanterna inte skulle utelämna något samt          
behöva komplettera svaret vid ett senare tillfälle. Se Bilaga 3 för användarupplevelse-            
frågeformuläret. Utvärderingen genomfördes för att senare kunna avgöra om skrivverktyget          
Writer har tillräckligt med god användarupplevelse eller om denna är negativ med tanke på              
skrivverktygets avskalade och minimalistiska gränssnitt. 
 
3.4 Semistrukturerade intervjuer 
Efter användartesterna genomfördes semistrukturerade intervjuer med 15 frågor i form av ett            
frågeschema, dessa återfinns i Bilaga 4. Intervjuer genomfördes då Garrett (2011) beskriver            
att det enbart inte går att förutsätta att användarna, i detta fall informanterna, uttrycker sina               
behov på egen hand genom att tänka högt. Alvesson (2011) förklarar att intervjuer kan delas               
in i följande tre former: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Strukturen är           
huvudsakligen en fråga om detaljeringsgraden gällande förbestämda frågor. Vidare beskriver          
författaren hur intervjuforskningen rör sig från strukturerade varianter som enkäter, med en            
uppsättning i förväg bestämda frågor som intervjun är tänkt att följa, till mer fria och öppna                
samtal. Alvesson (2011) påpekar att det är forskningssynen och studiens syfte som avgör             
graden av struktur i förberedelserna och själva genomförandet. Alvesson (2011) skriver att en             
hög grad av struktur genererar den typen av svar forskaren vill ha vilket leder till att det blir                  
lättare att sortera, jämföra och analysera materialet. Ett krav från forskarens sida, när det              
empiriska arbetet påbörjas, blir då att forskaren har gjort en ordentlig inläsning på tidigare              
studier och teoretisk litteratur inom området för att veta vad som är relevant att samla in data                 
om. Alvesson (2011) behandlar också en låg grad av struktur vilket kan leda till att forskaren                
får ta del av intervjupersonernas insikter, beskrivningar och få nya uppslag. Risken med             
ostrukturerade intervjun är att de kan gå åt olika håll och resultatet kan bli spretigt samt svårt                 
att ringa in. Strukturen som tillämpats i denna studie är den semistrukturerade. Alvesson             
(2011) förklarar att detta innebär att forskaren har teman att utgå ifrån, men vill ge utrymme                
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för eventuella avvikelser och fördjupning. Frågorna är vanligen färre och förhållandevis           
öppna. Bryman (2011) skriver att forskaren kan använda sig av en intervjuguide            
innehållandes teman som ska beröras, men att informanten har stor frihet att utforma svaren              
på sitt eget sätt. Bryman (2011) beskriver detta som flexibel intervjuprocess. Utöver            
flexibiliteten måste tonvikten även ligga på hur informanterna uppfattar och tolkar frågor            
samt skeenden, alltså vad de upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av              
händelser, mönster samt beteenden. Trost (2010) konstaterar att om forskaren är intresserad            
av att få en större förståelse av människors sätt att resonera eller reagera är den personliga,                
kvalitativa intervjun ett bra tillvägagångssätt, den semistrukturerade intervjun möjliggör         
fördjupning.  
 
3.4.1 Genomförande 
De semistrukturerade intervjuerna tillämpades i anslutning till användartesterna under samma          
tillfälle för de totalt sex involverade informanterna, samtliga informanter intervjuades          
individuellt. Likt användartesterna, utgick även intervjuerna från de fem         
interaktionskriterierna och utifrån dessa ställdes öppna frågor formulerats sedan innan i           
planeringsfasen (Bilaga 4). Majoriteten av frågorna inleddes med begrepp såsom: Berätta,           
förklara, hur ser du på, vad känner du och upplevde du?, för att undgå ledande frågor och                 
korta svar från informanterna. Genom att ställa dessa typer av frågor fick informanterna             
möjligheten att ge ett större och mer uttömmande svar. Intervjufrågorna som ställdes berörde             
skrivverktyget Writer men uppmanade även informanterna att komma med andra konkreta           
exempel för att kunna jämföra och uttrycka sin upplevelse. Under intervjun hade fem av              
informanterna tillgång till skivverktyget Writer för att påminna dem och minnas eventuella            
saker de glömt, för att snabbt och enkelt kunna visa vad de skriver i koppling till                
skivverktyget Writer. Gällande den sjätte informanten som inte hade tillgång till           
skrivverktyget under intervjun är något som adresseras i diskussionskapitlet. Frågorna          
ställdes och intervjuerna genomfördes alltid och endast av en person medan en annan person              
antecknade svaren som informanterna yttrade. Intervjuerna spelades in med en telefon, för att             
senare kunna transkriberas verbatimt. 
 
3.5 Analys av data 
För att analysera och bearbeta den insamlade datan gjordes en kvalitativ tolkning av             
användarupplevelse-frågeformuläret för att enkelt och snabbt avgöra om användauppevlesen         
var positiv eller negativ. Användartesten sammanfattades och för att behandla de           
semistrukturerade intervjuerna tillämpades metoden innehållsanalys. 
 
3.5.1 Analys av användartester 
För att analysera det som informanterna sa under användartestet när de tänkte högt lyssnades              
de inspelade sessionerna igenom och informanternas tillvägagångssätt för varje uppgift          
sammanfattades i text, se Bilaga 5. Denna sammanfattning kunde sedan kategoriseras för att             
kunna identifiera samband och mönster. Utifrån denna gruppering analyserades sedan datan           
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och en beskrivning formulerades utefter det som informanterna sade samt reflekterade kring. 
 
3.5.2 Analys av användarupplevelse-frågeformulär 
Utifrån den insamlade datan sammanställdes utvärderingen för att senare kunna ställa upp            
resultatet i en figur, detta kan ses i Figur 3. Genom att beräkna medelvärdet baserat på vad                 
informanterna svarat utifrån den sjugradiga-skalan för varje begrepp fick vi ut ett värde som              
varierade mellan (1) och (7). För att sedan kunna presenteras resultatet som negativt/positivt             
var skalan tvungen att förskjutas så att den rörde sig mellan (-3) till (+3), där (0) utgör det                  
sjunde värdet. För att göra detta subtraherades medelvärdet med (-4) då originalskalan            
startade på (+1). Formeln som således användes var: medelvärdet minus fyra . Detta            
tillvägagångssätt och att presentera resultatet från (-3) till (+3) framgår och presenteras i             
handboken för UEQ (Laugwitz et al., 2008). För att mer grafiskt kunna illustrera resultatet              
och tolka det kvalitativt delades skalan in i tre färgade områden som var rött (-3 till -1), gult                  
(-1 till +1) och grönt (+1 till +3), vilket även Laugwitz et al. (2008) gör. 
 
3.5.3 Innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer 
För att bearbeta och kunna presentera ett resultat för den insamlade datan från de              
semistrukturerade intervjuerna genomfördes en innehållsanalys. Jacobsen (2012) skriver att         
den kvalitativa datan måste struktureras på ett eller annat sätt, vilket innebär en uppdelning av               
helheten i enskilda element. Vidare poängterar författaren att det finns många sätt att             
analysera kvalitativ data. Det finns olika kvalitativa analysmetoder men samtliga har ett            
gemensamt drag vilket är växelspelet mellan att analysera delarna samt att betrakta delarna i              
en större helhet. Jacobsen (2012) skriver att metoden innehållsanalys syftar till att både             
förenkla och berika den insamlade datan. I första steget består analystekniken av att förenkla              
datan för att skapa överskådlighet. I andra omgången berikar forskaren datan genom att             
placera in den i ett större sammanhang. Larsen (2009) skriver att forskare ämnar till att               
identifiera flera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader. Jacobsen (2012)           
summerar arbetsgången enligt följande: 
 

1. Tematisera 
2. Kategorisera (Gruppera olika teman) 
3. Fylla kategorierna med innehåll 
4. Räkna antalet gånger som ett tema nämns 
5. Jämföra intervjuer och leta efter skillnader och likheter mellan dem 
6. Söka förklaringar till skillnader 

 
Utifrån ovanstående steg genomfördes 1. Tematisera, 2. Kategorisera (Gruppera olika teman)           
och 3. Fylla kategorier med innehåll. De två sista stegen, 5. Jämföra intervjuer och leta efter                
skillnader och likheter mellan dem och 6. Söka förklaringar till skillnader, presenteras i             
diskussionskapitlet, då det lämpar sig bättre där, med tanke på det är många externa variabler               
och faktorer som styr tolkningen av dessa två steg. 
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När samtliga intervjuer transkriberats klart skickades texten tillbaka till samtliga informanter           
för eventuell komplettering av svar, därefter påbörjades innehållsanalysen. Analysen utgick          
ifrån de fem interaktionskriterierna: tydlig handlingsrepertoar, känt och begripligt vokabulär,          
handlingstransparens, tydlig feedback och ändringsbarhet. Detta betydde att tematiseringen         
var bestämd innan genomförandet. Jacobsen (2012) skriver att innehållsanalysen inleds med           
att försöka förenkla och strukturera den enskilda enheten, vilket är den transkriberade texten.             
Utifrån detta inleddes innehållsanalysen med att förenkla transkriberingen och ta bort små            
talspråkliga ord som inte hade någon betydelse. Varje svar som informanterna framförde            
sammanfattades sedan med en eller två små kommentarer för att tydligare och enklare kunna              
se dess kärna. Genom att tematisera kan flera ord, meningar och avsnitt som bildar en               
meningsbärande enhet inom ramen för den transkriberade texten som helhet konstateras.           
Graneheim och Lundman (2004) förklarar att en meningsbärande enhet är den delen av texten              
som innehåller viktig information som är relevant för studiens syfte och frågeställning.            
Jacobsen (2012) förklarar att när tematiseringen är slutförd kategoriseras datan, detta handlar            
om att söka efter vettiga kategorier som kan skapa struktur i texten, att samla in teman i                 
grupper. Kategoriseringen är en förenkling av komplicerade, detaljerade och omfattande data.           
Ord, meningar och texter hänförs till en kategori utifrån vissa kriterier, därmed kan forskaren              
i den senare analysen förhålla sig till kategorier snarare än till teman. 
 
Genom att analysera informanternas svar grupperades dessa i koppling till de fem            
interaktionskriterierna. Därefter kunde de individuella svaren grupperas till varandra om de           
berörde samma sak. Genom denna gruppering växte grupper av text fram som sedan kunde              
kategoriseras och namnges, utefter innebörden. Kategorinamnen som togs fram för varje           
grupp formulerades utifrån vår tolkning som forskare och det blev totalt 25 kategorier. Enligt              
Jacobsen (2012) går nästa fas ut på att fylla på kategorierna med innehåll. Detta kan göras                
genom att använda sig av urval av citat från intervjun och låter dessa belysa vad en person                 
säger om den definierade kategorin. Därmed var detta något som sedan gjordes. Citat från de               
transkriberade intervjuerna placerades under varje kategori tillsammans med en tillhörande          
beskrivning. Dessa beskrivningar formulerades utifrån den insamlade datan. 
 
3.5.4 Interaktionseffekt - D.EU.PS 
Utifrån innehållsanalysens resultat och kategorier avslutades analysen av det empiriska          
arbetet med att se interkationseffekten av det personliga handlandet utifrån Dupes 18 klasser.             
Eliason (2003) skriver att interaktionseffekten består av användarens upplevelse av          
informationssystemet i termer av önskade och upplevda funktioner samt dess följdeffekter.           
Eliason (2003) förklarar att modellen gör det möjligt att diskutera informationssystemets           
funktionalitet med avseende på det som är önskvärt och vad som inte är önskvärt, vad som                
existerar och vad som saknas i systemet. Vidare det som faktiskt används och vad som är                
onödigt, det som upplevs finnas och vad som är tillfredsställande. 
 
