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Sammanfattning 
Denna studie har undersökt hur ett digitalt gränssnitt kan utformas för att hjälpa 
redaktörer i det dagliga arbetet, med fokus på förutsättningarna för flow i 
arbetsprocessen. Termen flow refererar till Csikszentmihalyis teori kring ett tillstånd 
där personen blir helt uppslukad av en aktivitet utan självreflektion och 
självmedvetenhet, med en känsla av kontroll över situationen. Fokus i denna studie 
har varit två av flowteorins grundförutsättningar; snabb, otvetydig feedback samt 
balans mellan svårighetsgrad och kunskapsnivå. En fallstudie på 
webbredaktörsgränssnittet Writeous genomfördes där informanterna deltog i en 
semistrukturerad intervju, en observation med metoden think aloud och enkäten 
System usability scale. Resultaten analyserades, samt jämfördes med tidigare 
forskning i området. För att konkretisera resultatet togs även designförslag till 
redaktörsgränssnittet Writeous fram.  
 
Resultatet visade att gränssnitten bör upplevas enkla utan för mycket funktioner, men 
ändå med de funktioner som krävs för att utföra uppgiften på ett önskvärt sätt. Antalet 
system som behövs för att utföra en uppgift bör vara så få som möjligt, då 
användarnas krav på kunskap därmed minskas. Systemet ska även ge användarna den 
information som behövs för att utföra uppgiften utan större förkunskaper. 
Gränssnitten som designas för att ge bra feedback enligt de designprinciper och 
standarder som finns gör användarna mindre förvirrade och ökar därmed den 
hinderfria interaktionen med systemet. En tillämpning av detta anses stödja två av 
flowteorins grundförutsättningar; snabb och otvetydig feedback samt balans mellan 
svårighetsgrad och kunskapsnivå, vilket hävdas öka användarnas möjligheter till flow 
vid interaktion med redaktörsgränssnittet.  
 
Nyckelord: Flowteorin; Feedback; Svårighetsgrad; Kunskapsnivå; Webbredaktör; 
Gränssnitt; Fallstudie; Kvalitativ studie 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 

Abstract 
This study has investigated how a digital interface can be designed to help editors in 
their daily work, focusing on the flow preconditions in the work process. The term 
flow refers to Csikszentmihalyi's theory about a state where the person is completely 
absorbed by an activity without self-reflection and self-awareness, with a sense of 
control. The focus of this study has been two of the flow preconditions; fast, 
unambiguous feedback and a balance of challenge and skill. A case study on 
Writeous web-based interface was conducted where the informants participated in a 
semistructured interview, an observation with the method think aloud and the survey 
System usability scale. The results were analyzed and compared with previous 
research in the area. In order to concretize the result, design proposals for the 
Writeous interface were created. 
 
The result showed that the interfaces should be perceived as simple without too much 
functionality, but still with the functions required to perform the task in a desirable 
way. The number of systems needed to perform a task should be as few as possible, 
as users' skill requirements are thus reduced. The system should also provide users 
with the information needed to perform the task without much prior knowledge. The 
interfaces are designed to provide good feedback in accordance with the design 
principles and standards available. This makes users less confused, thus increasing 
the barrier-free interaction with the system. If done right these implementations are 
considered to support two of the flow preconditions; fast, unambiguous feedback as 
well as a balance of challenge and skill, which is claimed to increase users' flow 
possibilities in interaction with the editorial interface. 

 
Keywords: Flow theory; Feedback; Difficulty; Proficiency; Web editor; Interface; 
Case study; Qualitative study 
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1 Introduktion  
Flow är ett sinnestillstånd där personen blir helt uppslukad av en aktivitet utan 
självreflektion och självmedvetenhet med en känsla av kontroll över situationen. 
Csikszentmihalyi menar att tävlingar, idrotter, konstnärliga och litterära aktiviteter 
har utvecklats för att vara njutbara, men att även andra aktiviteter kan vara det 
(Csikszentmihalyi 2006). Arbete och fritid behöver inte vara motsatser. Vissa 
personer gläds mer åt sitt arbete än något annat (Csikszentmihalyi & 
Csikszentmihalyi 1988). Flowteorin kan användas i alla situationer, akademiska som 
praktiska, där målet är att förbättra livskvaliteten. Teorin kring flow tog form när 
Csikszentmihalyi studerade den kreativa processen och uppmärksammade att när det 
gick bra så ignorerade personen i fråga hunger, utmattning och obehagskänslor. Han 
ville förstå denna form av inre motiverad aktivitet där aktiviteten i sig själv, utan 
koppling till eventuell slutprodukt, är belönande (Csikszentmihalyi 2006). År 1975 
publicerade Csikszentmihalyi artikeln Journal of Humanistic Psychology i ämnet 
flow och inte långt därefter samma år boken Beyond Boredom and Anxiety. Detta var 
början till konceptet flow och därefter har en stor andel forskning på teorin 
genomförts inom flera olika discipliner (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi 1988). 
 
Flertalet studier har enligt Guo och Poole (2009) utforskat flow i sammanhang som 
spel och idrott, men de nämner att flera studier även inriktat sig mot digitala 
gränssnitt. Guo och Poole själva genomförde en studie i området online shopping där 
flow-teorin undersöktes i förhållande till hemsidans komplexitet. Två av de tre 
grundförutsättningar för flow; snabb, otvetydig feedback samt balans mellan 
kunskapsnivå och svårighetsgrad, visade positiva effekter på möjligheten att uppleva 
flow. Den tredje, tydligt mål, påverkade i sig inte upplevelsen av flow, men Guo och 
Poole menar att det är möjligt att den påverkar flow igenom de andra två 
grundförutsättningarna eller att det är en faktor som skiljer sig mellan online shopping 
och andra onlinemiljöer. Heetae och Hwansoo (2017) undersöker sambandet mellan 
flow, upplevd användbarhet, produktrelaterade karaktärsdrag (exempelvis 
innehållskvalitet, funktionalitet, lätthet i användning) och menar att innehållskvalitet 
var det produktrelaterade attribut som starkast påverkade flow. Funktionalitet och 
lätthet i användandet tolkar de i sin studie påverkar flow indirekt genom upplevd 
användbarhet. Pike genomförde (2004) istället en studie för att undersöka om flow 
kunde upplevas vid användandet av informationsteknologi. Pike drar från sina resultat 
slutsatserna; att flowupplevelsen kan inträffa vid användning av 
informationsteknologi, flowmodellen kan användas för att utvärdera 
användarupplevelse och det är möjligt att skapa användargränssnitt som möjliggör 
användarens flowupplevelse. 
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Denna studie kommer att inrikta sig på upplevelsen av flow i arbetssituationer, mer 
specifikt på de digitala gränssnitt som används där. Tidigare studier kring 
arbetsrelaterade, digitala gränssnitt i kombination med flow-teorin har varit svårt att 
finna och anses därför utgöra en kunskapslucka som denna studie avser att undersöka. 
Den empiriska insamlingen utförs som en fallstudie med uppdragsgivaren Gabriel 
Svenneberg på företaget Meetod. Meetod är en UX-byrå (UX = User experience) i 
Växjö som designar digitala produkter och tjänster. De arbetar med allt från 
produktstrategi och tidiga koncept till färdig produkt. Studien kommer att fokusera på 
deras egenutvecklade produkt Writeous, som riktar sig till små och medelstora 
företag. Writeous är optimerat för redaktörer och ger stöttning under 
skrivandeprocessen, samt hjälper användaren att publicera i flera kanaler samtidigt. 
När texten är publicerad i de olika kanalerna sammanställer systemet även data och 
ger användarna statistik och uppföljning från de olika kanalerna. I dagsläget har 
Writeous fyra betalande kunder, med målet att få ytterligare några användare. Går 
detta bra kommer de att aktivt marknadsföra Writeous. Meetod ser därför ett behov av 
att vidareutveckla och ytterligare undersöka produktens olika delar utifrån ett 
kvalitetsperspektiv. Fallstudien menar att undersöka hur redaktörer arbetar, samt vilka 
problem och svårigheter som de stöter på i sitt dagliga arbete. Utifrån detta, tidigare 
forskning samt rådande designteori kommer designförslag att tas fram på förändringar 
i Writeous nuvarande gränssnitt som ska bidra till att öka användarens möjlighet till 
upplevelse av flow i arbetet. Studien är menad att konkretisera flowteorins 
förutsättningar så att dessa på ett enklare sätt kan implementeras inom 
gränssnittsdesign.  

1.1 Frågeställning och syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett digitalt gränssnitt kan utformas för att 
hjälpa redaktörer i det dagliga arbetet, med fokus på förutsättningarna för flow i 
arbetsprocessen. Studien är menad att konkretisera flowteorins förutsättningar till 
något som kan implementeras inom gränssnittsdesign. Resultatet från fallstudien 
analyseras och visualiseras i form av designförslag i text och bild. Utifrån detta har 
följande forskningsfråga formulerats: 

Hur kan ett digitalt gränssnitt för redaktörer utformas för att öka användarens 
möjlighet till upplevelse av flow i arbetet? 
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1.2 Begränsningar 
Resultatet av fallstudien kommer att visualiseras genom konkreta designförslag på 
hur Writeous gränssnitt kan designas för att öka förutsättningarna till flow-upplevelse 
i skrivandeprocessen. Studien är inte menad att undersöka effekterna av flow, utan 
hur möjligheterna till upplevelsen av flow i arbetet kan ökas genom gränssnittsdesign. 
Under observationer med think aloud som metod ombes användarna att tala högt om 
vad de ser, tänker och gör. Användarna kommer därför inte kunna observeras i ett 
flow-tillstånd då det enligt Nielsen (2012) oftast är ovant att tala högt och beskriva 
sina tankar och handlingar vid interaktion med ett system.  
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2 Teori 
Nedan presenteras först flowteorin och tidigare forskning inom området. Feedback 
och Svårighetsgrad och kunskapsnivå är två egna teorikapitel, där dessa två av 
flowteorins grundförutsättningar kopplats till rådande teori inom gränssnittsdesign. 
Avslutningsvis beskrivs hur flowteorin kommer att användas i denna studie.  

2.1 Flow 
Flow-teorin beskriver ett mentalt tillstånd där en person är uppslukad av en aktivitet 
med en känsla av fullt engagemang. Teorin tog form när Csikszentmihalyi studerade 
den kreativa processen och uppmärksammade att när det gick bra så ignorerade 
personen i fråga hunger, utmattning och obehagskänslor. Han uppmärksammade 
också att många aktiviteter utförs utan att personen i fråga förväntar sig någon yttre 
belöning. Flow-forskning samt flowteorin grundande sig i en vilja att förstå denna 
form av inre motiverad aktivitet där aktiviteten i sig själv, utan koppling till eventuell 
slutprodukt, är belönande. Att befinna sig i flow kan beskrivas som en subjektiv 
upplevelse som är engagerande, men samtidigt hanterbar där det finns flera mål att 
sträva mot. Feedback kring framsteg ges regelbundet och handlingar justeras efter 
feedbacken. Dessa steg sker utan märkbarhet samtidigt som personen hamnar i ett 
tillstånd med karakteristiska drag såsom att medvetenheten om en själv separat från 
aktiviteten upphör, full koncentration på uppgiften, förlust av självmedvetenhet, 
upplevd kontroll över sina handlingar och miljön, att aktiviteten upplevs belönande i 
sig själv, samt att tiden slutar bete sig som den brukar. Flow är svårt att upprätthålla 
under en längre tid och störs åtminstone tillfälligt av tankar som tränger sig in i 
personens medvetande; “Går det bra för mig?”, “Vad gör jag här?”, “Borde jag 
göra det här?”. När en person är i ett flowtillstånd vandrar inte tankarna på detta sätt 
utan koncentrationen på aktiviteten är fullständig. Flow inträffar enbart när aktiviteten 
för personen är möjlig att genomföra och där personen i alla fall i teorin kan hantera 
aktiviteten och vad det innebär att utföra den (Csíkszentmihályi 1975). 

Aktiviteter såsom tävlingar, idrotter, konstnärliga och litterära aktiviteter har 
utvecklats för att vara njutbara, men även andra aktiviteter som produktivt arbete och 
dagliga rutiner kan vara det. För att upplevelsen av flow ska vara möjlig måste dock 
alla aktiviteter struktureras så de får rätt förutsättningar exempelvis ett mål 
(Csíkszentmihályi 2006). Ett exempel på arbete som flow kan uppnås under är 
kirurgi. I Csíkszentmihályis studier på tjugoen kirurger visar sig dessa ha bra 
förutsättningar för flowupplevelse; uppgifter med tydlig början och slut, direkt 
feedback och det är otvetydigt vad som är rätt och fel. Kirurgerna uppgav också en 
känsla av uttråkning när de gjorde rena rutiningrepp där de inte kunde använda sin 
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fulla kapacitet. När svåra eller utmanande operationer gått bra och patienten mådde 
bra upplevde kirurgerna en högre grad av tillfredsställelse. Var operationen istället för 
utmanande eller att något som inte förutsätts gått fel och kirurgen inte klarat 
uppgiften, upplever istället kirurgerna känslor som oro och ångest. I detta fall, samt 
när kirurgen upplever uttråkning, balanserar inte den upplevda utmaningen kirurgens 
upplevda kunskapsnivå (Csíkszentmihályi 1975). 

 

Figur 1: En representation av Csíkszentmihályis flow-tillstånd (Csíkszentmihályi 
1975). 

Den första av tre grundförutsättningen för flow är balans mellan personens upplevda 
kunskapsnivå och aktivitetens svårighetsgrad, vilket illustreras ovan i figur 1. 
Upplever personen att uppgiften är alltför krävande orsakar detta istället stress eller 
ångest. Är uppgiften istället för simpel helt utan utmaning skapar detta uttråkning och 
i vissa fall ångest (Csíkszentmihályi 1975). För att upplevelsen av flow ska kunna 
uppstå under en aktivitet krävs att psykisk energi investeras i uppgiften. Att läsa är ett 
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exempel på en aktivitet med ett tydligt mål som kräver koncentration och en färdighet 
i form av förståelse för språket och dess regler (Csíkszentmihályi 2006). 

Den andra förutsättningen för möjligheten att uppleva flow är att målsättningen är 
tydlig. En tennisspelare, schackspelare eller en bergsklättrare har alla tydliga mål med 
uppgiften. Förutsättningarna är dock beroende av varandra så är aktiviteten för banal 
så ger den i sig ingen glädje, även ifall målsättningen är tydlig (Csíkszentmihályi 
2006). Som nämnt ovan har tennisspelare, schackspelare eller en bergsklättrare 
tydliga mål med aktiviteten och de får också snabb feedback. Tennisspelaren ser 
direkt när hen träffat bollen om det hen gjort var bra eller dålig och vet om hen kom 
närmare sitt mål med matchen eller inte. Feedback bör även logiskt kunna härledas 
till det mål med uppgiften som satts upp (Csíkszentmihályi 2006).  

2.2 Svårighetsgrad och kunskapsnivå 
Norman (2013) delar i sin bok The design of Everyday Things upp kunskap två delar; 
kunskap som sitter i huvudet och kunskap som sitter i världen. Han menar att kunskap 
tekniskt sett bara kan sitta i huvudet, då den kräver tolkning och förståelse, men att 
mycket kunskap inhämtas från övriga världen. Norman hävdar att ett perfekt beteende 
är resultatet av att kombinationen kunskap i huvudet och i världen är tillräcklig. På 
grund av detta kan människor minimera hur mycket de behöver lära sig, precisionen, 
fullständigheten, tillförlitligheten och djupet i lärandet. De kan även anpassa miljön 
runt sig för att stödja detta eller tillförlita sig på andra människors kunskap. Norman 
frågar oss hur vi kan designa en produkt med kunskapen i sig själv? Som ett exempel 
tar Norman upp ett tangentbord. Tangenterna är märkta så att de som inte vet vilken 
tangent som sitter var kan förlita sig på kunskapen i världen och skriva precis som de 
som har kunskapen i huvudet. Utan erfarenhet av var tangenterna sitter går det 
långsamt och är svårt, men med erfarenhet går det snabbare, antalet fel minskar och 
den mentala belastningen minskar. 

Begränsningar är en sak som gynnar minnet och därför är värdefulla verktyg för en 
designer. Ett exempel är kulturella begränsningar som att vi alltid skruvar på en kork 
medsols och av motsols. Begränsningar kan hjälpa helt nya användare av en apparat 
eller tjänst att veta vad som ska göras. Korttidsminnet kommer varken ihåg mycket 
information eller under en längre tid, vilket designen måste stödja. Viktiga 
meddelanden får inte försvinna lagom tills användaren behöver informationen. 
Telefonnummer, adresser, mejladresser, webbadresser och annat som kan vara svårt 
att komma ihåg kan istället teknologin komma ihåg åt oss. När system inte hjälper 
användaren exempelvis vid koder, väljer användaren ofta den lätta vägen och väljer 
lösenord som 123456, vilket gör att anledningen till koden, säkerheten, minskar 
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drastiskt. Anledningarna till vårt behov av koder och lösenord är flera, men de 
tillmötesgår inte den mänskliga förmågan. Ökas säkerhetsnivån på koden genom 
vissa krav och att den ska bytas ut med jämna mellanrum löser många detta med att 
skriva ner dessa där de snabbt och smidigt kan titta på dem, vilket återigen sänker 
säkerheten. Vi placerar så att säga minnet i världen (Norman 2013). 
 
Långtidsminnet fungerar annorlunda och det tar längre tid för information att lagras 
där, men också längre tid innan informationen glöms bort. Saker med mening är 
lättare att komma ihåg och lära sig än de utan. Norman tar som exempel upp att en 
motorcykel blinkers som man flyttar fram och tillbaka är svårare att minnas vilken 
handling som ger vilket utfall, än en som man flyttar åt vänster för vänster blinkers 
och åt höger för höger blinkers. Detta på grund av att det är logiskt mappat, vilket 
därför gör det viktigt för en designer att skapa meningsfulla strukturer. Det ska inte 
hänga på en användarens minne om det går att använda en funktion, utan den 
nödvändiga informationen ska återigen finnas ute i världen (Norman 2013). 
 
Inlärd hjälplöshet innebär att människor som upplever att de upprepade gånger 
misslyckas med en uppgift bestämmer sig för att den inte går att genomföra, i alla fall 
inte av dem, och slutar försöka. Norman menar att när människor har problem att 
använda teknologi, särskilt när de tror att andra inte har detta problem, ofta felaktigt 
skyller på sig själva. Egentligen är ofta dålig design orsaken. Det skapar en ond cirkel 
där användaren misslyckas, skyller på sig själv och ger upp. Nästa gång användaren 
behöver genomföra samma sak tror hen inte att hen kan, försöker inte ens och bevisar 
ännu en gång för sig själv att hen inte kunde. Designers ska därför aldrig skylla på 
användaren när de misslyckas att använda hens produkt korrekt, utan se det som 
tecken på att produkten behöver förbättras. Designers bör även ta bort rena 
felmeddelanden och istället hjälpa och guida användaren rätt. Det ska även vara 
möjligt att rätta till felen direkt från dessa hjälpmeddelanden. Hjälp användaren 
fortsätta med vad de höll på med utan att behöva börja om (Norman 2013). 

2.3 Feedback 
Nielsen (1995) sammanställde år 1995 en heuristisk utvärdering med tio generella 
principer. En av dessa innebar att systemets status skulle vara synlig för användaren 
och att systemet genom passande feedback i rimlig tid skulle låta användaren veta vad 
som händer. Enligt en studie av Nah (2004) innebär feedback från ett system att 
användaren orkar vänta på att få informationen som eftersöks ytterligare två sekunder, 
i jämförelse med om ingen feedback gavs.  
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Norman (2013) menar att feedback innebär att kommunicera resultatet av en aktivitet. 
Han hävdar också att feedbacken måste vara omedelbar då även förseningar med en 
tiondels sekund i vissa sammanhang kan orsaka förvirring. Är förseningen för lång så 
ger många människor upp. Norman påpekar också att det är viktigt att feedbacken är 
informativ. Som exempel tar han upp ljus- och ljudmeddelanden som indikerar att 
något hänt, men inte vad eller vad som ska göras åt det. Dålig feedback kan ibland 
vara sämre än ingen feedback, då den distraherar och i många fall skapar irritation. 
För mycket feedback är inte heller bra, men värst enligt Norman är opassande och 
tolkningsbar feedback. Han liknar maskiner som ger för mycket feedback, med 
“baksätesförare”. Blinkande lampor, textnotiser, röster, pipljud med mera är inte bara 
distraherande utan kan också göra att människor ignorerar all form av feedback eller 
stänger av de som går, vilket gör att även de viktiga notiserna missas. Norman skriver 
att feedback är nödvändigt, men att den inte får stå i vägen för något annat. Han 
menar att den ska vara väl planerad så att alla handlingar bekräftas, men på ett diskret 
sätt. Feedbacken ska också vara prioriterad så att den viktigaste informationen fångar 
användarens uppmärksamhet och den mindre viktiga informationen presenteras mer 
diskret.  

Saffer (2014) beskriver att feedback från system ska motiveras och baseras på vad 
användaren behöver och när hen behöver det. Det finns dock tillfällen där feedback 
alltid bör finnas, som till exempel så fort en manuell handling har utförts, vilket kan 
vara när användaren klickar på ett element såsom en knapp. Vidare beskriver Saffer 
fyra regler för feedback vid microinteraktioner. Microinteraktioner innebär enligt 
Saffer mindre och snabba moment vid interaktion mellan människa och ett system. 
Den första regeln för feedback är enligt Saffer (2014) att noga överväga mängden 
feedback som ges till användaren. Feedbacken ska vara driven av och baserad på 
användarens behov av att förstå systemets regler för vad som kan göras och inte. Den 
andra regeln är att feedback aldrig ska vara godtycklig, den ska vara konkret och 
finnas för att hjälpa användaren se och förstå effekten av hens handlingar. Tredje 
regeln innefattar att noga överväga hur mycket information som ska ges; feedbacken 
bör innehålla tillräcklig information, men så lite som möjligt. Den fjärde regeln berör 
feedback via element som redan finns. Istället för att lägga till från början synlig 
feedback skapas dold feedback exempelvis genom att muspekaren ändrar färg när den 
förs över ett element eller ger information via en hoverfunktion (Saffer 2014).  
 
Feedbacken i digitala system menar Saffer oftast bearbetas genom de tre sinnena 
hörsel, syn och känsel. Den absolut vanligaste typen av feedback är den visuella. 
Saffer hävdar att anledningen till det är för att vid interaktion med ett system dras 
blicken till just där interaktionen sker, som vid klick på en knapp eller länk. Då ögat 
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oftast är fokuserat på det område där interaktionen sker är det därför viktigt att 
feedbacken inte ges allt för långt ifrån interaktionsområdet. Om det krävs ett längre 
avstånd mellan där interaktionen sker och där feedbacken visas kan en viss animation 
användas för att få användaren att byta fokus och se feedbacken. Saffer menar också 
att feedbacken inte bör vara överflödig. Den ska alltid ämna bidra till minskad 
kognitiv belastning för användaren och hjälpa denne att förstå konsekvensen av 
interaktionen eller vad hen skall göra vid ett visst tillfälle. Om feedback ges ofta i ett 
system bör den designas så diskret som möjligt. Visuell feedback ska enligt Saffer 
aldrig överarbetas och inte heller vara påträngande. Grunden i lyckad feedback menar 
Saffer är när det finns en förståelse för vad användaren behöver och varför det 
behövs: ”Understand what information the user needs to know and when. All 
feedback relies on this understanding.” (Saffer 2014 s. 107). 

2.4 Tidigare forskning  
Guo och Poole (2009) tar upp att flow har studerats av forskare inom 
informationssystem i flera olika situationer, exempelvis inom Human–computer 
interaction (HCI) och webbanvändning, men att tidigare kvantitativa studier inte har 
inkluderat alla dimensioner och förutsättningar för flow. Forskarna menar att flow är 
ett optimalt upplevelsetillstånd som positivt påverkar utforskande, återkommande 
samt attityder till webbplatser. Guo och Poole genomförde en studie med avsikt att 
undersöka flow-modellens ursprungliga form tillsammans med dess tre 
grundförutsättningar: ett tydligt mål (GC), snabb, otvetydig feedback (FB) samt 
balans mellan kunskap och svårighetsgrad (CS). Forskarna delar i denna studie upp 
balansen mellan kunskap och svårighetsgrad i ytterligare två begrepp; upplevd 
utmaning och upplevd kunskap. I studien ligger fokus även på komplexitet (COMP) 
då de anser detta vara en vanligt förekommande faktor på hemsidor och därmed en 
viktig designparameter. De antar att komplexitet påverkar flow-upplevelsen på 
onlinemiljöer indirekt genom förutsättningarna för flow. De olika dimensionerna av 
flow-upplevelsen är; koncentration på uppgiften (C), upplevd kontroll (CON), 
medvetenheten om en själv separat från aktiviteten upphör (M), tiden slutar bete sig 
som den brukar (TT), förlust av självmedvetenhet (TS) och en aktivitet upplevs 
belönande i sig själv (AE).  