Genom att koppla resultatet från innehållsanalysen och dess kategorier med Dupes 18 klasser             
och dess definition kunde interaktionseffekter i det avskalade gränssnittet i skrivverktyget           
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Writer kartläggas. Detta genomfördes genom att titta på resultatet från innehållsanalysen och            
jämföra det med Dupes klasser och dess definitioner, för att sedan placera det inom rätt klass                
och område för modellen. 
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2016) skriver att det finns två typer av reliabilitet och validitet, extern och intern.               
Den externa reliabiliteten syftar till den omfattning studien kan replikeras, för att uppnå god              
reliabilitet är målet att så detaljerat som möjligt beskriva tillvägagångssättet. Bryman (2016)            
skriver dock att detta är svårt att uppnå i en kvalitativ studie. Bryman och Bell (2013)                
förklarar att problematiken ligger i hur kvalitativa studier bygger på tolkningar från            
informanten och forskaren. Med det sagt skulle en upprepning av studien inte leda till              
identiska svar då denna svårighet även uppstår i denna studie, eftersom det inte går att vara                
fullständigt objektiv. För att i rapporten bemöta detta gäller det att vara så utförlig som               
möjligt i beskrivningen av det empiriska arbetet. Bryman och Bell (2013) beskriver intern             
reliabilitet vilket handlar om hur forskarna är gemensamt överens om hur informationen skall             
tolkas. Med utgångspunkt i detta har vi som forskare, för att kunna uppnå intern reliabilitet,               
ständigt evaluerat och samtalat kring hur den insamlade datan ska tolkas. Viktigt i             
sammanhanget är att belysa att allt analysarbete av tolkande karaktär har genomförts            
gemensamt och i enlighet. 
 
Den interna validiteten handlar om hur pass väl studien och den insamlade datan             
överensstämmer med verkligheten (Bryman, 2016). För att därmed uppnå god validitet           
argumenterar vi för att urvalet av informanter samtidigt är slutanvändaren av skrivverktyget.            
Bryman (2016) skriver dock att den externa validiteten vanligtvis är svårt att uppnå i              
kvalitativa studier. Bryman (2013) förklarar att detta beror på att kvalitativa studier            
inkorporerar en unik fallstudie och urvalet är begränsat. 
 
Tillförlitligheten för de semistrukturerade intervjuerna har samma utgångspunkt som för          
användartesterna under punkt 3.3.3. För intervjuerna var det viktigt att precis som med             
användartesternas uppgifter formulera frågorna bra och vara konsekvent när de presenterades           
och talades för de olika informanterna. Därför sade vi de framtagna frågorna exakt som de               
var formulerade, för att utgå ifrån den framtagna mallen. För att kunna överföra den              
insamlade datan baserat på de fem interaktionskriterierna till Dupes 18 klasser krävdes sedan             
en tolkning från vår sida som forskare. I och med att datainsamlingen spelades in,              
transkriberades, antecknades samt observerades ur våra ögon, fanns det i detta sammanhang            
mycket information att utgå ifrån. 
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3.7 Etiska överväganden 
Strukturen i informationsbrevet har formulerats med utgångspunkt i Vetenskapsrådets         
forskningsetiska principer, där presenterar Vetenskapsrådet (2002) vad ett informationsbrev         
ska omfatta. Informationsbrevet som samtliga informanter läste igenom och skrev under           
berörde aspekter såsom ljudinspelning, anonymitet och frivilligt deltagande. Gällande         
säkerheten av den insamlade informationen hanterades detta anonymt och säkert med           
lösenordsskyddade användarkonton för att skydda eventuellt känslig data från att nå           
utomstående och obehöriga aktörer. 
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4. Resultat och analys 
Detta kapitel presenterar resultatet av insamlad empirisk data samt analys av resultat. 
 
4.1 Resultat 
Avsnittet presenterar resultatet och sammanställningen av användartester, utvärderingen av         
dessa tester (användarupplevelse-formulär), innehållsanalysens kategorier med tillhörande       
sammanfattning och citat samt interaktionseffekten utifrån D.EU.PS. 
 
4.1.1 Användartest 
I tabellen nedan förevisas en sammanfattning av varje uppgift som genomfördes under            
användartesten. Majoriteten av informanterna hade inte problem med att skriva text, redigera            
och lägga in en bild, som innefattar de tre första uppgifterna. Flertalet av informanterna hade               
dock varierande svårigheter med att omvandla brödtexten till en ingress där           
handlingsrepertoaren verkade vara otydlig. Gällande den femte uppgiften som handlade om           
att hitta information kring antal tecken och ord belyste samtliga informanter att den             
funktionen kunde placeras annorlunda. För uppgift sex framkom det att samtliga           
informanterna förstod bildikonen för att infoga en bild och i anslutning till den sjunde              
uppgiften uppdagades det att alla informanter förväntade sig kunna ändra saker såsom storlek             
och teckenstil vid samma plats. De tre avslutande uppgifterna genomfördes i en snabb             
sekvens efter varandra av samtliga informanter då funktionaliteten fanns vid samma plats.            
Ingen informant hade några problem med dessa tre avslutande uppgifter. För en mer             
detaljerad sammanfattning av varje uppgift, se Tabell 3. 
 
 

Tabell 3.  Sammanfattning av användartestets uppgifter. 
 

Uppgift Sammanfattning från användartest 

Uppgift 1 
Skriv en rubrik, ingress 
och brödtext och lägg 
sedan till en bild under 
brödtexten. 

Samtliga informanter hade inga problem med att börja skriva, det var tydligt var 
skrivytan fanns och var skrivandet skulle ske. Dock var det andra steget i 
uppgiften (att infoga en bild) svårare för majoriteten av informanterna. 
Fyra av informanterna hade inga större problem att finna var och hur en bild 
infogas, tre av dessa personer började dock leta på en annan plats, i högerpanelen. 
Två informanter gav upp och lyckades inte hittar infoga-bild funktionen alls. 

Uppgift 2 
Beskär bilden och lägg 
till en beskrivning. 

Ingen av informanterna hade problem med att hitta var bildbeskärningsfunktionen 
fanns, dock fanns det olika synpunkter på hur det fungerar och ska fungera utifrån 
tidigare vanor, erfarenheter och preferenser.  

Uppgift 3 
Ta bort ingressen. 

Ingen informant hade svårigheter med att ta bort texten, detta gjordes med 
delete-knappen på tangentbordet. En informant hade en önskning om små 
beskrivningar för varje fält och dess betydelse till vänster, även en knapp för att ta 
bort ett fält saknades av två informanter. 
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Uppgift 4 
Gör om brödtexten till 
en ingress. 

Samtliga informanter lyckades lösa denna uppgift, dock med varierande problem. 
Det främsta problemet gällde handlingsrepertoarens tydlighet när det gällde 
skrivfälten och dess olika stilar. Avsaknaden av tydlig feedback var den största 
faktorn. 

Uppgift 5 
Kolla hur många tecken 
och ord du skrivit. 

Fyra av informanterna hittade denna information, men de hade hellre sett att denna 
information inte var dold utan synlig hela tiden någonstans i skrivytan och inte i 
menyn. Två av informanterna lyckades inte hitta informationen alls och de 
förväntade sig att informationen fanns på en annan plats. 

Uppgift 6 
Ta reda på vad de små 
ikonerna under pennan 
innebär och betyder. 
Vad tror du ikonerna 
betyder? 

Den ikon som alla informanter förstod var bildikonen. De flesta kände igen 
pdf-ikonen men förstod inte riktigt syftet med den. De andra ikonerna hade de 
flesta inte förstått utan hjälp, med det sagt lyfte många av informanterna den 
positiva aspekten av att systemet ger indikationer på vad det är för typ av ikon och 
vad den gör. 

Uppgift 7 
Vad förväntar du dig 
finna under pennan? 
Berätta. 
 

Majoriteten av informanterna förväntade sig att kunna ändra saker såsom storlek 
och teckenstil under pennan. Vissa förstod samtidigt varför detta var en 
begränsning då det redan är bestämt. En av informanterna reflekterade över de 
konnotationer denne drog till penna-ikonen, att beroende på var den är placerad så 
är det möjligt att redigera det stycket. 

Uppgift 8 
Markera din artikel som 
klar för godkännande. 

Samtliga informanter hade en underbyggd förståelse för var denna funktion var 
placerad, en instinkt och en spontan känsla. Därför var uppgiften enkel att lösa då 
det senare i klartext stod “klar för godkännande”. 

Uppgift 9 
Publicera artikeln om 
du känner dig nöjd med 
den! 

Ingen informant hade problem med detta då det fanns vid samma plats som 
uppgift 8. Dock påpekade ett fåtal informanter att detta steg inte var en del av 
deras arbetssätt. 

Uppgift 10 
Du inser snabbt att 
något är fel! 
Avpublicera artikeln 
och ändra något. 

Ingen informant hade problem med detta då det fanns vid samma plats som 
uppgift 8 och 9. 

 
Sammanfattningen för varje uppgift har formulerats från den text som sammanställdes med            
utgångspunkt i den inspelning som lyssnades igenom enligt kapitel 3.5.1. För att se             
informanternas individuella resultat i koppling till användartestet och dess uppgifter, se           
Bilaga 5. 
 
4.1.2 Användarupplevelse-frågeformulär 
Nedan i Figur 3 återfinns resultatet för den utvärdering som samtliga informanter fyllde i 
efter användartesterna och de tio genomförda uppgifterna. Resultatet presenteras och ställs 
upp enligt den sjugradiga skalan med en positiv och en negativ sida, där den förskjutits fyra 
steg åt vänster. De kategorier som presenteras i figuren är de som redogörs för i Tabell 2 och 
som behandlar de pragmatiska kategorierna Tydlighet, Effektivitet och  Pålitlighet . Dålig/bra 
kommer som tidigare nämnt från kategorin Attraktivitet. 
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Figur 3.  UEQ Resultat. 

 
Enligt Figur 3 ser vi att tre ställningstaganden hamnade inom det gula området, dessa var               
tydlig, stödjande och strukturerad, samtliga med ett värde på +0,8. Resterande tio            
ställningstagande hamnade inom det gröna området med ett värde över +1, i tre fall över +2.                
Inget ställningstagande var negativt och hamnade därmed inte inom det röda området.            
Gällande färgerna i figuren representerar de negativt (rött), neutralt (gult) och positivt (grönt). 
 
4.1.3 Semistrukturerade intervjuer - Innehållsanalys 
Resultatet av de semistrukturerade intervjuerna resulterade 25 kategorier grupperat efter de           
fem interaktionskriterier som legat till grund för innehållsanalysen. Detta resultat presenteras           
i tabell 4. 

 
 

Tabell 4.  Översikt av de fem interaktionskriteriernas kategorier. 
 

Tydlig handlingsrepertoar Känd & begriplig vokabulär Handlingstransparens Tydlig feedback Ändringsbarhet 

Enkelhet Arbetssätt Gruppering (närhet) Säkerhet Behov 

Gruppering (närhet) Tidigare referenser Tydlighet Bekräftelse Krav 

Förståelse för sekvens/handling Inlärningsperiod Bekräftelse Timing Tillgänglighet 

Inlärningsperiod Terminologi Förståelse Vägledning Avgränsning 

Många fokuspunkter Effektivitet  Kvalitetssäkring  

Igenkännelse     

Uppfattning     

 
Resultatet visar att kategorierna Gruppering (närhet) , Bekräftelse och Inlärningsperiod         
förekommer under två interaktionskriterier. Kategorin Gruppering (närhet) placeras i två          
kriterier då det passar båda, likaså för de två andra kategorierna. 
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Det resultat som det empiriska arbetet bidragit med presenteras nedan utefter de fem             
interkationskriterierna som Cronholm och Goldkuhl (2010) presenterar. Detta var         
tematiseringen i samband med innehållsanalysen. Till varje kategori finns en beskrivning och            
relevanta citat presenteras för vissa av kategorierna. 
 
Tydlig handlingsrepertoar 
Utifrån innehållsanalysen av intervjuerna framkom det totalt sju underkategorier som berörde           
kriteriet tydlig handlingsrepertoar. Den första är Enkelhet som av en informant beskrevs som             
“Det var mycket luft”, med hänsyn till gränssnittets struktur. En annan informant förklarade             
enkelhet som simpelt och att det inte finns så mycket att klicka på. Den andra underkategorin                
behandlade Gruppering (Närhet) där två av informanter reflekterade över fördelarna med att            
vital och primär funktionalitet var samlad under en och samma plats i gränssnittet. Förståelse              
för sekvens/handling är den tredje kategorin för kriteriet Tydlig handlingsrepertoar och           
handlar om vikten av att förstå den handling som utförs där en informant uttryckte följande: 
 

“Sedan, behöver jag feta denna ingressen själv, eller kommer den göras det            
automatiskt? Det var otydligt.” 