Guo och Poole fokuserade i studien på online shopping och en enkätundersökning 
med 354 deltagare genomfördes. Författarna menar att deras studie bidrar till att 
bestämma i vilken grad flow-teorin kan appliceras på onlinemiljöer. De fann bland 
annat att TT var svagare kopplat till flow än de andra dimensionerna och CON samt 
att M hade de starkaste kopplingarna till flow. De menar att flow inom 
onlineshoppning främst kännetecknas av CON, M och C. Både CS och FB hade 
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positiva effekter på möjligheten att uppleva flow, medan GC inte visade någon effekt. 
Detta hävdade de kan bero på skillnaden mellan online shopping och andra 
onlinemiljöer, samt att det är möjligt att GC påverkar flow indirekt genom påverkan 
av CS och FB. Exempelvis har inte online shopping alltid ett tydligt mål utan används 
ibland som tidsfördriv eller för att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna till 
skillnad från onlinespel som ofta har ett tydligt mål. Användarnas förväntningar på 
FB och utmaningarna med andra aktiviteter kan också skilja sig från online shopping. 
Studien genomfördes i en labbmiljö, vilket Guo och Poole även menar kan ha 
inverkat på att användarna från start inte hade tillräckligt tydliga mål. Hemsidans 
komplexitet påverkade flow-upplevelsen negativt och hade starka kopplingar till alla 
grundförutsättningarna i deras studie (Guo & Poole 2009). 

Pike (2004) genomförde år 2004 en studie där semistrukturerade intervjuer användes 
för att undersöka om flow kunde upplevas vid användandet av informationsteknologi. 
20 finska studenter deltog i studien. Informanterna presenterades för tre olika 
beskrivningar av flow-tillståndet för att sedan besvara frågor kring om det var något 
som de själva upplevt och i så fall i vilka sammanhang. I den senare delen av 
intervjun handlade frågorna mer specifikt om flowupplevelse under användandet av 
informationsteknologi.  
 
Resultaten indikerar att flowupplevelse ganska frekvent inföll vid utförandet av en 
rad olika uppgifter såsom ordbehandling, programmering, visuell design och 
informationssökning på datorn. Merparten av informanterna upplevde flow 
åtminstone en gång i månaden. Till exempel upplevde nio av informanterna flow när 
de läste och sju när de skrev, men flest (elva informanter) upplever flow är de 
arbetade. De flesta inom denna grupp hade arbeten som innehöll aktiviteter som 
tidigare nämnts såsom att läsa, skriva, tillverka konst och programmera. 17 
informanter hade upplevt flow när de använde informationsteknologi. Två 
informanter menade att mjukvaran som användes inte spelade någon roll i deras 
flowupplevelse, utan att det enbart berodde på andra faktorer. Flera informanter tog 
dock upp exempel på när mjukvaran hade en påverkan. Åtta informanter tog på olika 
sätt upp att systemet ska ge en så låg kognitiv belastning som möjligt, exempelvis 
genom funktioner som underlättar uppgiften och fungerar så att användarna själva 
inte behöver tänka på själva gränssnittet. Två användare nämnde omedelbar feedback 
som viktig och fyra angav att långsam feedback minskade möjligheten till flow. Tre 
informanter uppgav att gränssnittet behöver ge någon form av utmaning, om än inte 
för mycket, för att hålla användarens intresse och främja flow. Flest, sju informanter, 
uppgav dock brist på kunskap som det största hindret för att uppleva flow. 
Informanterna uppgav också att flow-upplevelsen störs om deras tankegångar eller 
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handlingar hindras av gränssnittet och majoriteten av informanterna anser även att ett 
nytt gränssnitt minskar möjligheten till att uppleva flow. Pike drar från sina resultat 
slutsatserna att flowupplevelsen kan inträffa vid användning av 
informationsteknologi, flowmodellen kan användas för att utvärdera 
användarupplevelse och att det är möjligt att skapa användargränssnitt som möjliggör 
användarens flowupplevelse (Pike 2004). 
 
Dong-Hee och Won-Young (2008) genomförde en studie på Cyworlds användare där 
attityd- och beteendemönster utforskas tillsammans med en modifierad version av 
Technology Acceptance model (TAM). TAM integreras med upplevd synkronicitet 
(eng. synchronicity), upplevd medverkan (eng. involvement) och användarens flow-
upplevelse. Cyworld är ett populärt socialt nätverk i Korea liknande Facebook eller 
MySpace. Dong-Hee och Won-Young avsåg i sin studie att ta reda på vilka faktorer 
som Cyworlds popularitet berodde på och menade då att dessa faktorer eventuellt 
skulle kunna användas till att skapa andra Web2.0-tjänster som användare vill 
använda. Forskarna fokuserar på varför användarna använder och fortsätter att 
använda Cyworld och de frågar sig därför var motivationen till att posta inlägg varje 
dag ligger i. För att undersöka detta användes en online-enkät där 950 slumpmässigt 
utvalda användare valdes ut, varav 352 fullföljde enkäten. Dong-Hee och Won-
Youngs studie visade bland annat att yttre och inre motivation spelar lika stor roll för 
användarnas attityder och intention av att använda systemet. Upplevd användbarhet 
hade en direkt och betydande effekt på attityd, men inte på intentionen. Forskarna 
diskuterar kring att upplevelsen av flow i flera studier ökar användarnas intention till 
att använda systemet. De menar att flow kan ses som en förstärkande effekt som 
höjer, riktar och modererar användarintentionen. Dong-Hee och Won-Young anser 
också att deras modifierade TAM kan vara ett bra verktyg för att analysera 
användarbehovet och att teorin kan användas för att utveckla ramverk för nya tjänster.  
 
Koufaris (2002) genomförde en empirisk studie med fokus på vad som påverkar en 
konsument att besöka samma e-handel som hen tidigare handlat ifrån. I studien 
förklarar författaren att den kund som handlar online inte längre enbart är en 
konsument utan också en användare av systemet, som i studiens fall är den e-handel 
som testats. Vidare presenteras koncentration som ett viktigt begrepp för att 
användaren ska kunna nå tillståndet flow, att hinderfritt interagera med systemet. I 
studien används tre variabler för flow; upplevd kontroll, shoppingglädje och 
koncentration. Dessa tre variabler mättes också tillsammans med den teoretiska 
modellen Technology acceptance model (TAM) för att se hur och vad som krävs från 
systemet för att hen ska få en god upplevelse och som effekt av detta återkomma vid 
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annat tillfälle. Resultatet av studien visar att just de tre flow-variablerna i 
kombination med motivation från TAM krävs för att nå svaret på studiens fråga, vad 
som påverkar användaren att återkomma.  
 
Heetae och Hwansoo (2017) undersöker i sin studie sambandet mellan flow, upplevd 
användbarhet, produktrelaterade kännetecken (exempelvis innehållskvalitet, 
funktionalitet, lätthet i användning) och fabrikatörsrelaterade kännetecken 
(exempelvis tillit). Han föreslår en utökad forskningsmodell, där TAM (Technology 
acceptance model) utökas med flow-teorin för att undersöka användaracceptans för 
streaming-mediaenheter. Partial least square-metodologin användes för att testa den 
föreslagna modellen och hypotesen på data som samlades in från 305 enkätsvar. 
Resultatet visade att flow och upplevd användbarhet hade signifikant inverkan på 
användarintentionen. Bland de fyra föregående produktrelaterade attributen var 
innehållskvalitet det som starkast påverkade flow. Funktionalitet och lätthet i 
användning påverkade dock flow indirekt genom upplevd användbarhet. Flow 
förmedlar alltså effekterna av funktionalitet och lätthet i användning genom upplevd 
användbarhet.  
 
Chen (2006) genomförde år 2006 en studie som utforskar sambandet mellan flow och 
lekfullhet gällande datorer. De frågar sig om flowtillstånd på webben korrelerade med 
positiv påverkan såsom njutning och lekfullhet. Kan flowtillstånd på webben 
användas för att förutsäga webbanvändares positiva påverkan? Vilka faktorer är det 
som skapar flowupplevelse på webben? De har använt sig av en digitaliserad variant 
av metoden Experience sampling (ESM). Metoden innebar att när användarna 
använder webben kommer det sporadiskt upp frågor som de ska besvara just där och 
då relaterat till vad de just höll på med. Detta gör att resultatet inte bygger på att 
användarna behöver minnas något som varit utan kan svara direkt när det inträffat. 
Resultaten av denna studie visar att alla statistiskt signifikanta korrelationer mellan 
flow-symptom och positiv påverkan är starka och positiva. Resultatet betonar också 
vikten av snabb feedback och tydliga mål. Chen menar att resultatet från denna studie 
är intressant för webbdesigners då det visar på att flowteorin kan användas i 
webbmiljö. Att se över webbmiljön och skapa den så att den främjar positiv påverkan 
kan göra att användare återkommer till webbsidan i högre utsträckning. 

2.5 Teoretisk applicering  
Denna studie kommer att fokusera på två av flowteorins tre förutsättningar; balans 
mellan svårighetsgrad och kunskapsnivå samt snabb och otvetydig feedback. 
Förutsättningen tydliga mål har här valts att frånses från då forskningsfrågan avser att 
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besvara hur utformningen av ett digitalt gränssnitt kan genomföras för att öka 
möjligheterna till flow i arbetet. Tydliga mål hävdas till största del beror på personen 
som ska utföra aktiviteten samt aktiviteten i sig, utan påverkan från ett gränssnitt. 
Likaså kommer fokus att ligga på svårighetsgraden i gränssnitten och dess förmåga 
att anpassa sig till användaren, då kunskapsnivån även den till stor del beror på 
personen i fråga. Figur 2 visualiserar de förutsättningar som fokuseras på. De utvalda 
förutsättningarna för flow har tolkats och presenteras i kapitel 2.3 Feedback och 2.4 
Svårighetsgrad och kunskapsnivå tillsammans med litteratur och teorier som kan 
anses ha kopplingar till förutsättningarna och hur dessa ska användas för att besvara 
forskningsfrågan. Detta diskuteras sedan i förhållande till resultatet av fallstudien och 
den tidigare forskningen för att kunna användas när designförslag slutligen tas fram. 

 
Figur 2: Figur över vilka förutsättningar för flow som är fokus på i denna studie.   



   
 

14 
 

3 Metod 
Här beskrivs urvalet och de metoder som använts. Sist presenteras de skapade 
designförslagen samt avsnitt kring studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.  

I denna fallstudie genomfördes en induktiv, kvalitativ datainsamling via observationer 
och semistrukturerade intervjuer samt med en avslutande kvantitativ System usability 
scale-enkät. Metodtriangulering har brukats med syfte att öka studiens validitet. 
Writeous nuvarande användare tillfrågades till att medverka i fältstudien av vår 
uppdragsgivare Meetod. Utifrån diskussion tillsammans med Meetod om potentiella 
användare tillfrågades därefter dessa. Datainsamlingen genomfördes fysiskt på plats i 
informanternas egna arbetsmiljö som alla är geografiskt placerade i Växjö.  

3.1 Urval 
Studiens målgrupp är webbredaktörer och andra yrkesgrupper med behovet av ett 
gränssnitt för skrivande samt publicering av texter på nätet. En webbredaktör ansvarar 
för underhåll samt publicering av information på webbplatser och intranät (Saco u.å). 
Målgruppen är fastställd av uppdragsgivaren Meetod, utvecklarna av 
webbredaktörsgränssnittet Writeous, som kommer att undersökas i denna studies 
fallstudie.  
 
Boddy (2016) menar att då kvalitativa studier ofta ska ge en djupare förståelse snarare 
än en bred förståelse, kan en enda deltagare i en studie ge viktiga och bra insikter. 
Därav anser han att även en person kan vara accepterad urvalsstorlek i kvalitativa 
studier och att detta inte förtjänar den kritik som ges om generaliserbarhet och för litet 
antal. Hur stort urvalet bör vara menar han enbart går att svara på i den specifika 
kontext och vetenskapliga paradigm som forskningen äger rum inom.  
 
Enligt Arvola (2014) är inte ett heller ett representativt urval det viktigaste, utan 
istället att nå de kritiska deltagarna. Denna studiens selektiva urval är därför baserat 
på två grupper; faktiska användare av Writeous och potentiella användare av 
Writeous. Detta för att få data från personer som använt programmet en längre tid, 
men också från nya användare som i högre grad kan ge sitt första intryck av systemet, 
samt jämföra för- och nackdelar mellan Writeous och deras nuvarande system. Då de 
faktiska användarna i dagsläget är få på grund av att produkten inte börjat 
marknadsföras, var möjligheterna begränsade. Tillsammans med uppdragsgivaren 
Meetod beslutades det därför att två av de nuvarande användarna, som på riktigt 
kommit igång att använda produkten, skulle tillfrågas att delta. Även de potentiella 
användarna valdes ut tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerhetsställa att de 
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tillhörde systemets tänkta målgrupp. Arvola (2014) påpekar även att andra grupper än 
de primära slutanvändarna är viktiga, men då denna studie avser att fokusera på 
upplevelsen under arbetets gång är dessa grupper inte relevanta. Arvola menar också 
att minst tre deltagare från tre olika sammanhang bör medverka i undersökningen för 
att få en tillräcklig spridning. I denna studie har därför fem deltagare från fyra olika 
företag deltagit.  

3.2 Intervjuer och observation 
Nielsen (2010) menar att intervjuer inte passar i alla sammanhang. Han påpekar att 
människans minne är felbart och att det är svårt för människor att minnas detaljer 
kring hur de använde en hemsida. Nielsen hävdar också att användare har svårt att 
föreställa sig hur hen skulle använda ny teknik enbart genom en beskrivning och att 
de inte kan svara på rena designfrågor, exempelvis vilken färg ett element ska ha eller 
om det ska finnas radioknappar eller en drop-down-meny. Han påpekar också att 
Query-effekten bör tas hänsyn till. Detta innebär att om man frågar användare om 
deras åsikt och de inte har någon så finns en risk att de hittar på en åsikt. Nielsen 
varnar därför för att ställa för ledande frågor och råder till att inte fråga direkt om 
exempelvis färgval utan att lyssna efter spontana kommentarer på detta. Nielsen 
menar istället att intervjuer kan vara bra för att ta reda på användarnas åsikter kring 
ett system som de använt en tid. Han anser också att intervjuer kan användas för att 
utforska användarnas generella attityder eller vad de tänker om ett specifikt problem 
för att kunna designa utefter detta. Nielsen rekommenderar särskilt att använda en 
metod där användarna blir tillfrågade att återberätta situationer som är problematiska 
eller inte fungerade bra.  

Nielsens rekommendationer har legat till grund när intervjuerna i denna studie 
planerats (se Bilaga 2: Intervjufrågor). Intervjufrågorna till de nuvarande användarna 
har framställts för att vara berättande och öppna utan att fråga om specifika element i 
Writeous design och funktion. Förutom systemet i sig tillfrågas användarna kring 
deras bakgrund i branschen, attityder till skrivande och publiceringsprocessen, 
särskilt positiva samt negativa händelser under skrivande eller publicering och deras 
erfarenhet av andra system. Detta för att få en djupare förståelse om deras 
arbetssituation och syn på arbetet. De potentiella användarna tillfrågades istället om 
sina aktuella system, i övrigt var frågorna till respektive grupp detsamma. Efter 
observationen frågades även de potentiella användarna om deras första intryck och 
upplevelse av att utföra uppgifterna i Writeous.  

Arvola (2014) menar att intervjuer bör kompletteras med observationer då användare 
inte alltid gör som de säger. Observationen bör då fokusera på var friktion och 
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problem uppstår. En variant på observation som Arvola tar upp är ge användarna en 
realistisk uppgift att genomföra medan de berättar vad de tänker. Nielsen (2012) 
beskriver metoden think aloud som en mycket effektiv och givande metod för att se 
och förstå hur en användare interagerar med ett system. Vidare beskriver Nielsen att 
metoden i sig, om genomförd på korrekt sätt, oftast leder till värdefull kvalitativ 
information.  

Baserat på ovanstående metodteori ansågs en kombination av metoden think aloud 
och semistrukturerade intervjuer på plats hos respektive företag vara ett bra alternativ 
för denna studie. Observationerna har planerats utefter studiens fokus på skrivande- 
och publiceringsprocessen och uppgifterna rörde därför enbart dessa delar i Writeous 
(se Bilaga 3: Observationsuppgifter). Undantaget var en exempeluppgift som avsåg 
förbereda deltagarna för de verkliga uppgifterna och ge dem en känsla av hur 
metoden think aloud fungerar. Uppgifterna i observationen planerades för att 
användarna skulle testa olika delar i systemet och att friktion och problem, som ovan 
beskrivet, därav skulle upptäckas.  

Några dagar innan besöket på respektive företag fick informanterna samtycket mejlat 
till sig för att ha möjlighet att förbereda sig samt ställa frågor. Varje besök inleddes 
med att företagen kort berättade om sig själva och i vissa fall visade sina lokaler. 
Inspelningarna startades när alla satt ner på den plats som informanten själv ansett 
vara lämplig och det informerade samtycket diskuterats och skrivits under av samtliga 
parter. Sessionen inleddes med en semistrukturerad intervju, där de förberedda 
frågorna låg till grund, men med tillägg av följdfrågor när det ansågs lämpligt. Ljudet 
under intervjun spelades in via en mobiltelefon. Direkt efter intervjun genomförde 
informanterna observationen på en av studenterna medtagen dator avsedd för 
ändamålet. Skärm och ljud spelades in via QuickTime Player. Under fältstudien fanns 
alltid två studenter närvarande, vilket gjorde det möjligt att dela upp genomförandet 
av metoden och anteckningar av eventuella tankar och idéer som inte spelats in. 
Nielsen (2012) menar att en av utmaningarna med metoden think aloud är att det kan 
kännas ovant för en användare att prata högt vid användning av ett system, vilket 
delvis motverkades genom att informanterna först fick genomföra en exempeluppgift 
för att säkerhetsställa att de förstått metodens syfte.  

3.3 System usability scale 
Efter observationerna med think aloud så genomfördes en så kallad System usability 
scale (SUS). Detta är ett vanligt sätt att testa hur nöjda användarna är med ett system. 
SUS innebär att användarna besvarar tio frågor för att ett mått på deras upplevda 
användbarhet ska kunna tas fram (Arvola 2014). 
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SUS-enkäten (Brooke 1996) som användes översattes till svenska (författarnas egen 
översättning, se Bilaga 4: System usability scale) för att se till att alla förstod de olika 
påståendena. De tio påståendena rankas från ett till fem, där ettan betyder att man 
absolut inte håller med och en femma att man absolut håller med. Påståendena 
räknades sedan samman för att få ett slutresultat mellan 0-100. De ojämna 
påståendets ifyllda värde subtraheras med 1 och de jämna påståendes värde 
subtraheras från 5, vilket ger ett värde mellan 0 till 4. Dessa värden adderades sedan 
och multipliceras med 2,5 för ett slutgiltigt resultat (Brooke 1996). Det har inte gått 
att finna hur det genomsnittliga värdet vanligtvis beräknas vid SUS-enkäter. Eftersom 
SUS-enkäten är en ordinalskala har medianen valts som statistiskt mått. Medianen är 
det mest använda lägesmåttet för att räkna fram genomsnittliga värden för 
ordinalskalor, även ifall statistiker inte nått konsensus kring huruvida även 
aritmetiska medelvärden även kan tillämpas (Laerd Statistics u.å). Medianen är ett 
särskilt lämpligt mått om det finns extremvärden då de inte påverkar medianen så 
som medelvärden (SCB, u.å). Bangor, Kortum och Miller (2008) har i en studie 
sammanställt resultatet från totalt 2324 SUS-enkäter insamlade under en tioårsperiod 
och där fått fram ett medelvärde på 69.69 och ett medianvärde på 70.91, med ett 
intervall mellan 30 och 93.93. Utifrån detta skapade de en skala där de möjliga 
slutresultaten delades in i intervall och beskrevs med adjektiv för att visa hur 
användbart ett system är. I skalan användes adjektiven Worst imaginable, Awful, 
Poor, OK, Good, Excellent och Best imaginable (Bangor, Kortum & Miller 2008). 

3.4 Analys 
En form av innehållsanalys har använts för att analysera data från intervju samt 
observation. Innehållsanalys är en vanlig analysmetod för kvalitativ data som innebär 
att text systematiskt sorteras i olika grupper för att minska mängden data och skapa 
mönster. De övergripande grupperna kompletteras eventuellt via vidare analys med 
undergrupper, som vid presentation av resultatet kan styrkas med citat (Nyberg & 
Tidström 2012). I denna studie transkriberades varje intervju samt observation var för 
sig. I observationtranskriberingen skrevs även vad informanten gjorde, men inte 
berättade högt, ut i text. Som ett första steg sammanställdes sedan de individuella 
intervjusvaren under respektive fråga och observationstranskriberingarna 
sammanställdes under respektive observationsuppgift. Därefter lästes materialet 
återigen igenom för att ge en bättre bild av den data som framkommit, samt se vilka 
mönster som kunde urskiljas. Intervju- samt observationsdata sammanställdes 
därefter gemensamt i mönster. Vilken informant som sa vad antecknades för att 
särskilja om samma person uppgav liknande saker i intervju som i observation. Detta 
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skrevs sedan om till löpande text med större teman som rubriker; Skrivandeprocessen, 
Svårighetsgrad/kunskapsnivå, Feedback och Flera system. Antalet informanter 
gjordes i texten om så att två svaranden angavs som några, tre till fyra svaranden 
flera/flertalet och fem svaranden alla.  
 
SUS-enkäten sammanställdes enligt den beräkning som beskrivs i kapitel 3.3 System 
usability scale. Resultatet presenteras deskriptivt och i diagram samt tabell i kapitel 
4.2. Slutresultatet samt resultatet för de enskilda påståendena jämfördes sedan med 
resultat från intervju samt observation.  

3.5 Designförslag 
En prototyp är enligt Saffer (2010) är ett sätt att förmedla, testa och utvärdera en 
designs funktioner, utseende och interaktioner. Saffer poängterar att en prototyp inte 
är en färdig produkt eller tjänst och kan designas i olika nivåer av detaljrikedom och 
med eller utan interaktion. Low-fidelity prototyper tas oftast fram snabbt, utan 
funktionalitet för att skapa en överblick över produktens interaktion och flöde. Denna 
typ av prototyp framställs exempelvis på papper eller liknande material och kräver 
därför oftast manuell förklaring och/eller demonstration av designern, som till 
exempel kan bläddra mellan pappersarken för att illustrera tänkt funktionalitet (Saffer 
2010). High-fidelity prototyper är mer detaljrika och bör fungera så snarlikt 
slutprodukten som möjligt. Denna typ av prototyp ska därför enligt Saffer innehålla 
de tänka funktionerna, kunna ge användaren realistisk feedback vid interaktion samt 
estetiskt likna slutprodukten.  
 
I denna studie har en kombination av ovan nämnda prototypvariant använts för att 
visualisera designförslagen. Studiens teoretiska resultat har analyserats utifrån teorier 
samt tidigare forskning och visualiserats i form av estetiskt realistiska och statiska 
bilder över gränssnittet. Bilderna är inte interaktiva och kan därför inte visa befintlig 
eller tänkt interaktion. Syftet med de realistiska bilderna är att förmedla designförslag 
till uppdragsgivare och läsare av denna rapport. Alla designförslag kommer också att 
presenteras i text. 