 
Merparten av informanterna pratade om Inlärningsperiod , som är den fjärde kategorin. De            
belyste det utifrån den aspekten att det finns en initial upplevelse av gränssnittet som vid en                
första anblick kan upplevas som förvirrande då informanten försöker utröna hur strukturen är             
uppbyggd och var funktionerna är placerade för att lära sig systemet. Många fokuspunkter är               
den femte kategorin och innebär att det finns många punkter som blicken kan fästas vid.               
Utefter det informanterna angav framgick detta som något negativt. En informant sa att “det              
förvirrar bara en” , en annan uttryckte att “då blir det motigt att sätta igång” , en annan                
informant sade till och med att det upplevs som ens eget fel och att det skapar frustration.                 
Fyra informanter berörde den femte underkategorin Igenkännelse som en viktig faktor för hur             
upplevelsen av gränssnittet kan förhöjas. Mycket av vikten ligger i att det är enkelt att hitta,                
att ha något att relatera till baserat på ens referensram från andra system. Den sista och sjunde                 
kategorin är begreppet Uppfattning och det handlar om hur användaren ser på olika element i               
gränssnittet och hur det i sin tur uppfattas. Två informanter redogör för hur orsaker och               
anledningar till detta kan bero på storlek, placering och struktur. En informant uttryckte den              
initiala upplevelsen för det avskalade skrivverktyget Writer enligt: 
 

“Jag tyckte det kändes lite… Lite… Så här, nu har vi slängt ihop ett skrivverktyg på                
en dag… Lite så. När det typ bara var vitt. Men sen när man väl fått dit lite text så ser                     
det ju liksom bra ut.” 
 

Den andra informanten sa att text, ikoner och andra grafiska element hade kunnat varit större               
och därmed gjort det lättare att uppfatta innehållet. 
Känd & begriplig vokabulär 
Det andra interaktionskriteriet som behandlar Känd och begriplig vokabulär innehar fem           
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underkategorier som berör arbetssätt, tidigare referenser, inlärningsperiod, terminologi och         
effektivitet. Underkategorin Arbetssätt, diskuterades av två informanter genom att belysa hur           
element, begrepp och språk i ett gränssnitt kan bidra till förvirring. En av informanterna              
pratade om detta utifrån att denne var van vid en annan benämning medan den andra               
informanten menade mer på att det handlade om ett behov av vissa funktioner.  
 

“De kanske skulle vara superbra, men jag har inte behövt använda dem, och då              
behöver jag inte ens gå in på dem.” 
 

Tidigare referenser är den andra underkategorin där informanterna nämnde ord som: otydlig,            
svårbegriplig och konstigt gällande ikoner som används i gränssnittet i koppling till            
vokabuläret. Informanterna associerar betydelsen av ikonerna som något annorlunda baserat          
på tidigare erfarenheter. Inlärningsperiod är den tredje kategorin som förekommer för           
kriteriet. Samtliga informanter tog upp detta i samband med de ikoner som används i              
skrivverktyget Writers gränssnitt där de belyste att det fanns en slags inledande fas och              
tröskel att komma över för att förstå ikonernas betydelse. Terminologi är den fjärde             
underkategorin där fyra informanter pratade om att det fanns benämningar och ikoner i             
gränssnittet för skrivverktyget Writer som var dubbeltydiga eller otydliga. Många av dem            
påpekade att detta grundade sig främst i att deras erfarenhet och referensram, gällande             
liknande system de arbetar i. Den avlsutande och femte kategorin är Effektivitet . Tre av              
informanterna diskuterade effektivitet i ljuset av de ikoner som används i skrivverktygets            
gränssnitt. En informant menade på att det är enklare att förstå en bild än en text, medan en                  
annan informant ansåg att det är mer effektivt att arbeta med text istället för ikoner. 
 
Handlingstransparens  
Det tredje interaktionskriteriet som är Handlingstransparens resulterade i fyra         
underkategorier. Den första kategorin är Gruppering (närhet) där två informanter reflekterade           
över fördelarna med att vital och primär funktionalitet var samlad under en och samma plats i                
gränssnittet. Denna kategori är exakt detsamma som det i kriteriet för Tydlig            
handlingsrepertoar. Den andra kategorin är Tydlighet, och handlar enligt informanterna om           
att det fanns en tydlighet i skrivverktyget Writer utifrån handlingstransparens. En av            
informanterna beskrev tydligheten med en metafor: “Är man helt novis, alltså det är ju typ               
som en penna och papper. ” medan den andra informanten upplevde gränssnittet som: “Rent             
och mer direkt på” . Två av informanterna beskrev att deras handlingar motsvarade            
förväntningarna. De menade på att innan de utförde en viss uppgift, hade de förväntningar på               
vad som skulle hända, som i sin tur bekräftades av systemet. Därmed är Bekräftelse den               
tredje kategorin, något som informanterna anser är viktigt. 
 
Informanterna berörde temat Förståelse där de utifrån olika delar av gränssnittet, nämnde            
eller visade på detta, den fjärde kategorin. En informant pratade om förståelse utifrån en              
negativ aspekt genom att påpeka avsaknaden av önskade funktioner och att personen inte             
riktigt förstod hur en artikel kommer se ut när den väl publicerats: 

26 (59) 



 

 
“Jag förstod inte vad som skulle hända när jag tryckte på någon av de här               
infoga-ikonerna. Alltså, var det man infogar hamnar?” 

 
En annan informant förklarade att denne efter en kort stunds användning hade införskaffat sig              
en god förståelse för hur systemet fungerar. 
 
Tydlig feedback 
Fem underkategorier identifierades under kriteriet för Tydlig feedback . Den första          
underkategorin Säkerhet, diskuterades av fyra informanter. Det genomgående temat i deras           
uttalanden var att systemet på något sätt skulle informera om relevanta saker vid rätt tillfälle               
för att hjälpa i arbetet. Exempel på vad som hade bringat mer säkerhet är förhandsvisning och                
påminnelser om var personen är. En mer generell redogörelse för vilka effekter feedback             
genererar, utifrån ett säkerhetsperspektiv, framgår enligt en informant:  
 

“Känner att man är på rätt väg. Det ger mig trygghet. Mindre förvirring. [...] framför               
allt tycker jag som sagt att det är i slutet det är viktigt. Man vill inte trycka på                  
publicera och sen se att den bara står och laddar.” 
 

Kategorin Bekräftelse sammanfattas med att tre informanter pratade om begreppet vid           
kritiska moment, detta är den andra kategorin. En informant uttryckte det som viktigt i              
slutskedet av en handling eller vid publicering. En aspekt av feedback som två informanter              
berörde och ansåg vara viktigt är Timing, den tredje underkategorin. En av informanterna             
pratade om att beroende på ens kunskaper i systemet eftersträvas olika typer av feedback,              
denna feedback ska vara anpassad efter vem det är som använder sig av systemet. Den andre                
informanten vill hellre ha för mycket än för lite feedback, primärt i det slutliga steget vid                
publicering. Tre informanter pratade om Vägledning , den femte kategorin, som antingen kan            
vara bra eller saknas. Ur informanternas synvinkel handlar vägledning mest om en guide för              
ögat, för att underlätta arbetet. En informant sa följande: 

 
“Så feedback är väldigt viktigt för att veta hur man ska jobba och lägga upp arbetet.” 
 

Den avslutande kategorin för kriteriet Tydlig feedback är Kvalitetssäkring . Här talade två av             
informanterna på olika sätt om möjligheten att kvalitetssäkra sitt arbete, med tydlig feedback.             
Enligt båda handlar det främst om att kunna försäkra sig om att det inte blir fel vid                 
publicering. 
 
Ändringsbarhet 
Behov, Krav, Tillgänglighet och Avgränsning är de fyra kategorier som resultatet förevisade            
för detta femte och sista kriteriet. För att sammanfatta resultatet för den första kategorin              
Behov, diskuterade två av informanterna om hur detta kan komma att spela roll när en               
användare arbetar i ett system. En informant menar på att denne inte behöver mer än vad som                 
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krävs för att utföra diverse uppgifter medan en annan informant säger att ett avskalat              
gränssnitt kan kännas lite begränsat för en mer avancerad användare som har större behov sett               
till funktioner och redigeringsmöjlighet. Två av informanterna framhävde Krav som en           
kategori i samband med när det sker ett fel och något måste ändras i artikeln. Detta är den                  
andra underkategorin, som har en betydande faktor i den meningen att funktioner för att              
justera fel ska finnas. Informanterna diskuterade vidare om Tillgänglighet, den tredje           
kategorin, på så sätt att en användare bör ha funktioner att tillgå som hela tiden är synliga för                  
att stödja användaren när något skall ändras. Utifrån detta sa en informant: 
 

“Man kan formulera allt, om och om igen under hela processen så att åtminstone              
känns det som en bra grej.” 

 
En annan informant talade om tillgänglighet vid en specifik plats: 

 
“Pennan dyker upp där man är. Och det gör att man kan ändra precis där man är,                 
och det är ju där man har fokus på sidan där man jobbar.” 
 

Två av informanterna resonerade kring det som utmynnade i den fjärde och sista             
underkategorin, Avgränsning. Informanterna förklarade att inom en redaktion arbetar         
journalister/skribenter med bestämda mallar och riktlinjer, något som de upplevde kunde vara            
bra, samtidigt som att det kan uppstå en vilja av att vara mer fri inom den ramen. 
 
4.2 Analys av resultat 
I detta avsnitt analyseras resultatet som i föregående kapitel har presenterats, analysen            
kopplas till teorin som berör studien. Avslutningsvis ställs resultatet i koppling till modellen             
D.EU.PS och dess klasser för att se interaktionseffekten. 
 
4.2.1 Användarupplevelse (Användartest och UEQ) 
Enligt resultatet och utvärderingen av användarupplevelsen hamnar tio av de 13 pragmatiska            
begreppen och ställningstaganden inom det gröna området som indikerar en god           
användarupplevelse, endast tre av dem inom det gula området som är neutralt. Skulle             
medelvärdet beräknas för samtliga ställningstaganden är det (+1,48) vilket tyder på en god             
användarvänlighet då det rör sig inom det gröna området. Detta var också den generella              
uppfattningen som samtliga informanter, utefter utvärderingen och sammanställningen av         
användartesterna hade. För att analysera de tre begrepp och ställningstaganden som hamnade            
inom det gula området och skulle kunna förbättras måste utvärderingens resultat kopplas till             
det som informanterna sade när de tänkte högt under användartestet. 
 
Trots att ställningstagandet Rörigt/strukturerat i utvärderingen av användartestet var positivt          
är det ett av tre begrepp som fick lägst värde (+0,8). Utifrån det som sades under de sex olika                   
användartesten beror detta på handlingsrepertoarens tydlighet gällande skrivytan i         
skrivverktyget Writer samt den penna-ikon som mycket funktionalitet är samlad och gömd            
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under och som är en stor del av skrivverktygets kärna. Detta förklaras i sammanfattningen av               
användartesten med uppgift fyra som säger att samtliga informanter lyckades lösa uppgiften            
dock med varierande svårigheter. I ljuset av kriteriet Tydlig handlingsrepertoar som enligt            
Cronholm och Goldkuhl (2010) handlar om att varje situation i interaktionen med ett             
informationssystem ska vara tydligt, innebär det att den sammantagna upplevelsen av hur            
strukturerat skrivverktyget var är neutral i sin tydlighet, med en viss positiv syn. 
 
Förvirrande/tydlig var det andra ställningstagandet som fick lägst värde (+0,8). Detta kopplas            
till interaktionskriteriet Känd & begriplig vokabulär som Cronholm och Goldkuhl (2010)           
skriver skall spegla användarnas språk. Ställningstagandet förvirrande/tydlig kopplas till         
uppgift sex från användartestet där informanterna skulle ta reda på vad de olika ikonerna              
betydde. Enligt innehållsanalysens resultat var fyra av de fem ikonerna otydliga om            
informanten inte såg dess textbeskrivning genom att föra muspekaren över ikonen. Samtidigt            
påpekade många informanter att ikoner överlag är lätta att lära sig och vänja sig vid, detta                
väger således upp för en mer neutral syn på ikonernas tydlighet och eventuell hur det kan                
förvirra användaren som brukar verktyget. 
 
Det tredje ställningstagandet som också fick det lägsta värdet (+0,8) var           
Hindrande/stödjande. Detta har sin grund i den tillgängliga funktionaliteten och det som            
användaren förväntar sig kunna göra i ett skrivverktyg. Detta kopplas till uppgift sju där              
informanterna uppmanades att berätta vad de förväntade sig finna eller vad de saknade under              
pennan i skivverktyget Writer. Enligt sammanfattningen av denna uppgift förväntade sig           
informanterna att kunna ändra saker som exempelvis storlek och teckenstil, något som inte             
fanns eller var möjligt. En del informanter förstod samtidigt varför detta var en begränsning              
då det kan vara bestämt utefter en mall eller en grafisk profil. Cronholm och Goldkuhl (2010)                
skriver på att systemet tydlighet ska informera vilken typ av handling som erbjuds, om det är                
en läs-, uppdaterings eller registreringshandling. Detta drog möjligtvis ner värdet då           
informanterna inte kunde utröna sina förväntningar kopplat till pennan. 
 