3.6 Tillförlitlighet 
Validiteten i denna studie anses vara god. Delvis på grund av de noggrant förbereda 
och analytiska intervjufrågorna, men också då samtliga informanter anses vara inom 
målgruppen och vara nuvarande eller potentiella användare av systemet. 
Metodtriangulering har använts där två mer kvalitativa metoder och en kvantitativ 
metod kombinerats. Metodtriangulering kan enligt Björklund och Paulsson (2016) 
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öka studiens validitet, då empirin samlas in och analyseras från olika 
perspektiv. Transkriberingarna har läst av studenterna och åter kontrollerats mot 
ljudfilen för att säkerställa att ingen viktig information missats. Alla informanter har 
också fått ta del av det sammanställda resultatet för att ges möjligheten att 
kommentera om något missuppfattats.  
 
Reliabiliteten är svårare att säkerställa då metoderna för empiriinsamlingen till största 
del är kvalitativa och svåra att reproducera med samma resultat. Den mer kvantitativa 
metoden SUS som använts anses dock hålla en god reliabilitet, men pålitligheten hade 
kunnat ökas av ett större urval. Under intervju samt observation har informanterna 
uppmuntrats till att tala fritt och fått tala till punkt. Efter att intervjuerna och 
observationerna slutförts, transkriberades samtliga inom fyra dagar för att 
säkerhetsställa hågkomsten av kontexten. 

3.7 Etiska överväganden  
Arvola (2014) nämner ett par etiska riktlinjer att ta hänsyn till. Han rekommenderar 
ett skriftligt informerat samtycke där deltagarna godkänner sitt deltagande, samt får 
en förklaring till vad det innebär att delta i studien. Här ska det också framgå om 
deltagarna är anonymiserade, hur lång sessionen beräknas vara, hur insamlad data 
används och om fältstudien planeras spelas in. I denna studie mejlades ett informerat 
samtycke (se Bilaga 1: Informerat samtycke) ut till samtliga informanter minst två 
dagar innan genomförandet av fältstudien för att ge informanterna möjlighet att 
förbereda sig samt ställa frågor. På plats diskuterades punkterna i samtycket och 
informanterna tillfrågades även muntligen om inspelning av ljud samt dataskärm 
godkändes. Två exemplar av det informerade samtycket skrevs under av både 
informanter och studenter, så att varje part kunde få ett eget exemplar. Studien 
förklarades övergripande för att ge informanterna tillräcklig information för ett 
informerat samtycke, men utan att föregripa de tänkta frågorna eller 
observationsuppgifterna. I det informerade samtycket framgick även att längden på 
sessionen beräknades till 30-60 minuter, vilket stämde med det verkliga utfallet. Det 
tydliggjordes att informanten när som kunde avbryta sessionen oavsett anledning, 
hoppa över specifika frågor eller observationsuppgifter samt ställa frågor under 
sessionen. Ljudfiler och inspelning av skärm sparades lokalt.  
 
I presentationen av resultatet i kapitel 4. Resultat och analys har namn och andra 
uppgifter som kan härledas till informanterna medvetet uteslutits. Informanterna 
informerades i det samtycket om att citat kunde förekomma i rapporten, men även 
dessa har presenterats utan hänvisning till informanten i fråga.   
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4 Resultat och analys 
I denna del presenteras resultatet av de intervjuer och observationer samt System 
usability scale som använts vid empiriinsamlingen. Detta följs av en sammanfattning 
av resultatet samt skapade designförslag.  

4.1 Intervju och observation 
I fältstudien intervjuades och observerades totalt fem informanter varav två 
nuvarande och tre potentiella användare av systemet Writeous. Samtliga arbetar 
professionellt med att skriva och publicera texter i digitala kanaler i yrkesroller som 
webbredaktör, kommunikatör, pressansvarig, marknadschef samt produktansvarig. 
Två av informanterna arbetar på mindre företag (< 20 anställda) och tre på större 
företag (> 20 anställda). Informanterna på de mindre företagen har mer spridda 
arbetsuppgifter. Informanterna skriver och publicerar texter i olika utsträckning där 
frekvensen ligger mellan 2 till 20 stycken per månad. 

4.1.1 Skrivandeprocessen  
För att skrivandet ska flyta på bra och vara kul uppger flera informanter att de måste 
ha fokus på uppgiften och att inte ha något i omgivningen som stör. En informant 
använder till exempel bra musik för att fokusera på skrivandet. Några nämner också 
att det är en fördel med ett bra underlag och att man låta skrivandet ta tid. Några 
menar istället att skrivandet sällan flyter på eller blir roligt då skrivandet för dem är 
ett nödvändigt ont som måste göras. De anser att det beror på att de har för dåligt 
intresse och för mycket annat som behöver göras. Ytterligare en informant vittnar om 
att stress gör det svårt att skriva. Flera menade att den största utmaningen är att 
formulera sig på ett bra sätt. Detta kan enligt en informant vara extra svårt när man 
skriver många texter och behöver förnya sig varje gång. Andra utmaningar som tas 
upp är att skriva informativt och kärnfullt, samt att skriva så att alla kan förstå.   
 
Under intervjuerna uttryckte alla informanter att deras största fokus innan och under 
skrivandeprocessen är att hitta rätt formuleringar, samt att hålla det kort och 
informativt, för att få texterna så lättförståeliga som möjligt. Alla informanter har 
också fler än en målgrupp, vilket påverkar hur de skriver texterna och det skiljer sig i 
flera fall mellan målgrupperna till exempel icke kund och kund. De som skiljer sig i 
textens utformning menar informanterna är textens fokus, mer säljande för icke 
kunder och mer informativ för befintliga kunder exempelvis. Även graden av 
personlig ton kan variera och anpassas beroende på målgrupp och val av kanal att 
publicera i. Det framkom också att några informanter fick delar eller utkast av texten 
tilldelat sig. Textens språk var då många gånger skrivit på ett sätt som alla med stor 
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sannolikhet inte begriper om hen inte besitter en hög detaljkunskap inom ämnet. En 
informant berättar att hen använder sig av LIX (läsbarhetsindex) och även 
rekommenderar det till kollegor, då det hjälper en att avgöra textens begriplighet. En 
annan informant säger följande: 
 

“Det är väl den allra största utmaningen egentligen. Att få skriva begripligt 
och så har det ju vart i alla organisationer som jag jobbat med.” 

4.1.2 Svårighetsgrad/kunskapsnivå 
Alla informanter hade generellt sett ett positivt intryck av Writeous. Flertalet beskrev 
systemet som enkelt och/eller smidigt, i positiv bemärkelse. Andra ord som användes 
var avskalat, snabbt, simpelt, bra och intuitivt. Två informanter påpekade att det var 
bra att systemet sparar automatiskt. En nuvarande användare av systemet säger:  
 

“Varför ska jag sitta i Word-dokument och skapa en PDF och lägga upp på 
server och så vidare? Då kan jag lika gärna lägga upp det i Writeous.” 

 
Flera informanter uppgav också att de föredrar enkla system, utan för många 
alternativ, när de ska skriva. Två informanter menade att deras nuvarande system är 
så pass svårt att det skulle vara omöjligt för en ny användare att förstå utan längre 
introduktion.  
 
Några användare tyckte under observationen att det var svårt att förstå innebörden av 
ordet Fokusläge i Writeous. Flera hade också svårt att lämna fokusläget, då 
menylisten för att kunna klicka sig tillbaka till det vanliga redigeringsläget döljs så 
länge inte muspekaren är i närheten. Inga av de nuvarande användarna av Writeous 
hade använt fokusläget i sitt arbete. Även ordet Dokument reagerade en informant på. 
För hen var dokument något annat, som inte publicerades, medan vad man skrev i 
Writeous mer var artiklar. En annan informant hittade och reagerade på benämningen 
av funktionen Förhandsgranska, vilket i systemet innebär att skapa en länk till texten 
som man kan dela med andra utanför systemet. Hen upplevde att ordet 
förhandsgranska gav indikationer på att man skulle få se sin text i sitt slutgiltiga 
format, som på sin hemsida, medan funktionen i verkligheten mer innebar att kunna 
skicka texten till någon för granskning.  
 
Under observationen framkom det att några informanter fann vissa menyalternativ 
och knappar otydliga och att de hade svårt att se om de var klickbara eller inte. Vissa 
inbjöd inte till användning utan upplevdes som inaktiva eller dova. Exempel på dessa 
var formateringsmenyn i dokumentet, samt knapparna Redigera/Fokusläge. Effekten 
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av detta syntes under observationen då dessa informanter inte lika lätt och naturligt 
kunde interagera med systemet, samt att vissa under och efter observationen 
kommenterade detta.  
 
När en länk skulle läggas in i systemet hade flera användare funderingar kring hur 
detta skulle göras. Några behövde till viss mån hjälp för att utföra uppgiften angående 
länkning till den egna hemsidan under observationen. Detta främst på grund av att de 
inte visste att http:// var tvunget att anges. Av dessa informanter uppgav några att 
systemet inte var tydligt med att hela http:// krävdes, detta upptäcktes först när texten 
inte länkades, alltså efter att editeringen genomförts. En informant ville under 
observationen skriva in webbadressen direkt i dokumentet för att automatiskt skapa 
en länk, vilket inte fungerar i Writeous. 
 
För att underlätta skrivandet och formateringen av text uttryckte några användare 
under intervjuerna behov av funktioner som idag inte finns i Writeous; tre eller fler 
rubriknivåer, möjlighet att använda tabeller, behov av att markera ett styckes som 
ingress samt hjälp med rättstavning i publiceringsverktyget. En informant berättar att 
hen använder verktyget Grammarly för engelska texter som hjälper hen inte bara med 
rättstavning, utan även grammatik, meningsbyggnad med mera. En annan informant 
önskade en call to action-funktion, för att kunna skapa knappar i inlägg som läsare 
kan klicka på. 

4.1.3 Feedback 
Flera informanter förstod under observationen, som nämnt tidigare (kapitel 2.2 
Svårighetsgrad och kunskapsnivå), inte att länkar i Writeous kräver http:// för att 
kunna verkställas. Problemet låg inte enbart i att veta hur länken skulle anges korrekt 
utan också i den feedback som systemet ger när http:// inte angetts. Under 
observationen blev texten eller webbadressen som angetts av informanten ingen länk 
och inmatningsfältet blev rödmarkerat utan vidare förklaring, vilket förvirrade några 
användare. En användare uttryckte följande när länken inte godkänts av systemet: 
 

“Varför blir den röd?” 
 
Alla informanter uttryckte både under intervju och observation behovet samt önskan 
av att kunna förhandsgranska dokumentet och få en visuell presentation över hur det 
skulle se ut på den egna webbplatsen eller i andra kanaler. Detta då CSS-
formateringen, textens slutgiltiga utseende, inte bestäms av skrivande- och 
publiceringsverktyget utan av sidan som texten publiceras på.  
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Som nämnt hade några informanter svårigheter med att se om vissa knappar och 
menyalternativ var aktiva (kapitel 4.1.1 Svårighetsgrad och kunskapsnivå). En 
informant uttryckte det även svårt att se om vissa knappar och menyalternativ var 
klickade på och var man därmed befann sig i systemet. Här angavs knapparna 
Redigera/Fokusläge som exempel.  
 
En informant uppgav sämre upplevd feedback i Writeous när det fanns ändringar som 
inte var publicerade. Då inget var publicerat vad detta tydligt med en textrad längst 
ner i dokument där det står Utkast. När det första utkastet är publicerat så byts texten 
Utkast längst ner ut till Publicerad. Detta står sedan kvar oavsett om allt är publicerat 
eller om ändringar gjorts i efter första publiceringen, som inte är publicerade. För att 
se om det finns ändringar som behöver publiceras behöver hen i dagsläget gå in under 
fliken Publicera där knappen i så fall anger Publicera ändringar. Informanten 
påpekade också att feedbacken gällande när en rubrik angivits inte var korrekt. När ett 
nytt dokument skapas står det på fliken i webbläsaren Ingen titel, vilket står kvar även 
när titeln är angiven.  

4.1.4 Flera system 
Under fältstudien, främst intervjuerna men även under observationerna, märktes det 
att flera system utöver deras faktiska publiceringssystem användes för att skriva och 
publicera en text. Word, Word 365, Notpad++, Pages samt liknande system används 
ibland av alla användare. Av några på grund av att de ger en bra överblick över texten 
och de hade möjlighet att fokusera på själva skrivandet, då systemen är avsedda för 
just detta. Det påpekades även att exempelvis Word innehöll fler 
formateringsmöjligheter än vad som faktiskt behövdes. Av andra var det på grund av 
möjligheten att samarbeta genom att antingen be någon läsa och godkänna ens text 
eller att själva läsa och godkänna andras texter. Flera uttryckte på olika sätt behov av 
att dela texter med andra för genomläsning, redigering och kommentarer. Beroende 
på om tjänsten var molnbaserad eller inte skedde delningen med andra antingen direkt 
i tjänsten eller via mejl. Även av vana och för att det som ligger i molnet går att 
komma åt överallt var orsaker som uppgavs till användning av andra system under 
skrivandeprocessen än deras faktiska publiceringsverktyg. För några informanter 
orsakade användningen av olika system för skrivandet och publiceringen problem, då 
formateringen av texten inte följde med när den kopierades över. En informant 
berättar: 
 

“[..] jag använder flera olika verktyg också, beroende på vad jag ska göra 
och har man använt dom länge och många gånger så vet man, ne men nu ska 
jag göra det här och då passar det här verktyget bäst.” 
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Flertalet av informanterna uttryckte under intervjuerna på olika sätt  att de ville 
undvika dubbelpubliceringar. Så väl i deras egna system, webbsida och intranät, som 
i sociala kanaler och pressmeddlandeverktyg. Flera av informanterna uttryckte ett 
behov av separata pressmeddelandeverktyg på grund av enkelheten i att ha medias 
aktuella kontaktuppgifter samlade.  
 
Alla informanter använde bilder i kombination till sina texter. Några informanter hade 
ett behov av att kunna beskära sina bilder innan de användes i artiklarna, två ville 
kunna skala bilderna och två ville kunna lägga bilder bredvid varandra eller gruppera 
dem. Några hade behov av att på ett smidigt sätt använda bilder från sin 
onlinebaserade bildbank. Flera hade också behovet av att veta och kunna styra var i 
texten bilden hamnar. En informant berättar: 
 
“Ja och blir det inte riktigt som det blir så får man gå in och sudda någon rad, så att 

det hoppar upp en rad, mer avstånd och sådant.” 
 
Under skrivandet av sin text samt innan publicering uttryckte också flertalet 
informanter behov av att förhandsgranska texten med den formatering som fastställts 
i den valda publiceringskanalen. Detta framkom både under intervjuerna som ett 
behov i deras nuvarande system, samt under observationen som en önskan  i 
Writeous. En informant berättar att det är svårt att veta hur en text med bild kommer 
fungera publicerad, vilket gör att hen får använda publiceringen som en form av 
förhandsgranskning:  
 

“[..] då måste jag publicera den och så får jag titta på hur den ser ut och 
sedan får jag göra ändringarna i efterhand och då är den redan ute.” 

4.2 System usability scale 
Informanternas resultat för SUS-enkäten låg mellan 85 och 95 med en median på 90. 
För enbart de nuvarande användarna av Writeous var medianen 87,5 och för 
potentiella användarna av systemet 90.  
 
Tabell 1 nedan visar hur många informanter som angivit vilken gradering för 
respektive av SUS-enkätens tio olika påståenden. Påståendena “Jag känner mig trygg 
i att använda systemet” och “Jag tycker att systemet är besvärligt att använda” fick 
högsta respektive lägsta antalet poäng av alla deltagare. Vilket innebär att alla 
användare absolut håller med om att de kände sig trygga med att använda systemet, 
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samt absolut inte håller med om att systemet är besvärligt att använda. Påstående 5 
“Jag tycker de olika delarna i systemet är väl integrerade” fick lägst resultat, där 
inget deltagare angett högre än 4 eller lägre än 3.  
 
Tabell 1: SUS-enkät med antalet personer som fyllt i respektive värde på skalan.  
Fråga  Håller absolut inte 

med påståendet    Jag håller absolut 
med påståendet 

 Skala 1 2 3 4 5 

1 Jag tror att jag vill använda systemet 
regelbundet    3  2  

2 Jag tycker att systemet är onödigt komplext 4  1     
3 Jag tycker att systemet är enkelt att använda   1  2  2  

4 Jag tror att jag behöver stöd av någon teknisk 
kunnig person för att kunna använda systemet 

4  1     

5 Jag tycker att de olika delarna i systemet är 
välintegrerade   1  4 

 
 

6 Jag tycker att det är för mycket inkonsekvens i 
systemet 

2  3     

7 Jag tror att de flesta snabbt skulle lära sig detta 
system    2  3 

8 Jag tycker att systemet är besvärligt att 
använda 

5      

9 Jag känner mig trygg i att använda systemet     5  

10 Jag kommer att behöva lära mig många nya 
saker innan jag bli produktiv med detta system 

2  3     

 

4.3 Sammanfattning av resultatet 
Baserat på vad som sades under intervjun och efter observationen har informanterna 
generellt ett positivt intryck av Writeous. Detta stämmer överens med det höga 
resultatet från SUS-enkäten där medianen var 90. SUS-enkäten är ett mått på 
systemets användbarhet (Bangor, Kortum & Miller 2008), och tordes därför kunna ge 
en indikation på systemets svårighetsgrad. Flertalet beskrev systemet som enkelt 
och/eller smidigt. Flera informanter uppgav också att de föredrar enkla system, utan 
för många alternativ, när de ska skriva. I SUS-enkäten var påståendet “Jag tycker att 
systemet är besvärligt att använda” det som informanterna starkast motsätter sig, 
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vilket överensstämmer med deras uttalanden under tidigare metoder. Att 
informanterna starkt motsatte sig liknande påståenden som “Jag tycker att systemet är 
onödigt komplext” och “Jag tror att jag behöver stöd av någon teknisk kunnig person 
för att kunna använda systemet” vittnar om samma sak. Då det sammanställda 
medelvärdet för över tvåtusen studier, som nämnt tidigare i kapitel 3.3 System 
usability scale, var 69.69 och medianen 70,91, är medianen på 90 ett gott betyg för 
Writeous. Enligt Bangor, Kortum och Millers (2008) skala där SUS-resultatet 
översätts till adjektiv klassas Writeous som Best Imaginable, vars intervall ligger på 
90-100 med 100 som högsta möjliga resultat.  
 
Information kring skrivandeprocessen framkom nästan enbart under intervjuerna, 
vilket även gällde att de använde flera system. Enbart lite information kring detta 
framkom under observationerna där uppgifterna var skapade för att enbart gälla 
systemet Writeous. Information kring Svårighetsgrad/kunskapsnivå och Feedback 
framkom i högst grad under observationerna där informanterna vid några tillfällen 
hade svårare att interagera med systemet för att de inte förstod en funktion eller inte 
fick bekräftelse på att den fungerat korrekt. Exempel på detta i Writeous är knappar 
som är svåra att tolka som klickbara eller menyalternativ som inte tillräckligt tydligt 
visar att de är klickade på. Under intervjuerna och observationerna framkom även 
specifika element och funktioner som informanterna var i behov av. Lättare 
redigering av bilder och en samarbetsfunktion var något som saknades i systemet 
idag. Dessa kan inte stödjas av svaren på SUS-enkäten då den är mer generellt. 
 
Lägst rankat i SUS-enkäten blev påståendet “Jag tycker att de olika delarna i 
systemet är välintegrerade”, med 2,8 poäng av 4. Detta kan inte verifieras av något 
som framkom under intervju eller observation. Påståendet “Jag tycker att systemet är 
enkelt att använda” fick näst lägst poäng när det gällde systemet Writeous, vilket i 
viss mån motsätter sig resultatet från intervju samt observation som nämnts tidigare i 
detta kapitel. Med poäng på 3,2 av 4 kan dock detta SUS-resultat också räknas som 
bra, även ifall det i sammanhanget är lägre än de övriga.  

4.4 Designförslag 
Nedan presenteras några designförslag som är baserade på utvalda delar av de resultat 
som framkommit i fältstudien. Valet av designförslag baseras på vilka mönster som 
var mest framträdande i dataanalysen, samt som tydligt kunde kopplas till 
grässnittsdesign och därmed studiens forskningsfråga. Några förslag är förtydligade 
med bilder på nuvarande gränssnitt och/eller prototyper över designen.  
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4.4.1 Knappar  
I Writeous upplevdes inte alla knappar som klickbara av några informanter. De 
beskrev dem som dova eller inte aktiva. Enligt Heetae och Hwansoo (2017) påverkar 
lätthet i användning flow indirekt genom upplevd användbarhet, vilket tyder på att 
lätthet i användning är en viktig parameter.  
 
Figur 3 visar förslag på hur knappen fokusläge kan designas för att upplevas som mer 
tydlig och klickbar. Figuren visar den nuvarande designen i sin kontext, menyraden 
samt designförslag. Knappen fokusläge har i designförslaget fått en ljusare textfärg 
samt en mörkare blå bakgrund med avsikten att visualisera knappen som något 
upphöjd. 

 
Figur 3: Visar hur knappen “Fokusläge” kan designas för att upplevas som mer 
klickbar och aktiv.  

4.4.2 Bildredigeringsverktyg  
Resultatet av studien visar att flera informanter har behovet att kunna genomföra 
enklare bildredigering väl inne i systemet. Idag använder alla informanter externa 
system för att redigera och anpassa bilder. I Pikes (2004) studie framkommer det att 
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flera användare vill undvika kognitiv belastning exempelvis genom att systemet 
innehåller funktioner som underlättar uppgiften, vilket detta designförslag är tänkt att 
främja. 
 
Figur 4 visar en printscreen från systemet där en bild har lagts till, men också 
designförslaget för ett bildredigeringsverktyg. Designförslaget är den verktygsrad 
nere i höger hörn som ger användaren möjlighet att beskära bilden, vänster eller höger 
justera bilden centrera bilden. De blå rutorna vid bildens hörn och mitten på lång 
respektive kortsidan gör det möjligt för användaren att lätt dra bilden till önskad 
storlek, vilket också är ett uttryckt behov från flera informanter. I nuvarande system 
finns vid markering av bilden endast den blåa linjen runt bilden och krysset för att ta 
bort bilden.  
 

Figur 4: Visar designförslag för enklare bildredigering direkt i systemet. 

4.4.3 Bjud in kollega 
Flera informanter har behov av att samarbeta med andra på sina texter. Antingen för 
att de får ett utkast tilldelat sig eller för att de vill ha synpunkter från andra på sin 
skrivna text. Idag används mejl eller andra system utöver det faktiska 
publiceringsverktyget för att dela texter med andra, vilket inte kan anses underlätta 
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skrivande- och publiceringsprocessen. I dagsläget finns i Writeous en funktion som 
heter Förhandsgranska där en länk till dokumentet skapas som man sedan kan dela 
med andra i exempelvis ett mejl. En informant reagerade på benämningen av 
funktionen Förhandsgranska. Hen upplevde att ordet förhandsgranska gav 
indikationer på att man skulle få se sin text i sitt slutgiltiga format, exempelvis som 
den hade sett ut på deras hemsida. Ordet förhandsgranska användes även av flera 
användare i detta sammanhang, nämligen att kunna se sin text med 
publiceringskanalens slutgiltiga formatering.  
 
Ett namnbyte av funktionen föreslås till ett mer vedertaget begrepp i sammanhanget. 
Alternativa benämningar skulle kunna vara Dela med kollega eller Bjud in kollega. 
Enligt studien Heetae och Hwansoo (2017) hade innehållskvalitet en stark påverkan 
på flow och funktionalitet var en faktor som påverkade flow indirekt genom upplevd 
användbarhet. Därför föreslås det även att en delningsfunktion som möjliggör tillägg 
av kommentarer implementeras i Writeous, där användaren kan markera och 
kommentera en del av texten så att andra kan se samt besvara kommentarer. Detta för 
att minska användarens behov av skifte mellan olika system. Idag finns tre olika roller 
i systemet; skribent, redaktör samt administratör. Skribenten kan skapa egna 
dokument, men inte publicera dem eller läsa andra användares dokument. Redaktören 
kan skapa och publicera sina egna dokument. Dessutom kan redaktören redigera även 
andras dokument, samt publicera dem. Administratören kan förutom detta 
administrera användare, kanaler och organisationer. Förslagsvis skulle 
delningsfunktionen innebära att även en skribent kan läsa samt fortsätta att skriva på 
andras texter ifall de blivit inbjudna. Skribenterna kan också dela dokument med 
andra för att få dem granskade, redigerade eller publicerade på ett smidigt och enkelt 
sätt.  