Utöver de tre begrepp som hamnade inom det gula och det neutrala området var det tre                
ställningstaganden som fick ett värde över (+2) och hamnade inom det gröna området. Dessa              
var Lätt att lära sig, Effektiv och Snabb. Effektivitet och snabbhet har en tydlig koppling till                
varandra sett till Garrett (2011) som skriver att samtliga försök till att förädla             
användarupplevelsen har som mål att öka effektiviteten, som hjälper användaren att arbeta            
snabbare. Gällande det tredje ställningstagandet som visade på att skrivverktyget Writer var            
lätt att lära sig, skulle det kunna kopplas till effektivitet och snabbhet då en informant under                
intervjun sade att “det går snabbt”  i samband med kategorin Inlärningsperiod . 
 
4.2.2 Semistrukturerade intervjuer - Innehållsanalys 
Innehållsanalysens resultat som utgick ifrån den insamlade datan från de semistrukturerade           
intervjuerna resulterade i 25 kategorier som trädde fram när datan grupperades för att finna              
mönster. Dessa underkategorier är ett slags sätt att förstå vad respektive interaktionskriterium            
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de facto innefattar, vilka effekter som efterföljs av exempelvis en tydlig handlingsrepertoar.            
Deras innebörd hjälper till att förstå de fem kriterierna bättre då de ger konkreta exempel för                
vad de handlar om och är därför intressanta att analysera och lyfta fram. Då kategorierna är                
resultatet av det informanterna uttryckte när de ställdes inför öppna frågor kan det således              
finnas en sanning i deras svar då informanterna själva valde att prata om dem. Att flera                
informanter benämnde eller pratade om samma sak utan att komma i kontakt med varandra              
stärker detta och de mönster som framkommit och återkommit. 
 
Det första interaktionskriteriet Tydlig handlingsrepertoar innehåller totalt sju kategorier och          
dessa är: enkelhet, gruppering (närhet), förståelse för sekvens/handling, inlärningsperiod,         
många fokuspunkter, igenkännelse och uppfattning . Alla dessa effekter är kopplade till           
handlingsrepertoaren då de berör aspekter som omfattar det första steget i den grundläggande             
interaktionsloopen (Cronholm & Goldkuhl, 2010). I det första steget (förinformering) tittar           
användaren på systemets enkelhet och gruppering (närhet) av element för att kunna förstå den              
handling och sekvens som skall genomföras. Tydlig handlingsrepertoar handlar om att           
personen som interagerar med systemet begriper vad som kan göras med systemet (Cronholm             
& Goldkuhl, 2010). De sju kategorier från innehållsanalysen är alla effekter som på olika sätt               
bidrar till en slags effektivitet vid användningen av skrivverktyget Writer där användaren är             
varse om handlingsmöjligheterna. Detta påverkas av effekter som igenkännelse och          
uppfattning som baseras på tidigare erfarenheter. Som med alla system finns det också en              
tröskel att överkomma, en inlärningsperiod som majoriteten av informanterna belyste. Något           
som även kan påverka handlingsrepertoaren är alltför många fokuspunkter som är den direkta             
motsatsen till enkelhet, något som framgick enligt resultatet och baserat på det informanterna             
sa under intervjun. 
 
Det andra interaktionskriteriet som är Känd & begriplig vokabulär innehar fem kategorier            
som är: Arbetssätt, Tidigare referenser, Inlärningsperiod, Terminologi samt Effektivitet. De          
fem kategorierna är kopplade till interaktionskriteriet som innebär att verktygets språk ska stå             
i paritet med verksamhetens och användarnas språk, med utgångspunkt i informanternas           
tidigare erfarenheter och arbetssätt på den arbetsplats de är verksamma inom (Cronholm &             
Goldkuhl 2010). De tre nämnda kategorierna inlärningsperiod, terminologi och effektivitet          
berör i detta fallet de ikoner som används i ett gränssnitt, därför är dessa underkategorier               
relevanta för att förstå ett informationssystems vokabulär och saker man behöver tänka på vid              
utformningen av till exempelvis ett nytt system. Då kriteriet säger att ett informationssystem             
skall erbjuda en förklaring till samtliga termer (Cronholm & Goldkuhl, 2010), och då det var               
något som Writer gjorde innebär det att en förklaring till ikoner är viktigt i ett avskalat                
gränssnitt. Flera informanter talade om, i samband med ikonerna, att de inte hade förstått              
vissa ikoner och dess betydelse om det inte funnits en förklaring. Det är därför extra viktigt                
att förklara i ett avskalat gränssnitt. Ikoner och att förevisa deras betydelse är därför inte               
onödigt eller överflödigt, utan är viktigt att behålla. Det framkom också att det är ett sätt för                 
användaren att skapa insikter i vad som följer härnäst i handlingsprocessen.  
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I det tredje interaktionskriteriet som berör Handlingstransparens återfinns fyra         
underkategorier: Gruppering (närhet), Tydlighet, Bekräftelse och Förståelse. Vad gäller de          
tre förstnämnda kategorierna, finns det en tydlig koppling till kriteriet då           
handlingstransparens innebär att systemet ska vara utformat på så sätt att användaren har             
insikt i betydelsen och konsekvenserna av sina handlingar (Goldkuhl, 2009). Sett till vad             
informanterna belyste i underkategorierna Gruppering (närhet) samt Tydlighet kan en logisk           
sammansättning av elementen i ett gränssnitt stödja användaren i förståelsen av hur            
komponenterna hänger ihop. De objekt som placeras nära varandra ses som sammanhängande            
och att de hör ihop. Enligt det som presenteras för kategorin Bekräftelse uttryckte två              
informanter att deras förväntningar bekräftades vid utförandet av en handling. Cronholm och            
Goldkuhl (2010) skriver att handlingstransparens innefattar aspekter som att användare bör           
förstå konsekvenser av dels föreslagna men även utförda och personliga handlingar. I            
koppling till informanternas utsagor gällande skrivverktyget Writer och Bekräftelse ,         
uppdagades det att det fanns en förståelse för handlandet vilket innebär att bekräftelse är              
viktigt. Samtidigt visade det sig att när det finns en icke-förståelse så vet användaren inte var                
det personen skapat placeras eller hamnar, vilket en informant uttryckte i samband med             
kategorin Förståelse. 
 
Interaktionskriteriet Tydlig feedback innefattar fem stycken underkategorier som är: Säkerhet,          
Bekräftelse, Timing, Vägledning samt Kvalitetssäkring . Tydlig feedback handlar om att          
användaren kan se att deras handling blev gjord och att informationssystemet förser            
användaren med dessa svar (Cronholm & Goldkuhl, 2010). Baserat på informanternas           
påståenden finns det kopplingar till dels hur skrivverktyget Writer genererade feedback på            
utförda handlingar men även generella infallsvinklar för den vikt feedback innehar. Dessa            
infallsvinklar och kategorier är olika typer av feedback och berör aspekter som tid, stöd och               
trygghet. Vikten av feedback exemplifierades av informanterna då de belyste att potentiella            
effekter av utebliven feedback leder till ilska och otrygghet. I värsta fall skulle otydlig              
feedback, alternativt ingen alls, innebära att användaren slutar använda systemet. 
 
Det sista och femte interkationskriteriet Ändringsbarhet innehåller fyra stycken         
underkategorier: Behov, Krav, Tillgänglighet och Avgränsning. En hög grad ändringsbarhet          
förekommer samt uppstår när användaren har kännedom kring om, när och hur handlingen är              
möjlig att korrigera (Cronholm & Goldkuhl, 2010). En viktig aspekt av att skapa insikt i hur                
ens handlingar kan justeras kopplas till vad informanterna sade för underkategorin           
Tillgänglighet. Informanterna menade på att funktioner dels ska vara tillgängliga men även            
synliga för att hjälpa användaren att enkelt hitta lösningar för att ta sig vidare. Informanterna               
diskuterade vidare i detta sammanhang om behov och hur det kan aktualiseras beroende på              
vad för typ av användaren är, något som i sin tur kan kopplas till underkategorin               
Avgränsning . Användarens Behov är då sammankopplat till hur systemet är avgränsat och hur             
användaren tänker interagera med det. Informanterna pratade även om ändringsbarhet som ett            
Krav i ljuset av dagens snabba mediaflöde och att det måste vara lätt samt nära till hands för                  
att kunna justera fel. 
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4.2.3 Interaktionseffekt - D.EU.PS 
Nedan presenteras kategorier från innehållsanalysens resultat som har jämförts och parats           
ihop med Dupes klasser samt deras definition utifrån vår tolkning som forskare. Varje klass              
med tillhörande kategori som presenteras sammanfattas för att identifiera samt tydliggöra           
interaktionseffekten. De klasser som sedan kan kopplas till det Eliason (2003) skriver om             
interaktionseffekten, som består av önskvärd och upplevd funktionalitet, kommer användas          
för att besvara forskningsfrågan. Endast tio av Dupes 18 klasser presenteras nedan då åtta av               
dem inte var en direkt effekt av resultatet. 
 
¬D ¬E ¬P 
Betydelse: Inte önskvärd, inte befintlig och inte upplevd. (Eliason, 2003) 
Denna klass som enligt Eliason (2003) är oönskad och som inte existerar i             
informationssystemet kopplas till innehållsanalysens kategori Många fokuspunkter som berör         
interaktionskriteriet Tydlig Handlingsrepertoar . Informanterna pratade i detta sammanhang        
att ett gränssnitt med många fokuspunkter förvirrar och stoppar upp användaren som sedan             
kanske skyller på sig själv och tror att det är dennes eget fel. Detta är således inte önskvärt                  
och inte heller befintlig eller upplevt i skivverktyget Writer då det är avskalat. 
 
¬D E ¬U ¬P 
Betydelse: Inte önskvärd, befintlig, inte utnyttjad och inte upplevd. (Eliason, 2003) 
Klassen kopplas till kategorin Arbetssätt för kriteriet Känd & begriplig vokabulär där två             
informanter pratade om hur vissa infoga-ikoner och funktionen Klar för godkännande ej            
används eller är önskvärda då det inte passar informantens arbetssätt och roll. Detta stämmer              
således överens med klassens definition som enligt Eliason (2003) är ej önskvärt och används              
inte, det ät något som kan tas bort och det kommet inte märkas då informanterna inte                
vanligtvis använder de nämnda funktionerna. 
 
¬D U S 
Betydelse: Inte önskvärd, utnyttjad och tillfredsställande. (Eliason, 2003) 
Denna klass kopplas också till kategorin Arbetssätt som berör kriteriet Känd & begriplig             
vokabulär precis som klassen ¬D E ¬U ¬P . Eliason (2003) förklarar denna klass som en eller                
flera funktioner som fungerar bra trots att användarna egentligen inte vill ha dem. Skillnaden              
här gentemot den ovan nämnda klassen är att funktionerna infoga och klar för godkännande              
fungerade bra, vilket enligt Eliason (2003) innebär att de är tillfredsställande. Men            
funktionerna är inte önskvärda då informanterna inte använder sett till deras arbetssätt. 
 
D ¬E ¬P  
Betydelse: Önskvärd, inte befintlig och inte upplevd. (Eliason, 2003) 
Denna klass kopplas till kategorin Säkerhet som är en del av Tydlig Feedback . Övergripande              
pratade informanterna om en funktion för att förhandsvisa resultatet och se hur den text de               
skrivit kommer att se ut när det väl publiceras, i slutskedet av handlandet. Detta var något                
som påverkade den upplevda säkerheten hos informanterna, ett värde som fick (+1,5) enligt             
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utvärderingen. Enligt Eliason (2003) förklaras denna klass med funktionalitet som verkligen           
borde finnas. Då förhandsvisning var önskvärt av många informanter och var något som             
saknades och inte var befintligt kunde funktionen heller inte upplevas. 
 
D E ¬U ¬P 
Betydelse: Önskvärd, befintlig, inte utnyttjad och inte upplevd. (Eliason, 2003) 
Denna klass är kopplad till kategorin Tidigare referenser från innehållsanalysens resultat som            
rör sig inom Känd och begriplig vokabulär. Citatet som stärker detta och som presenteras              
under punkt 4.1.2.2 berör en infoga-funktion som förevisas med ikoner i gränssnittet. Eliason             
(2003) förklarar att om en användare inte upplever en funktion (i detta fallet en ikon), så                
används den inte, men den skulle användas om användarna förstod den (Eliason, 2003). En              
effekt av ikoner i ett avskalat gränssnitt kan således innebära att funktionen inte används eller               
att användaren förstår dess innebörd. 
 
¬D E ¬U P ¬S 
Betydelse: Inte önskvärd, befintlig, inte utnyttjad, upplevd och inte tillfredsställande (Eliason,           
2003). 
Denna klass refererar till en funktion som inte är önskvärd, utnyttjas eller upplevs som              
tillfredsställande (Eliason, 2003). I ljuset av kategorin Terminologi (Känd & begriplig           
vokabulär) som visade på att infoga, puff och bädda in html-kod är funktioner som inte är                
önskvärda, utnyttjas eller upplevs som tillfredsställande. Återigen kan det konstateras att           
ikoner har en effekt på användarupplevelsen.  
 
¬D U P ¬S 
Betydelse: Inte önskvärd, utnyttjad, upplevd och inte tillfredsställande. (Eliason, 2003) 
Utifrån det informanterna uttryckte under intervjuerna framgick det att dålig Igenkännelse           
inte är bra för ett informationssystem. Kategorin Igenkännelse behandlar kriteriet Tydlig           
handlingsrepertoar och ställs har placerats i anslutning till klassen ¬D U P ¬S. Klassens              
innebär att användaren är inte bara tvingad till att använda funktionen, den är även icke               
nöjsam (Eliason, 2003). Fyra informanter uttryckte i detta samband att upplevelsen inte hade             
varit nöjsam om igenkännelsen var dålig. Därmed är det inte önskvärt att igenkännelsen i ett               
system är dålig, utan att den ska vara bra. 
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D E ¬U S 
Betydelse: Önskvärd, befintlig, inte utnyttjad och tillfredsställande. (Eliason, 2003) 
Fyra informanter använde inte funktionen Ändra brödtexten till en ingress då de gick tillväga              
på ett annat sätt som enligt dem var mer logiskt. Detta berör kategorin Vägledning för               
kriteriet Tydlig Feedback. Denna handling kan beskrivas med D E ¬U S som förklarar en               
funktion som inte används på grund av att det finns ett alternativt sätt att utföra samma                
handling, men det finns ett annat sätt som fungerar ännu bättre. (Eliason, 2003) Istället för att                
använda funktionen som var dold under en knapptryckning, kopierade informanterna och           
klistrade istället med hjälp av tangentbordet. Denna klass kopplas till kategorin Förståelse för             
sekvens/handling  som berör interaktionskriteriet Tydlig handlingsrepertoar . 
 
D U P ¬S 
Betydelse: Önskvärd, utnyttjad, upplevd och inte tillfredsställande. (Eliason, 2003) 
Denna klass kopplas till två kategorier, Uppfattning i kriteriet Tydlig handlingsrepertoar och            
Terminologi i kriteriet Känd & begriplig vokabulär gällande ikoner som används i ett             
gränssnitt. Eliason (2003) beskriver denna klass som något som är bra men kan bli bättre.               
Den empiriska analysen visade att storlek på ikoner spelar roll för bättre tydlighet i samband               
med kategorin Uppfattning och för kategorin Terminologi handlar det om att ikonernas            
betydelse måste vara förstådda. Ännu en gång framgår det att ikoner påverkar det personliga              
handlandet och hur systemet uppfattas. 
 
D U S 
Betydelse: Önskvärd, utnyttjad och tillfredsställande. (Eliason, 2003)  
Då den generella användarupplevelsen enligt innehållsanalysens resultat och utvärderingen         
UEQ var god fanns det mycket positivt och många kategorier som kunde placeras i denna               
klass med definitionen “Detta är bra! Så här skall alla handlingsbara system vara!”             
(Eliason, 2003) . Kategorier som placerats under denna klass är Enkelhet och Effektivitet ,            
Tillgänglighet och Gruppering (närhet) . 
 
 
Sju av de tio presenterade klasserna är önskvärda och upplevda, som enligt Eliason (2003) är               
en interaktionseffekt. Detta innebär att kategorierna Säkerhet, Tidigare referenser,         
Terminologi, Igenkännelse, Förståelse för sekvens/handling, Uppfattning, Enkelhet,       
Effektivitet, Tillgänglighet och Gruppering (närhet) är en interaktionseffekt. Detta exkluderar          
de tre första presenterade klasserna med tillhörande kategorier då dessa inte är önskvärda             
eller upplevda. 
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5. Diskussion 
Detta kapitel tar upp metodreflektion och teorireflektion samt övriga aspekter som berör            
studien och är relevant för diskussion och reflektion. 
 
5.1 Metodreflektion 
Metoderna som tillämpats i studien har varit ett tillvägagångssätt för att kunna utforska det              
problemområde studien undersökt. Metoderna har varit av den kvalitativa karaktären, vilket           
genererat en djupare kunskap om hur interaktionseffekter påverkar användarupplevelsen i          
avskalade gränssnitt än vad exempelvis kvantitativa metoder hade gjort. Kvantitativa metoder           
hade däremot kunnat appliceras i det empiriska arbetet genom en slags metodtriangulering            
som är ett sätt för forskaren att fastställa kvaliteten på datan genom att se huruvida olika                
synvinklar och tillvägagångssätt kommer fram till samma resultat (Denscombe, 2004). Den           
deduktiva ansatsen har varit utgångspunkten för studien vilken alstrat insikter om att teori går              
att genomföra på den empiriska studien, en ansats vi upplever har varit mest optimal sett till                
syftet. Vidare kan det vara intressant att ställa sig frågandes till hur en induktiv ansats format                
studien och syftet samt gjort sig tillämpbar i den empiriska studien. Detta då den initieras               
med datainsamling som kan karaktäriseras av empiriska iakttagelser (Goetz och LeCompte,           
1984).  
 
När det kommer till valet av intervjupersoner och vilken tonvikt som ska läggas på deras               
utsagor finns det enligt Alvesson (2011) en form av kvalitetsurval. Tanken är då att              
informanterna kan ha exempelvis erfarenhet eller begåvning av forskningsområdet vilket gör           
dem extra intressanta och deras värde i intervjusvaren blir särskilt stor. Valet av             
informanterna journalister/skribenter föll på att skrivverktyget Writer för tillfället var          
utformat för den målgruppen, men även andra potentiella målgrupper diskuterades. Däribland           
yrkessamma bloggare men även folk som dagligen skriver och vill publicera digital text.             
Detta har sin grund i att det är en målsättning med skrivverktyget Writer, att bredda               
målgruppen och inte enbart begränsa den till journalister/skribenter. Detta skulle eventuellt           
innebära att ett annat resultat och att andra effekter identifierats. Jacobsen (2012) påpekar             
däremot att det inte går att hävda att den ena källan är bättre än den andra. Det som är                   
relevant att göra är en bedömning av källans kvalitet. Vidare förklarar författaren att             
kvaliteten hänger primärt samman med den kunskap och kompetens källan till datan har.             
Jacobsen (2002) skriver att uppgifternas tillämplighet är bunden till den källa datan härrör             
ifrån, något som kan vara svårt är dock att identifiera de enheter som kan ge adekvata                
uppgifter, då informanterna som deltagit i studiens empiriska arbete är yrkesverksamma som            
journalister/skribenter. Då de har både erfarenhet av samt kunskap om skrivverktyg för            
publicering råder antaganden från vår sida att informanterna var representativa till att skildra             
lämplig information. Tilläggas bör är att inget kvalitetsurval i informanternas utsagor har            
gjorts, informationen från samtliga informanter har setts som jämbördig eftersom allihopa           
arbetar som journalister/skribenter. Jacobsen (2012) förklarar att urvalet är strategiskt och           
styrs av syftet. 
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De två urvalsprocesser som tillämpades för den empiriska datainsamlingen var det           
målinriktade- och snöbollsurvalet. I studien har urvalsprocessen skett i två steg, initialt via             
målinriktat urval och sedan genom ett snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver det           
målinriktade urvalet som ett icke-sannolikhetsurval som inte har gjorts på slumpmässig basis.            
För denna studie byggde det målinriktade urvalet inte på sannolikhet, utan de informanter             
som involverades arbetar som journalister och enligt oss var relevanta för den empiriska             
studien sett till dess syfte. Det fanns förhoppningar om att de skulle ha tillräckligt med               
erfarenhet för att hjälpa oss att identifiera effekter av ett avskalat skrivverktyg för             
journalistisk publicering och hur upplevelsen karaktäriserades. Med vårt målinriktade urval          
har vi dock inte kunnat dra samma slutsatser som i ett sannolikhetsurval, Bryman (2011)              
förklarar att intentionen med ett målinriktade urval är att välja ut deltagare på ett strategiskt               
sätt så att det finns en relevans mellan de valda personerna och forskningsfrågan som              
formulerats. Önskemålet från vår sida var att göra ett urval av informanter som var insatta i                
eller berörda av det studien syftar till att undersöka. 
 
Vad gäller snöbollsurvalet skriver Bryman (2011) att det är en typ av urvalsprocess där              
forskaren inledningsvis ser till att få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta               
för forskningen och därefter använder dessa för att få kontakt med ytterligare tänkbara             
informanter. Detta tillämpades då vi ansåg det vara ett tidseffektivt tillvägagångssätt för att få              
tag på respondenter och underlättar processen till att komma i kontakt med potentiella             
informanter. Bryman och Bell (2011) förklarar att en potentiell nackdel med denna            
urvalsmetod, primärt utifrån kvantitativa studier, är att respondenter som används i studien            
inte är representativa för en specifik population. Då denna studie genomfördes med            
kvalitativa metoder och snöbollsurvalet gav oss personer som låg i linje med kriterier vi ställt               
på respondenterna, att de skulle vara verksamma som journalister/skribenter. Därmed anser vi            
att den potentiella problematiken med snöbollsurvalet som Bryman och Bell (2011) lyfter inte             
påverkade våra informanters möjlighet att bidra med relevant information för studien.  
 
Baserat på urvalet av informanterna anser vi att det är representativt för studien då samtliga är                
yrkessamma inom den journalistiska yrkesbranschen. Däremot fanns det vissa skillnader i           
deras roller där en informant exempelvis arbetade med radio där ljud stod mer i fokus än text,                 
en informant arbetade bara digitalt medan en annan också var tvungen att tänka analogt och               
för tryck. Därmed hade samtliga informanter inte samma tankesätt och infallsvinklar när de             
skulle börja använda skrivverktyget Writer. I ljuset av detta kunde vi identifiera något             
varierande resultat från individ till individ, vilket kan grunda sig i det faktum att de dagligen                
arbetar med olika medier och typer av innehåll i olika skrivverktyg. Men i det stora hela var                 
skillnaden inte så pass stor att resultatet avsevärt varierade och skiljde sig åt från person till                
person. Vidare till möjligheten att generalisera studiens resultat utifrån detta urval är värt att              
benämna, men måste då ställas och kopplas till skrivverktyget Writer. Det presenterade            
resultatet, i form av tio interaktionseffekter, har starka kopplingar till den studerade            
målgruppen. Därmed är det svårt att säga om just de effekterna också gäller för andra               
målgrupper och informationssystem som är avskalade, men de effekter och kategorier som            
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inte är interaktionseffekter i detta fall och för denna studie skulle eventuellt vara relevanta för               
andra interaktiva användningssituationer. För att återgå till den variation som fanns inom            
informanternas yrkesroller kan det vara en bidragande faktor till att öka möjligheterna för att              
generalisera resultatet till andra skrivverktyg som används av just journalister eller skribenter.  
 
Studiens tillvägagångssätt gällande Tänka högt i samband med användartestet är en aspekt            
som är intressant att vidare beröra i detta kapitel. Då användartestet och dess tio uppgifter var                
förbestämda kunde vi som testledare sitta tysta och observera informanten och vad denne             
gjorde. Detta tillvägagångssätt framfördes till samtliga informanter innan testet påbörjades,          
men trots det förekom det att informanterna ibland ställde frågor till oss som testledare. När               
dessa situationer uppstod ansåg vi som testledare det svårt att bemöta informanterna och             
besvara den ställda frågan, utan att påverka genomförandet. Ibland tvingades vi dock till att              
yttra några ord ifall informanten fastnat vid en uppgift, men då bad vi informanten att               
beskriva problem innan de gick vidare till nästa uppgift. Arvola (2014) förklarar att             
testledaren inte ska berätta för användarna hur de ska göra vid tveksamhet, det är först när de                 
verkligen har kört fast som testledaren kan berätta hur det är tänkt att göras. Detta var något                 
som bara förekom en eller två gånger under totalt sex tester, därmed behövdes detta inte göra                
så ofta. Med detta sagt anser vi att det är en prekär situation för att kunna bedöma när någon                   
har kört fast eller inte. Därför hade en bättre förberedelse och beredskap underlättat dessa              
situationer, då vi i stunden av genomförandet var något osäkra i hur vi som testledare skulle                
gå tillväga. 
  