4.4.4 Länkning  
När text skall länkas i systemet upplevde flera informanter det som otydligt hur 
länken skulle skrivas. Systemet accepterar endast http:// innan den specifika adressen. 
Idag ger inte systemet den informationen till användaren utan förutsätter att hen skall 
förstå det. Om inte http:// skrivs i blir länk-rutan svagt röd, men vidare feedback till 
användaren ges inte (se Figur 5).  
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Figur 5: Visar systemets nuvarande feedback när http:// inte anges. 
 
Norman (2013) menar att ett perfekt beteende är en kombination av att kunskapen i 
världen och i huvudet är tillräcklig. Han menar att vi kan designa produkten så den 
har kunskapen i sig själv och att teknologin ska minnas saker som för oss är svåra att 
komma ihåg. För att göra detta, minimera felmarginalen och få länkningen mer 
hinderfri föreslås därför följande designförslag: Vid inmatning av URL för länk av 
text bör systemet automatiskt korrigera och addera http:// om inte användaren skrivit i 
det. Om en länk anges med andra fel till exempel ändelsen .con, istället för korrekta 
.com bör systemet ge feedback till användaren på vad som är fel och hur det åtgärdas. 

4.4.5 Publicera ändringar 
I resultatet framkom det att feedback gällande att det finns ändringar att publicera i 
Writeous inte är otvetydig. Oavsett om allt är publicerat eller om det finns 
opublicerade ändringar så står det längst ner i dokumentet Publicerad, se Figur 6.  
 
Saffers (2014) andra regel gällande feedback innebär att feedback aldrig ska vara 
godtycklig, utan konkret och finnas för att hjälpa användaren att se och förstå effekten 
av hens handlingar. För att öka användarnas förståelse för att de nya ändringarna 
manuellt behöver publiceras föreslås därför att texten Ändringar ej publicerade. 
Texten Publicerad bör enbart visas när allt är publicerat. Ett mer avancerat alternativ 
vore att göra texten Ändringar ej publicerade klickbar som en länk för att ge 
användaren kunskap om vilka ändringar som inte är publicerade.  
 

 
Figur 6: Bild över hur nedre delen av dokumentet i Writeous ser ut när det är 
publicerat.  
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4.4.6 Förhandsgranska  
Flera informanter uttryckte ett behov av att kunna förhandsgranska sitt pågående 
dokument. Förhandsgranskningen önskades visa hur det aktuella dokumentet kommer 
att se ut efter publicering. Idag arbetar några informanter på det sätt att hen publicerar 
dokumentet i sin helhet för att sedan direkt kolla hur det ser ut i sin kanal och om 
nödvändigt snabbt gå in i Writeous för att editera det som krävs. En informant 
uttryckte att hen då väljer att ta bort text för att till exempel en bild skall placeras där 
hen önskar.  
 
Norman (2013) menar att feedback innebär att kommunicera resultatet av en aktivitet. 
Enligt Csíkszentmihályi (1975) är en förutsättning för flow att feedback kring 
framstegen ges regelbundet och så att handlingarna kan justeras efter feedbacken. 
Designförslaget innefattar därför att en funktion för förhandsgranskning adderas. 
Förhandsgranskningen skall visa användaren hur dokumentet kommer att se ut på den 
kanal användaren avser att publicera i, utan att faktiskt behöva publicera. Detta 
genom att hämta den valda kanalens CSS-kod.   
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5 Diskussion  
Nedan följer ett kapitel med en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras 
gentemot flowteorin, tidigare forskning i området samt studenternas egna tankar. 
Därefter presenteras en metodreflektion där fallstudiens upplägg kritiskt granskas.  

5.1 Resultatdiskussion 
Det positiva resultatet från SUS-enkäten tyder på att informanterna uppfattar systemet 
som användbart trots de förbättringsmöjligheter som uppdagats. Detta anses kunna 
tyda på att bristerna i systemet i sammanhanget är små och att den generella 
upplevelsen ändå är god. Ett annat alternativ som hade behövt utforskas vidare är om 
användarna på grund av vana av liknande problem inte längre lägger märke till vissa 
förbättringsmöjligheter och därmed klassar systemet högre i SUS-enkäten. 
Användarna själva nämnde exempelvis inte antalet system som behövdes för att 
utföra uppgiften som ett problem, utan som ett faktum. Några av användarna skrev 
även in https:// i länken, utan att kommentera det. På grund av dessa observationer 
hade det varit intressant att genomföra ändringar i systemet, exempelvis de som 
nämns i kapitel 4.4 Designförslag, för att sedan utföra observation samt SUS-enkät 
igen med nya användare för att se om resultatet ändrats.  
 
Påståendet som fick lägst poäng i SUS var “Jag tycker de olika delarna i systemet är 
väl integrerade”. Detta var också det enda påståendet som det uppstod frågor kring 
under genomförandet av enkäten. Det lägre resultatet kan därför berott på att 
informanterna var osäkra på vad som menades med påståendet. Vilket i sin tur kan ha 
orsakats av att observationen enbart genomfördes på en del av systemet, där själva 
skrivandet och publiceringen äger rum, och att informanterna därmed upplevde det 
svårt att ta ställning. Resultatet för detta påstående anses därför kunna vara 
missvisande och informanterna hade behövt utforska systemet i sin helhet för att 
kunna ge ett säkrare svar.  
 
Användarna uppgav att de föredrog system som var enkla utan för mycket alternativ 
när de skulle skriva. Detta verifierar Guo och Pooles (2009) studie som visar att 
komplexitet påverkar flow-upplevelsen negativt och har starka kopplingar till alla 
flowteorins grundförutsättningar; ett tydligt mål, snabb, otvetydig feedback samt 
balans mellan kunskap och svårighetsgrad. En möjlig anledning till detta skulle kunna 
vara grundförutsättningen balans mellan svårighetsgraden och kunskapsnivå. Detta då 
ett enkelt system troligtvis kräver färre förkunskaper för att användas och därmed är 
enklare att använda för en nybörjare. I Pikes studie (2004) uppgav majoriteten av 
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användarna att ett nytt gränssnitt hindrar möjligheten till flow, vilket kan antas bero 
på att kunskaperna kring systemet då är lägre. I Pikes studie framkommer det också 
att flera användare vill undvika kognitiv belastning exempelvis genom att systemet 
innehåller funktioner som underlättar uppgiften. Fallstudien visar på att viss 
funktionalitet saknas av användarna både i Writeous och andra redaktörsgränssnitt 
som används, vilket också var en av anledningarna till att flera system behövdes. 
Enligt studien Heetae och Hwansoo (2017) hade innehållskvalitet en stark påverkan 
på flow och funktionalitet var en faktor som påverkade flow indirekt genom upplevd 
användbarhet. En balans i hur många funktioner som implementeras i digitala 
redaktörsgränssnitt anses utifrån detta viktigt.  
 
Att flera system används av informanterna för att kunna skriva och publicera sina 
artiklar, ledde i vissa fall till problem. På grund av de olika systemen ändrades 
formateringen när texten kopieras från ett system till ett annat. Detta kan tänka sig 
göra att gränssnitten stör användarens handling och tankegång, vilket enligt 
majoriteten Pikes (2004) studie minskar möjligheten till flow. Behovet av flera olika 
system anses också göra att svårighetsgraden för aktiviteten ökar, då det är flera 
system uppbyggda på olika sätt att lära sig. Både Csíkszentmihályi (1975) och 
Norman (2013) beskriver konsekvenser av en för hög svårighetsgrad. 
Csíkszentmihályi menar att när uppgiften är alltför krävande orsakar det stress eller 
till och med ångest. Norman beskriver istället det psykologiska tillståndet inlärd 
hjälplöshet, som innebär att människor som misslyckas upprepade gånger tillslut ger 
upp och lägger skulden för misslyckandet på sig själva, när orsaken i själva verket 
ofta är dålig design. Färre system skulle i detta avseende, i synnerhet för en ny 
utövare, vara att föredra.  
 
Enligt den ursprungliga flowteorin är en balans mellan kunskapsnivå och 
svårighetsgrad viktigt för att bibehålla personens intresse. Är det för enkelt drabbas 
utövaren av uttråkning och är aktiviteten för svårt skapar det stress. Båda dessa 
tillstånd kan leda till oro och ångest (Csíkszentmihályi 1975). I denna studie har 
fokus främst legat på systemets svårighetsgrad, då kunskapen till stor del beror på 
användaren i fråga. Designförslaget, som ses i 4.4.5 Länkning, skulle göra systemet 
enklare att använda och därmed sänka svårighetsgraden, vilket är positivt återigen i 
synnerhet för nya användare. I Pikes (2004) studie kring flow uppgav sju av tjugo 
informanter brist på kunskap som det största hindret för att uppleva flow, vilket skulle 
kunna bero på att det då är en obalans mellan kunskapsnivå och svårighetsgrad.  
 



   
 

34 
 

Få belägg för att möjligheten till flow minskar när aktiviteten är för enkel har dock 
kunnat urskönjas i denna studie eller de tidigare studier som tagits upp. Enbart i Pikes 
(2004) studie nämnde tre av tjugo informanter att gränssnittet behöver ge lite 
utmaning, men inte för mycket, för att främja flow. En teori skulle kunna vara att 
gränssnittet i sig inte behöver utmana användaren utan att aktiviteten, i detta fall 
skrivandet, står för detta. Detta stödjs av Pikes (2004) studier där skrivandet tas upp 
som en aktivitet där flowupplevelse kan infinna sig. Flest uppgav dock att de 
upplever flow i arbetet, men även där fanns arbeten innefattande skrivande 
representerade. I Pikes studie poängteras också att själva gränssnittet ska fungera så 
att användaren inte behöver tänka på det och att gränssnittet varken ska hindra 
handlingar eller tankegång för att stödja flow. Enligt Dong-Hee och Won-Young 
(2008) hade upplevd användbarhet en direkt och betydande effekt på attityden kring 
systemet, Koufaris (2002) menar att flow innebär att kunna interagera hinderfritt med 
systemet och Heetae och Hwansoos (2017) studier visar att lätthet i användning 
påverkade flow indirekt genom upplevd användbarhet. Vidare studier kring 
gränssnittets roll i balansen mellan kunskapsnivå och svårighetsgrad hade alltså 
behövts.  
 
Norman (2013) delar upp begreppet kunskap i två delar; kunskap som sitter i huvudet 
och kunskap i världen. På detta sätt anses även begreppet kunskap och kunskapsnivå 
kunna implementeras inom gränssnittsdesign. Norman menar att kunskapen som en 
person behöver ha kan minskas genom att miljön anpassas, exempelvis som ett 
tangentbord där tangenterna är utmärkta med vilken bokstav som sitter var för att 
användaren inte ska behöva kunna detta utantill. Här kan paralleller dras till denna 
studie och hur Writeous fungerade när en länk skulle skapas. I nuläget är användarna 
tvungna att veta att https:// ska användas för att kunna skapa länken. Hade systemet 
istället självt lagt till https:// är det inte angetts av användaren, som i designförslag 
4.4.5 Länkning, hade kunskapen enligt Normans princip lagts i världen istället för i 
huvudet. Det ska inte hänga på en användarens minne om det går att använda en 
funktion, utan den nödvändiga informationen ska återigen finnas ute i världen 
(Norman 2013) 
 
Viss problematik kring feedback, en av flowteorins förutsättningar, framkom i 
fallstudien. Snabb och otvetydig feedback i flowteorin har i denna studie översatts till 
att gälla Nielsens (1995) och Normans (2013) benämning av feedback ska 
kommunicera resultatet av en aktivitet eller handling. Enligt en studie av Nah (2004) 
innebär feedback från ett system att användaren orkar vänta på att få informationen 
som eftersöks ytterligare 2 sekunder, i jämförelse med om ingen feedback ges. Även 
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Norman (2013) betonar vikten av omedelbar feedback då en fördröjning kan skapa 
förvirring hos användaren och vid längre fördröjningar få användaren att ge upp. Det 
tydligaste tecknet på vikten av feedback framkom i denna studie när en länk skulle 
skapas och vid felaktig inmatning inte gav feedback på vad som gått fel. Rutan blev 
röd, men gav inga vidare instruktioner vilket orsakade förvirring och tyder därför på 
otillräcklig feedback. Detta går emot Saffers (2014) andra regel som innebär att 
feedback bör vara konkret och hjälpa användaren. Även tidigare forskning visar att 
god feedback är en viktig faktor. Chen (2006) genomförde en studie där vikten av 
feedback i webbmiljöer betonas, i Pikes (2004) studie nämnde några omedelbar 
feedback som viktig för flowupplevelsen och några angav att långsam feedback 
minskade möjligheten till flow. Även Guo och Poole (2009) såg att otvetydig 
feedback hade positiva effekter på möjligheten till flow. I denna studie anses också 
exempelvis önskemålen om en föhandsgranskningsfunktion vara ett behov av 
feedback. Att användarna kan se artikeln i dess slutgiltiga format under skrivandet 
och innan publicering, menas ge dem feedback på att de är på rätt väg mot sitt mål.  
 