En av de sex informanter som deltog i studien skedde på distans, och detta kan ha påverkat                 
resultatet. Denna informant genomförde användartestet, utvärdering av användarupplevelse        
och intervju via Skype där både ljud och video användes, för att underlätta kommunikationen.              
En förutsättning som denna informant inte hade i jämförelse med de fem andra informanterna              
var att denne inte hade skrivverktyget Writer tillgängligt under intervjun och när frågorna             
ställdes. Detta påverkade givetvis det informanten uttryckte då personen tvingades att komma            
ihåg gränssnittet och hur det såg ut. Därmed var denna belastning större hos informanten i               
fråga och mycket mindre för de andra informanterna. Samtidigt var den generella upplevelsen             
betydligt sämre för denna informant baserat på vår observation som testledare, detta kan ha              
berott på att testet genomfördes på distans men det kan samtidigt bero många andra faktorer               
kopplat till inställning, vana och arbetssätt. 
 
Samtliga intervjuer som genomfördes i det empiriska arbetet spelades in. Här aktualiseras en             
diskussion kring för- och nackdelarna med spela in intervjuer. Jacobsen (2012) redogör för en              
av fördelarna som handlar om anteckningar. Författaren förklarar att om intervjuaren minskar            
antecknandet kan intervjuaren upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt med personen som           
intervjuas. Något som kan få intervjun att flyta på smidigare. Saunders, Lewis och Thornhill              
(2009) lyfter att det finns fördelar med inspelningen då den ger forskaren möjligheten, att i               
efterhand, fånga upp information och få en mer tillförlitlig samt noggrann datainsamling.            
Trots att Jacobsen (2012) beskriver inspelningen som en fördel då det kan få intervjuaren att               
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fokusera mer på den som blir intervjuad, belyser författaren detta som en nackdel också.              
Jacobsen (2012) skriver på att det kan få intervjuaren alldeles för avslappnad och tänka: “Det               
här har jag ju på band. Det gör gör inte så mycket om jag inte antecknar nu.” vilket kan                   
försvåra orienteringen i ljudfilen när det är dags för transkribering. Fler nackdelar som             
Saunders et al. (2009) betonar är att informanten kan känna sig obekväm med att bli inspelad                
samt att tekniska problem kan uppstå. För denna studie gick lyckligtvis allt bra tekniskt sett.               
Avslutsningsvis, har en bedömning av att fördelarna med inspelning väger upp nackdelarna            
gjorts. En av de primära anledningarna för detta var att underlätta transkriberingen och få ut               
så mycket av intervjuerna för att kunna göra en innehållsanalys.  
 
Gällande användarupplevelse-frågeformuläret och dess genomförande är det nyttigt att belysa          
att det gjordes anonymt och privat för samtliga informanter. Vi som forskare fick heller inte               
se eller på något sätt påverka informanterna under genomförandet. Vidare finns det en aspekt              
sett till genomförandet som kan lyftas fram och möjligtvis ställa sig kritisk till. Detta syftar på                
den numrerade skalan som presenterades från ett till sju för informanterna, men i resultatet              
och Figur 3 har denna förskjutits fyra steg för att istället börja på (-3). Då Laugwitz et al.                  
(2008) och det i handboken för metoden UEQ presenteras skalan från (-3) till (+3) är därför                
det rätt presentation av resultatet, då det måste finnas en negativ och en positiv sida. Varför                
skalan inte presenterades på detta sätt under genomförandet berodde på att det inte var              
tekniskt möjligt med det verktyg som användes. Med ståndpunkt i detta går det således ställa               
sig frågande till om resultatet hade blivit annorlunda, om skalan börjat på (-3). 
 
Innan arbetet med att analysera den insamlade datan från intervjuerna påbörjades fastställdes            
det att innehållsanalysen skulle utgå ifrån de fem presenterade och grundläggande           
interaktionskriterierna. Detta innebar att tematiseringen, det första steget i innehållsanalysen          
var förutbestämd och något som är värt att reflektera kring då det går att ställa sig frågandes                 
om dessa fem kategorier påverkade resultatet och kategoriseringen. Samtidigt har det i            
rapportens introduktion presenterats att detta är fokus för studien och i teorikapitlet framförs             
det att enligt Goldkuhl (2009) att kriterierna kan användas för att utvärdera ett             
informationssystem. Fördelarna med detta tillvägagångssätt var att det under datainsamlingen          
fanns kända och breda områden att observera. Hade kriterierna inte använts skulle det             
möjligtvis varit svårare att observera och anteckna det som uttrycktes av informanterna då det              
inte fanns något specifikt att förhålla sig till. Nackdelen skulle kunna vara resultatet låser sig               
till den bestämda tematiseringen och att därmed utomstående effekter tappas bort. 
 
Vid analys av resultat i koppling till interaktionseffekt och modellen Dupes var det åtta              
klasser som inte presenterades då innehållsanalysens resultat inte kunde placeras eller           
kopplas till någon av klasserna. De åtta klasserna som inte var ett resultat och som uteslöts                
var:  

D ¬E S (Önskvärd, inte befintlig men tillfredsställande) 
D E ¬U P ¬S (Önskvärd, befintlig, inte utnyttjad, upplevd men inte tillfredsställande) 
¬D ¬E S (Inte önskvärd, inte befintlig men tillfredsställande)  
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¬D ¬E P ¬S (Inte önskvärd, inte befintlig, upplevd men inte tillfredsställande) 
D U ¬P (Önskvärd, utnyttjad men inte upplevd) 
¬D U ¬P (Inte önskvärd, utnyttjad men inte upplevd) 
D ¬E P ¬S (Önskvärd, inte befintlig, upplevd men inte tillfredsställande) 
¬D E ¬U S (Inte önskvärd, befintlig, inte utnyttjad men tillfredsställande)  
 

Därmed hade inte någon av dessa klasser någon synlig effekt. 
 
I Tabell 4 presenteras de 25 kategorier som är ett resultat av innehållsanalysen. Där finns ett                
fåtal kategorier som innehar samma namn, Gruppering (närhet) och Inlärningsperiod. Sedan           
tidigare fastställdes det att kategorin Gruppering (närhet) , som placeras i Tydlig           
handlingsrepertoar och Handlingstransparens är exakt samma kategori, men att den placeras           
inom två interaktionskriterier. Gällande den andra kategorin Inlärningsperiod finns det dock           
en skillnad mellan den kategori som placeras inom kriteriet Tydlig handlingsrepertoar och            
den återfinns inom Känd & begriplig vokabulär. Skillnaden mellan dessa två kategorier är             
enligt informanterna att det finns en tid av inlärningsperiod när man börjar använda ett nytt               
system, medan den andra kategorin endast berör systemets språk och ikoner. 
 
5.2 Teorireflektion 
Interaktionsloopen som presenteras i teorikapitlet delar likheter med handlingsmodellen som          
Norman (1988) presenterar. I Normans (2013) reviderade upplaga av boken The Design of             
Everyday Things redogör författaren för personligt handlande genom hur enkelt det är att             
utföra handlingar. Denna infallsvinkel skulle därmed vara ett ytterligare och annorlunda           
tillvägagångssätt för att behandla studiens syfte och forskningsfråga. I samband med detta            
presenterat Norman (2013) en modell som innefattar handling och utvärdering , vilket handlar            
om hur användaren väljer handlingar för att därefter utvärdera dem. Vidare beskriver Norman             
(2013) att klyftor av handlingar och utvärderingar är att när en handling utförs försöker              
användaren utgrunda hur exempelvis ett system fungerar då denne ämnar till att fullfölja sin              
handling. Själva utvärderingen av handlingen handlar om att användaren reflekterar över vad            
som har utförts samt dess utfall. Författarens modell som på engelska kallas The Seven Stages               
of Action är en beskrivning av de steg människor går igenom för att uppnå ett mål genom                 
handlingar (Norman, 2013). Vidare förklarar Norman (2013) att det finns två sidor av en              
handling, den ena är behandlar utförande och den andra utvärdering, görande och tolkande.             
Båda dessa kräver förståelse för hur exempelvis ett skrivverktyg fungerar och vilket resultat             
det genererar kopplat till en användares mål. I sju steg, vilka är: Formulera målet, Planera               
handlingen , Specificera aktiviteterna , Genomför aktiviteterna , Uppfatta världens tillstånd ,        
Tolka intryck och Utvärdera tolkningarna utifrån det formulerade målet presenterar Norman           
(2013) modellen. Den innehar därmed i kontrast till den grundläggande interaktionsloopen tre            
fler steg. Således hade det varit intressant att jämföra dessa modeller och se till deras               
skillnader samt likheter och vad Normans modell framhäver tydligare eller vad den            
grundläggande interaktionsloopen saknar. Med detta i åtanke går det att argumentera för att             
Normans synsätt och handlingsmodell skulle kunna ersätta den grundläggande         
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interaktionsloopen eftersom modellen också utgår ifrån en interaktiv användningssituation         
där en användare interagerar med en artefakt. Det skulle således möjligtvis vara tänkbart att              
Normans modell eventuellt hade kunnat passat studien bättre. Samtidigt ställer sig Norman            
(2013) kritisk till att dessa steg genomförs vid ett tillfälle och i en specifik sekvens.               
Författaren belyser istället att handlingar och interaktioner kan ske undermedvetet och sträcka            
sig över större tidsperioder och samtidigt hoppa mellan steg fram och tillbaka.  
 
Cronholm och Goldkuhl (2010) förklarar att handlingsbarhet avhandlar kvalitetsmått hos          
informationssystem. Ett alternativt kvalitetsmått till detta är användbarhet. Vidare förklarar          
författarna att användbarhet, traditionellt sett, fokuserar på kognitiva aspekter och hur           
människor interagerar med ett informationssystem. Perspektivet är ofta en individ som           
interagerar med ett informationssystem. Ett perspektiv och en situation som informanterna i            
denna empiriska studie ofta befinner sig i, då det skriftliga arbetet karaktäriseras av             
självständighet. Enligt ISO 9241-11 innebär användbarhet i vilken grad användaren kan           
använda ett informationssystem för att uppnå ett mål på ett på ett ändamålsenligt, effektiv och               
tillfredsställande sätt. Utifrån denna teoretiska reflektion hade teorin för användbarhet          
eventuellt gjort sig bättre lämpad för studien utifrån människa-datorinteraktion då det gjordes            
en avgränsning inom detta område. Detta då användbarhet, i jämförelse med handlingsbarhet,            
fokuserar mer på den enskilde användaren utan att ta hänsyn till de kommunikativa             
aspekterna. Samtidigt går det att hävda att dessa två perspektiv inte nödvändigtvis bör ställas              
mot varandra, utan jämsides då de kan komplettera varandra, då handlingsbarhet inte tar             
systemets utformning i beaktning och användbarhet inte tar hänsyn till det kommunikativa            
och sociala. Att kombinera de två perspektiven hade kunnat bidra till en hög grad av insikter i                 
dels hur informationssystemet bör utformas på ett användarvänligt sätt men också hur de             
kommunikativa processerna mellan aktörer skall gå till. 
 
Enligt Cronholm och Goldkuhl (2010) utmanar handlingsbarhet det begränsade synsättet          
användbarhet, då arbete ofta innebär samarbete med andra människor. Vidare förklarar           
författarna att arbeta utifrån synsättet handlingsbarhet, innebär att inta ett kommunikativt           
perspektiv. Att behandla den kommunikativa aspekten i en verksamhetskontext var något           
som uppkom vid diskussion kring studien i samband med det teoretiska området. Huruvida             
det var en väl avvägd avgränsning att bortse från de kommunikativa aspekterna, går det att               
ställa sig kritisk till studiens fokus. Samtidigt har det argumenteras för detta då             
journalister/skribenter ofta arbetar självständigt när de skriver texter i olika skrivverktyg.           
Gällande verksamhetskontexten kan den vidare diskuteras utifrån de involverade         
informanternas olika bakgrund, då samtliga arbetade på olika arbetsplatser. I detta           
sammanhang kan det finnas yttre och externa lagar och regler, likt mallar för användning och               
publicering (arbetssätt) som kan styra interaktionen och det informanterna gör, detta kan ha             
påverkat resultatets skillnader och likheter mellan informanterna. Således skulle det          
eventuellt innebära att den insamlade datan påverkats av faktorer som sedan har färgat och              
återspeglats i resultatet. 
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6. Avslutning 
Denna uppsats har behandlat och fokuserat på att synliggöra interaktionseffekten som uppstår            
när ett informationssystems gränssnitt är avskalat. Syftet med studien har varit att tydliggöra             
denna effekt vid personligt handlandet i en interaktiv användningssituation och hur det            
påverkar användarupplevelsen. Studien har rört sig inom teorin Handlingsbarhet där fokus           
legat på den interaktiva handlingsnivån i koppling till den grundläggande interaktionsloopen.           
Denna loop innehar fyra steg beskriver hur användaren frågar sig vad denne kan göra,              
användaren gör, systemet reagerar och användaren utvärderar sedan interaktionen. I koppling           
till teorin har fem interkationskriterier för Handlingsbarhet presenterats som är Tydlig           
handlingsrepertoar, Känd & begriplig vokabulär, Handlingstransparens, Tydlig feedback        
och Ändringsbarhet. Dessa fem kriterier har varit utgångspunkten och tematiseringen för det            
empiriska arbetet där sex informanter deltagit för att samla in data kring ett avskalat och               
minimalistiskt skrivverktyg för journalister/skribenter. I det empiriska arbetet fick samtliga          
informanter utföra ett användartest innehållandes tio uppgifter, en utvärdering av          
användarupplevelsen med tretton ställningstaganden och en semistrukturerad intervju        
bestående av 15 frågor. Den insamlande datan från de sex intervjuerna analyserades sedan             
med metoden innehållsanalys som genererade 25 kategorier i koppling till de fem            
interakrionskriterierna. Dessa kategorier jämfördes sedan med 18 klasser i modellen D.EU.PS           
för att identifiera interaktionseffekterna som totalt blev tio stycken. 
 
6.1 Slutsats 
För att besvara den ställda och framtagna forskningsfrågan upprepas denna nedan: 
 
Vilka interaktionseffekter har det personliga handlandet i ett avskalat gränssnitt för
användarupplevelsen? 
 
Utifrån studiens empiriska resultat, analys och informanternas utvärdering av         
användarupplevelsen som visade sig generellt sett vara god har tio interaktionseffekter som är             
önskade och utnyttjade identifierats utifrån den presenterade modellen D.EU.PS. Dessa          
interaktionseffekter är Säkerhet, Tidigare referenser, Terminologi, Igenkännelse, Förståelse        
för sekvens/handling, Uppfattning, Enkelhet, Effektivitet Tillgänglighet och Gruppering        
(närhet) i ett avskalat gränssnitt. Sett till det personliga handlandet innebär det att dessa              
effekter är resultatet av ett avskalat gränssnitt som bidrar till en god användarupplevelse.  
 
  

41 (59) 



 

6.2 Förslag till framtida forskning 
De interaktionseffekter kopplat till ett avskalat gränssnitt som slutsatsen och analysen           
presenterar bör tas i beaktning och behandlas i designprocessen för ett informationssystem.            
Dessa effekter har en inverkan på och för en god användarupplevelse i samband med              
personligt handlande i en interaktiv användningssituation. Således är det intressant att           
undersöka hur dessa effekter kan involveras och användas vid framtagande av ett avskalat             
informationssystem. Att validera dessa effekter för andra avskalade gränssnitt för          
journalistisk publikation och med andra informanter från andra målgrupper. Vidare skulle det            
vara spännande att se till de två uteslutna kategorierna Många fokuspunkter och Arbetssätt,             
att utforska deras roll och påverkan. Detta skulle i sin tur kunna leda vidare till att testa vilka                  
interaktionseffekter ett icke avskalat gränssnitt med många fokuspunkter har. Detta kan           
sammanliknas med denna studies interaktionseffekter för att framhäva skillnader och likheter.           
Det är också intressant att reda ut i vilket sammanhang de åtta uteslutna klasserna från Dupes                
som inte var ett synligt resultat i denna studie. De åtta klasserna är: 
 

D U ¬P (Önskvärd, utnyttjad men inte upplevd) 
D ¬E S (Önskvärd, inte befintlig men tillfredsställande) 
D ¬E P ¬S (Önskvärd, inte befintlig, upplevd men inte tillfredsställande) 
D E ¬U P ¬S (Önskvärd, befintlig, inte utnyttjad, upplevd men inte tillfredsställande) 
¬D ¬E P ¬S (Inte önskvärd, inte befintlig, upplevd men inte tillfredsställande) 
¬D ¬E S (Inte önskvärd, inte befintlig men tillfredsställande) 
¬D E ¬U P ¬S (Inte önskvärd, befintlig, inte utnyttjad, upplevd men inte             
tillfredsställande) 
¬D U ¬P (Inte önskvärd, utnyttjad men inte upplevd) 

 
Ur ett teoretiskt perspektiv hade det även varit intressant att undersöka hur syftet och              
forskningsfrågan hade påverkats av andra teorier och modeller. Att undersöka hur en            
eventuell kombination av handlingsbarhet och användbarhet hade bidragit till ett annorlunda           
resultat. Likaså vore det givande att ta reda på om och isåfall hur den grundläggande               
interaktionsloppen kan förenas med Normans handlingsmodell The Seven Stages of Action .   
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Du tillfrågas härmed att delta i en studie för att hjälpa oss analysera Infomaker AB:s               
skrivverktyg Writer. Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen              
till interaktionsdesignerprogrammet vid Linnéunniversitetet i Kalmar. Syften med studien är          
att undersöka interaktionseffekterna av avskalade gränssnitt och hur detta påverkar          
användarupplevelsen. Genom att utforska samt upplysa oss om hur journalister/skribenter ser           
på Writer, nysta i hur mål, visioner och behov ser ut samt tas i uttryck önskar vi kunna                  
inhämta data för att kunna uppfylla studiens syfte. 
 
För att uppfylla studiens syfte kommer vi tillämpa diverse användarcentrerade metoder som            
möjliggör datainsamling. Den insamlade datan kommer därefter att analyseras samt bearbetas           
för att se hur den kan implementeras i vår forskningsprocess. De användarcentrerade            
metoderna består av ett användartest, utvärdering av testet och avslutas sedan med en             
intervju.  
 
Deltagarens namn kommer att bli fingerat för att säkerställa anonymiteten. Den information            
som du lämnar kommer att behandlas och förvaras säkert så att ingen obehörig kommer att få                
ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan               
identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation för övriga             
studenter i kursen Examensarbete inom Informatik, examinatorer och handledare samt i form            
av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas             
DIVA, i en databas vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Inspelningarna och den utskrivna texten             
från intervjuerna kommer att slängas när examensarbetet är godkänt. Deltagaren kommer ha            
möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  
 
Deltagarens rättigheter 
Allt deltagande i studien är frivilligt och informanten har när som helst rätt, utan vidare               
motivering, att avbryta sitt deltagande. När transkriberingen av intervjun är färdigställd           
kommer denna skickas till informanten för att låta denne läsa igenom, eventuellt ångra eller              
omformulera sig för att sedan godkänna transkriberingen. 

Ansvariga 
Studien genomförs av två studenter från interaktionsdesignprogrammet vid Linnéuniversitetet         
i Kalmar. Vi går vårt tredje år och ska nu samla in data till ett examensarbete som vi                  
genomför på beställning av Infomaker AB samt som en del i kursen Examensarbete inom              
informatik.  
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Kontaktuppgifter 

Totte Annerbrink - ta222hn@student.lnu.se - 07X-XXXXXXX 
Nizar Talovic - nt222ch@student.lnu.se - 07X-XXXXXXX  

 

Frågor angående kursen? 

Handledare:  
Sadaf Salavati - sadaf.salavati@lnu.se  

Kursansvarig:  
Morgan Rydbrink - morgan.rydbrink@lnu.se 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag är införstådd med vilka rättigheter jag som informant innehar och hur det insamlade              
materialet kommer att användas. Jag samtycker även att sessionen spelas in genom            
ljudupptagning.  

 

JA ◻ NEJ ◻  

 

_________________________________ _________________________________ 

 
Underskrift Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Användartest uppgifter 
 
 

1. Skriv en rubrik, ingress och brödtext och lägg sedan till en bild under brödtexten. 
 

2. Beskär bilden och lägg till en beskrivning. 
 

3. Ta bort ingressen. 
 

4. Gör om brödtexten till en ingress. 
 

5. Kolla hur många tecken och ord du skrivit. 
 

6. Ta reda på vad de små ikonerna under pennan innebär och betyder. Vad tror du               
ikonerna betyder? 
 

7. Vad förväntar du dig finna under pennan? Berätta. 
 

8. Markera din artikel som klar för godkännande. 
 

9. Publicera artikeln om du känner dig nöjd med den! 
 

10. Du inser snabbt att något är fel! Avpublicera artikeln och ändra något. 
 

 
 

 
Frågor som kan hjälpa dig tänka högt 
 

- Hur tänker du nu? 
- Vad gjorde du precis? 
- Hur upplevde du det? 
- Du ser bekymrad ut, varför? 

Vad kollar du efter? 
 
 
 
  

49 (59) 



 

Bilaga 3. Användarupplevelse-frågeformulär 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 
 
Handlingsrepertoar 
1. När du går in på en helt ny sida/använder ett nytt system. Vad är det du kollar efter för att                     
skapa insikter i hur du kan använda det? Har du något exempel från när det var otydligt och                  
vad du tror det berodde på? 
2. Berätta om din generella uppfattning kring skrivverktyget. 
3. Hur ställer du dig inför skrivverktygets tydlighet? Varför? 

  
Vokabulär 
4. Hur ser du på språket och de ikoner som används i skrivverktyget? 
5. Har du sedan tidigare erfarenhet av webbsidor/system som “arbetar” mycket 
med ikoner i gränssnittet? Hur upplever du det? 
 
Handlingstransparens 
6. Förstod man vad som skulle hända innan man gjorde något? 
7. Fanns det några överraskningar i skrivverktyget? 
8. Motsvarade skrivverktyget dina förväntningar och det du skulle göra? 
9. Förklara hur du tolkar det vita området. 
 
Feedback 
10.Vad känner du för att få feedback från ett system? Hur är detta viktigt/oviktigt för dig?  
11. Hur tydligt var skrivverktyget när du klickade och navigerade i det? 
12. Upplevde du en god förståelse för det som hände? 
 
Ändringsbarhet 
13. Vilka för- och nackdelar ser du med att ett system är ändringsbart?  
14. Upplevde du en känsla av kontroll när du använde dig av systemet? Anser du att det är                  
viktigt och isåfall varför?  
15. Vad är din allmänna uppfattning kring när och var man kunde ändra det man gjort? 
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Bilaga 5. Sammanfattning av användartest 
 
Informant #1  
 
Det initiala intrycket är väldigt basic. Ser enkelt ut.  
 
Uppgift 1  

- Inga problem, skriver på bra. Upplever inga problem. Tycker det funkar bra.  
- Undrar om man kan ändra storlek på texten. Tycker det är lite litet. Letar i 

högerpanelen för att ändra storleken. 
- Svårt att hitta hur man lägger till en bild. ”Finns det ens?”  Letar i den högra delen 

igen. 
- Lyckas inte hitta vart man lägger upp bilden. Ingen aning. Behöver hjälp. Tycker det 

är en smart lösning i efterhand. 
 
Uppgift 2  

- Det var ganska lätt att hitta beskärningsfunktionen. Även beskrivningen.  
- Tyckte att feedbacken för uppladdad bild var otydlig. ”Bildens arkivdata har 

sparats”. Är van vid att bilden läggs där och sen så står det bredvid. ”Funkar säkert” 
 

Uppgift 3 
- Löser uppgiften. Tycker att pennan är skitbra.  
 
Uppgift 4 

- Löser uppgiften. 
 
Uppgift 5 

- Letar runt mycket. Lyckas inte hitta denna information. Letar inte efter någon speciell 
ikon.  

- Tycker dock att det är tydligt när man väl vet om det.  
- Är van vid att det står nere till vänster om texten står det antal ord och tecken. 

 
Uppgift 6 

- Laddar upp bild var bra, infoga puff rätt tydlig, pdf förstod han, html vet han inte och 
inte faktaruta heller. 2 av 5. 
 

Uppgift 7 
- Hur man ändrar typsnitt, storlek på texten och radavstånd. Inte att man kunde ändra 

till ingress osv. Men tyckte det var bra. 
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Uppgift 8 
- ”Där kanske”. Löser uppgiften. 

 
Uppgift 9 

- Löser uppgiften. 
 
Uppgift 10  

- Löser uppgiften. Tycker det var en smidig lösning. Mycket tydligare än han är van 
vid. 

 
 

 
Informant #2  
 
Uppgift 1 
“Tydligt att det står headline here”  - tydlig startpunkt. 
Antar att leadin betyder ingress. Body text = brödtext. Kan engelska. 
Skriver in text enkelt. 
Säger att det verktyget är väldigt avskalat och ser i princip enbart pennan, vet att denna ikon 
betyder redigera. Ser den klassiska ikonen för att ladda upp bild. 
 
Uppgift 2 
Känner till beskär-ikonen eftersom han arbetar mycket tidigare i Photoshop. 
Beskär-funktionen funktionen fungerar inte likadant som i Photoshop så “det finns lite kvar 
att jobba på här” . 
Hovrar över ikonerna och hittar caption, skriver in beskrivning. 
 
Uppgift 3 
N/A. 
 
Uppgift 4 
Gör om brödtexten till en ingress via pennan. 
Känner “att det är lätt att ändra” , men vill ha en ikon som visar på att det är en ingress. Man 
måste klicka in på pennan för att se vad det är en ingress (vad det är för textstil). 
 
Uppgift 5 
Letar efter tecken och ord i skrivytan. Säger “det har jag nog svårt att hitta faktiskt” . Hittar 
det tillsut efter några sekunder. Det är “hyfsat tydlig och jag har inte använt systemet innan 
och jag hittade det, på första klicket” . Men detta hade kunnat placeras synligt i den övre 
menyn utan att behöva klicka för att se informationen. 
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Uppgift 6 
Bild, exportera till pdf, hoppar över en då han ej vet (infoga puff, anser bra - hade lärt sig det 
omgående), html-kod, vet ej vad megafonen säger (ser detta efter hover, faktaruta). Anser att 
megafonen är en bra ikone nu när medvetenheten finns. 
 
Uppgift 7 
“Det som finns där är väl liksom..., jag hade nog tänkt mig mer teckensnitt och storlek och 
så...” . Men för bara en skribent är det nuvarande upplägget “befriande”. För informanten är 
det dock lite begränsande. “Annars är det bra grejer, tycker jag” . 
 
Uppgift 8 
Gör detta enkelt och anser det vara tydligt, hittar det under de tre prickarna. 
Ser och får även feedback (klar för godkännande). “Det hade kunnat vara lite tydligare.” 
 
Uppgift 9 
Publicerar, då detta finns på samma plats. Får feedback och säger “Perfekt!” . 
 
Uppgift 10 
Gör detta enkelt då det finns på samma plats. 
 
Övrigt 
Saknar feedback på när texten sparas, vill se att texten faktiskt sparas - en indikation på detta. 
 

 
 
Informant #3 
 
Uppgift 1  

- Skriver på bra. Inga större konstigheter.  
- “Hur hittar jag den bilden? Publiceringskanaler kanske?” . Mycket klickgissande. 
- Lyckas inte med uppgiften.  

 
Uppgift 2  

- Löser beskrivning- och beskärningsfunktionen. Undrar dock var beskrivningen 
hamnar? Ser inte det. Undrar om den ligger någonstans etc. Om han vill ändra den 
osv. 

  
Uppgift 3  

- Lyckas med uppgiften. 
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Uppgift 4  
- Lyckas med uppgiften. Gissar att det har blivit en ingress då han placerade den där 

ingressen låg tidigare, ser dock inte någon skillnad. 
 
Uppgift 5 

- Hade tidigare sett att det var där när han letade efter uppladdning. Brukar vara van vid 
att det ligger nere i vänstra hörnet.  

 
Uppgift 6 

- Tycker att vissa delar är överflödiga som ortsdatering, nedryckare etc. Förväntar sig 
ska ligga i ”whiteboardningen” , det finns mallar för sånt. Det handlar om 
effektivisering. Skulle inte använda dem så mycket.  

 
Uppgift 7 

- N/A. 
 

Uppgift 8 
- Hittar inte det direkt. Antar att det skulle ligga under spara. Hittar det till slut under de 

tre punkterna.  
 
Uppgift 9 

- Inget han är så van vid, det brukar sidplaneraren göra. Tycker det är bra om man sitter 
själv, på kvällen t.ex.  

 
Uppgift 10 

- Tror det är på uppdatera först. Men löser uppgiften till slut. Tycker det är väldigt 
pedagogiskt och lätt. Vill se hur det kommer se ut när han kommer publicera.  

 
 

 
Informant #4 
 
Uppgift 1 
Börjar hittar på något att skriva, hittar således skrivytan snabbt. 
Hade velat ha svenska som genomgående språk i verktyget. 
Vill lägga in ett citat (klickar enter + minustecken), arbetar med tangentbordet och skriver. 
Har svårt att hitta var man lägger till en bild, letar och tittar i högerpanelen. Hittar det tillsut 
under pennan, men det tog en liten kort stund. 
Hittar caption-ikonen under bilden - vill åter igen ha svenska som språk. Vet inte vad 
credit-ikonen innebär. “Vet inte riktigt vad ikonerna gör, men det är inte det jag ska ägna 
mig åt” . Tänker att gubbe-ikonen betyder att man taggar någon person. 
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Uppgift 2 
Har svårt att veta varför man ska beskära bilden i skrivvyn då informanten inte vanligtvis gör 
detta i sitt vanliga arbete. 
Ser tydligt att man skall beskära flera varianter för olika plattformar, gör detta enkelt. 
Bildbeskrivning för sökbarhet i arkivet finns redan innan artikeln börjar skrivas, detta brukar 
således göras innan enligt informanten. 
 
Uppgift 3 
Vill kunna se i vänsterkant “ingress, rubrik, brödtext” , en indikation. 
Markerar och tar bort ingressen men tar inte bort fältet. 
 
Uppgift 4 
Kopierar brödtexten (två fält), men inget visas under pennan (bugg? - funkar inte så). 
Söker en knapp “där jag kan växla mellan de vanligaste teckenstilarna”. 
Fungerar inte bra och är inte tydligt, verkar vara förvirrande. 
Ser ingen indikation på att det är en ingress, “texten borde bli tjock” . (Det blir den - men 
detta upplevs inte). 
 
Uppgift 5 
Letar längst ner i skrivytan. Hittar det snabbt efter under info. Hade velat ha detta synligt hela 
tiden “då det är något man är besatt av”. 
 
Uppgift 6 
Tjuvkikar med hover, så det blir tydligt. Bild-ikonen är given. Reflekterar över puff, vet inte 
vad det är för puff då det finns många olika typer. Pdf-dokument, “är det att man lägger in 
ett helt dokument eller en länk?” , - informanten är osäker. Vet inte när detta kommer skulle 
komma till användning. Vet inte heller när html skulle komma till användning, vet heller inte 
vad detta är. “Faktaruta är ju mer jordnära” . Gillar faktarutan, använder detta ofta, saknas 
en rad för källa - i tunn teckenstil som skiljer sig åt. 
 
Uppgift 7 
“När man har begripit vad den gör så är den bra, att man kan snabbt ändra här” . Saknar 
stilen för att lägga in en fråga och indikation i vänsterkant för varje fält. 
 
Uppgift 8 
Sparar. Hittar det senare snabbt under de tre prickarna. “Kändes logiskt att ha det där uppe” . 
Vet inte om det skickas till någon annan eller om den faktiskt är godkänd. 
 
Uppgift 9 
Publicerar, hittar enkelt vid samma plats. 
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Uppgift 10 
Avpublicerar, hittar enkelt vid samma plats. 
 

 
 
Informant #5 
 
Uppgift 1  

- Förstod inte att platshållartexten försvinner direkt. Annars skriver hon på bra.  
- Löser inte bilduppgiften. Efter en ledtråd om att inte leta i conceptdelen löser hon det.  

 
Uppgift 2 

- Löser uppgiften. Har några önskemål om hur beskräningsfunktionen skall funka. 
 
Uppgift 3 

- Löser uppgiften. 
 
Uppgift 4 

- Löser uppgiften. 
 
Uppgift 5 

- Löser inte uppgiften. Letar någonstans under pennan.  
 
Uppgift 6 
Bild tydlig. Puff hade hon inte kunnat gissa. PDF lite mer tydlig, men inte helt hundra. 
HTML tycker hon är tydlig. Lägg in faktaruta tycker hon inte är bra. Megafonen förstår hon 
som ljudklipp.  
 
Uppgift 7 

- När det finns en penna bredvid en viss text tänker hon att då kan man formulera just 
den delen av texten där man kan se pennan. Tycker att vissa delar är missvisande för 
att de ser exakt likadana ut.  

 
Uppgift 8  

- Trycker på Spara. Måste välja författare, tyckte det var lätt att göra. Inte helt hundra 
på om hon bara sparade eller sparade och markerade den för godkännande. Väljer att 
avpublicerar för att kolla igen. Hittar klar för godkännande. 
 

Uppgift 9  
- Löser uppgiften.  
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Uppgift 10  
- Löser uppgiften.  

 
Generellt tycker informanten att verktyget funkar bra. Inte så nöjd med ikonerna, de var 
missvisande.  
 

 
 
Informant #6 
 
Uppgift 1 
“Headline here, den är ju tydlig, väldigt tydlig” . Skriver…  
Ser ingen tydlig skillnad på ingressen och brödtexten, “det gör mig förvirrad” . Rubriken 
skiljer sig bra. “Bodyn är tydlig det tycker jag inte är några konstigheter, men ingressen är 
lite lurig” . 
 
Bild - Söker sig direkt till högra sidan. 
Hittar det sedan under pennan, “det funkar ju, men det var inte jättetydlig tycker jag” . Men 
gick snabbt att hitta. 
 
Uppgift 2 
“Den var ju tydlig, för den ikonen har man sett tidigare” . Ser snabbt att man kan ha olika 
format och att det beror på olika platser på webbsidan. “man känner sig lite låst eftersom 
man inte kan ställa egna proportioner”  - men förstår varför och anledningen. 
Förstår inte låsmekanismen, “den är oklar”. 
“Man får en preview för hur det kommer att bli” . “Jag tycker det var rätt lätt faktiskt” . 
Hittar snabbt caption-ikonen, blir förvirrade av de andra ikonen. 
Blir förvirrad ang. bildbeskrivning - caption, är det samma sak? Ser det som samma sak, men 
kan vara nyckelord för sökväg. 
Stör sig på att det är blandat engelska - svenska. 
Gubb-ikonen - fotogra eller person som är med i bilden? Tycker det är oklart. 
 
Uppgift 3 
Tar bort med tangetbordet. “Men då är frågan, försvinner den helt och hållet eller kommer 
det bli ett mellanrum där” . “Det var inga konstigheter, men vet inte om det här fältet ligger 
kvar dock”. “Nu blir jag osäker om den kommer vara kvar när jag publicerar den? (fältet)” . 
 
Uppgift 4 
Markerade brödtexten och kopierade över den. 
Reflekterar: Testar, “man kanske skulle kunna dra...”  - olika fält, men det fungerar inte. 
Ta bort ingress fältet upplevs svårt. 
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Uppgift 5 
Hittar det snabbt under I:et. 
 
Uppgift 6 
Tänker att man kan hovra för att få beskrivning av ikonerna och får detta. Utan hover-text, 
bild och pdf-dokument är väldigt tydliga. Förstår inte megafon, puff och html-kod utan 
hover-förklaring. 
 
Uppgift 7 
Saknar att kunna ta bort en vald textdel. Förstår att teckenstilar skall ha ett bestämt utseende, 
så förstår var för möjligheten att designa sin egen artikel inte finns. 
 
Uppgift 8 
Hittar det snabbt under de tre prickarna, “såklart!” . 
 
Uppgift 9 
Finner detta under samma plats och gör det enkelt. Vill dock ha en förhandsvisning, en 
preview för hur det kommer att se ut. “Är rädd för hur det kommer att se ut exakt, så det 
skulle vara skönt att ha” . 
 
Uppgift 10 
Hittar under samma plats, enkelt. “Man har möjligheten att uppdatera det efter hand, det var 
ju smidigt!” . 
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