Den ursprungliga flow-teorin är inte anpassad för gränssnittsdesign, men forskning på 
området har som redovisats genomförts efter teorins uppkomst. Utifrån de tidigare 
studier som här sammanställts bedöms flow-teorin med fördel kunna användas för att 
designa gränssnitt. Exempel på detta är Pikes (2004) studie som påvisar att 
flowupplevelse kan uppnås även inom arbetsrelaterad informationsteknologi. Pike 
drar även slutsatsen att flowteorin kan användas för att utvärdera användarupplevelse. 
Ett annat exempel är Chens (2006) studie som visade att flow-symptom hos 
webbanvändaren visade starka och positiva samband till positiv påverkan. Resultatet 
betonar också vikten av snabb feedback och tydliga mål. De menar att genom att se 
över webbmiljön så att den främjar positiv påverkan kan göra att användare 
återkommer till webbsidan i högre utsträckning.  
 
Designförslagen i kapitel 4.4 är tänkta att med hjälp av teori, tidigare forskning och 
resultatet från denna studie konkretisera hur flow-teorin kan användas för att skapa 
eller förbättra ett gränssnitt. Effekten av dessa förändringar och om de ökar 
möjligheten till flow behöver undersökas i fortsatta studier.   

5.2 Metodreflektion 
I denna studie har som tidigare beskrivits, kapitel 3 Metod, metodtriangulering med 
en kombination av två kvalitativa och en kvantitativ metod tillämpats. Intervjuerna 
var i semistrukturerad form där syftet var att få mer berättande svar. Intervju som 
metod ses i efterhand som ett lämpligt val. Resultatet är kvalitativt och målet att nå 
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berättande svar har uppfyllts och ses av oss som tillfredsställande. Syftet med SUS-
enkäten var istället att få en mer kvantitativ insyn och förståelse för hur användbart 
systemet upplevs idag. SUS-enkäten ses också som en lämplig metod då det gav en 
kvantitativ insyn i hur väl systemet Writeous rankas utifrån ett 
användbarhetsperspektiv. 
 
Observationerna som genomfördes har gett en djupare förståelse för systemet, hur det 
upplevs och faktiskt används. Observationerna bestod av fem uppgifter som 
informanten ombads att genomföra. Dessa uppgifter gick väl och värdefull 
information identifierades. Reflektionen i efterhand är huruvida dessa observationer 
kunde genomförts på annat sätt för att få ut mer information kring skrivandeprocessen 
och dess upplevda svårigheter. Det hade sannolikt varit till studiens fördel om en 
metod som kontextuell undersökning eller en lättare etnografisk undersökning 
genomförts. Då hade informanterna kunnat följas hela vägen från att idé till 
publicering i den verkliga kontexten. Detta hade kunnat ge en djupare förståelse för 
hur hela skrivandeprocessen ser ut, samt hur det specifika systemet Writeous hade 
kunnat hjälpa informanten i sitt dagliga arbete med fokus på skrivandeprocessen.  
 
Tre av de fem informanter som observerades hade aldrig tidigare sett eller använt 
Writeous, vilket kan ha påverkat observationerna både positivt och negativt. Om 
dessa informanter hade fått tillgång till systemet en tid innan observationerna och 
intervjuerna ägt rum hade dom sannolikt känt sig mer bekväma med systemet och 
genomfört uppgifterna utan att deras uppmärksamhet emellanåt drogs till specifika 
delar av systemet som var av mindre eller ingen vikt till exempel färg på menylist 
eller liknande detaljer. Vi menar att första gången ett nytt system presenteras för en 
användare hamnar fokus lätt på allt som drar uppmärksamheten till sig. Det kan vara 
ikoner, färger på element och hela gränssnittet i sig. Samtidigt menar vi att dessa 
informanter gav oss deras spontana reaktioner, intryck och känslor för systemet. Om 
vi låtit informanterna klicka sig runt i systemet fritt någon dag innan hade sannolikt 
flera av de brister som upptäcktes inte identifierats. Ett tydligt exempel på en sådan 
situation menar vi skulle kunna vara momentet där vi bad informanten att länka till 
sitt företags webbplats. Alla informanter som inte tidigare sett systemet förstod inte 
helt vilken URL systemet krävde. För några informanter uppstod flera fel på vägen 
och systemet visade brister i feedback.  
 
De informanter som medverkade i fallstudien var godkända av vår uppdragsgivare. 
Detta kan ha påverkad de två informanter som i nuläget använder Writeous och gjort 
att de inte vågat vara lika öppna med sina åsikter som de annars skulle varit. Trots att 
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uppdragsgivaren inte vet vem som sa vad under fallstudien är urvalet litet och känslan 
av anonymitet kan därför vara mindre. Då användarna av systemet enbart var fyra var 
detta tillvägagångssätt dock nödvändigt för att nuvarande användare skulle kunna 
delta i studien. För att minska denna risk är det inte angivet om ett citat är uttalat av 
en nuvarande eller en potentiell användare och enbart en del av resultatet är uppdelat 
så att det kan särskiljas vad de nuvarande användarna eller de potentiella användarna 
svarat. Anledningen till att även de potentiella användarna godkändes av 
uppdragsgivaren var för att säkerhetsställa att de tillhörde målgruppen som han hade 
en högre kännedom kring. Där bedömdes risken för påverkan av uppdragsgivaren 
som lägre och vikten av att kontrollera rätt målgrupp som högre.  
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6 Avslutning 
Här sammanfattas studiens syfte och slutsatsen presenteras. Avslutningsvis ges 
förslag till fortsatt forskning.  

I den här studien har syftet varit att undersöka hur ett digitalt gränssnitt kan utformas 
för att hjälpa redaktörer i det dagliga arbetet, med fokus på förutsättningarna för flow 
i arbetsprocessen. Studien är menad att konkretisera flowteorins förutsättningar till 
något som kan implementeras inom gränssnittsdesign. Studiens forskningsfråga är: 

Hur kan ett digitalt gränssnitt för redaktörer utformas för att öka användarens 
möjlighet till upplevelse av flow i arbetet? 

6.1 Slutsats 
Gränssnitt för webbredaktörer bör utformas så att de upplevs enkla utan för mycket 
funktioner, men ändå med de funktioner som krävs för att utföra uppgiften på ett 
önskvärt sätt. Antalet system som behövs för att utföra en uppgift bör vara så få som 
möjligt, då användarnas krav på kunskap därmed minskas. Systemet ska även ge 
användarna den information som behövs för att utföra uppgiften utan större 
förkunskaper. Gränssnitten som designas för att ge bra feedback enligt de 
designprinciper och standarder som finns gör användarna mindre förvirrade och ökar 
därmed den hinderfria interaktionen med systemet. Baserat på flowteorin, resultatet i 
denna studie och den tidigare forskningen i området, som presenterats i kapitel 2.4 
Tidigare forskning, anses en tillämpning av detta stödja två av flowteorins 
grundförutsättningar; snabb och otvetydig feedback samt balans mellan 
svårighetsgrad och kunskapsnivå. Vilket anses öka användarnas möjligheter till flow 
vid interaktion med redaktörsgränssnitt.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har flera designförslag tagits fram (se kapitel 4 Resultat) som 
förhoppningsvis kan stärka förutsättningarna för flow. För att säkerställa detta 
rekommenderas att designförslagen testas genom någon form av användartest, med 
fördel via en interaktiv prototyp, för att se hur designförslagen upplevs. Ytterligare en 
SUS-enkät skulle då också kunna genomföras för att jämföra förändringar i 
användbarhet utifrån ett kvantitativt perspektiv.  
 
Ytterligare ett förslag, som diskuterats i det tidigare kapitlet 5.1 Resultatdiskussion, är 
gränssnittets roll i möjligheten till att uppleva flow. Vad beror på aktiviteten som 
utförs i gränssnittet och vad beror på gränssnittet i sig? Exempelvis diskuterades det 
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om gränssnittet i sig ska ge användaren någon form av utmaning som hindrar denne 
från att förlora intresset eller om aktiviteten, i detta fall skrivandet, ger den utmaning 
som behövs. Detta anses vara intressant att undersöka i vidare forskning.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Informerat samtycke 

Blankett för skriftligt informerat samtycke 
Detta är ett skriftligt informerat samtycke för: <informantens namn> 
 
Detta dokument för skriftligt informerat samtycke gäller webbredaktörer eller 
personer med liknande arbetsuppgifter som deltar i intervjuer och observationer 
kring deras arbete samt redaktörsgränssnittet Writeous. 

Introduktion och syfte 
Vi heter Märta Lönnaeus och Kim Minkkinen och genomför som en del av vårt 
examensarbete en studie där vi undersöker webbredaktörers, eller liknande 
yrkesgrupper arbete, samt redaktörsgränssnittet Writeous. Frågorna kommer att vara 
av allmän karaktär och syftar till berättande från din sida. Observationerna kommer 
delvis vara generella där du visar och berättar om hur du arbetar, men också mer 
styrda där fastställda uppgifter genomförs i gränssnittet Writeous. Det krävs inga 
förberedelser från din sida. Målet är att vi, genom dina kvalitativa berättelser och 
våra observationer, kan få en större förståelse för din arbetssituation och vad som 
kan skapa en optimal arbetsupplevelse för dig. 
 
Du har rätt att när som helst avbryta om du skulle känna obehag. Du har även all rätt 
att inte svara på specifika frågor eller genomföra observationsuppgifter. Om du inte 
förstår några begrepp eller ord så kommer vi att ge en förklaring till dessa.   

Genomförande 
Under intervjun kommer vi att ställa frågor där du får berätta vad du normalt sett gör 
under en arbetsdag och hur du arbetar. Vi kommer också ställa följdfrågor för att få 
än bättre förståelse för dina tankar och åsikter. Observationerna kommer delvis vara 
generella där du visar och berättar om hur du arbetar, men också mer styrda där 
fastställda uppgifter genomförs i gränssnittet Writeous. 
 
Intervjun och observationen kommer om godkänt av dig att spelas in; ljud vid 
intervju, och ljud samt bildskärm vid observation. Filerna kommer inte att publiceras, 
utan är endast till för oss under studiens gång. Filerna sparas lokalt tills dess att 
arbetet är examinerat. Namn på dig som informant och ditt företag kommer att 
behandlas konfidentiellt. Alla individuella resultat kommer att användas för att hitta 
kluster av information. Dessa kluster samt eventuella citat, dock anonyma, kommer 
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att presenteras i rapporten.  
 
Intervjun beräknas ta mellan 30 till 60 minuter, beroende på din tid tillgänglig och hur 
pass utförliga svar du kommer att ge. 

Resultat 
Resultatet från intervjun kommer att ge oss en bättre förståelse för din 
arbetssituation och vad som kan skapa en optimal arbetsupplevelse för dig. Detta 
tillsammans med tidigare forskning och teorier kommer att ligga till grund för 
designförslag till Writeous nuvarande gränssnitt.  
 
Resultatet kommer att delas med andra studenter som läser kandidatprogrammet i 
interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet samt handledare och examinatorer. Det 
sammanställda resultatet av fallstudien kommer även att skickas till alla 
medverkande.  Rapporten kommer att publiceras i den onlinebaserade, offentliga 
databasen DIVA. 
 
Kom ihåg att du när som kan avbryta din medverkan i intervjun, oavsett anledning. 
Du får gärna ställa fler frågor om något av ovanstående är oklart. 

Intyg om samtycke 
Jag har läst föregående information, eller fått det läst för mig. Jag har haft möjlighet 
att ställa frågor kring detta och de frågor jag har haft har blivit besvarade. Jag intygar 
mitt samtycke om att vara med i denna studie. 
 
 
Mitt namn: 
 
 
Min signatur: 
 
 
Datum: 
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Vi intygar också att respondenten har haft möjlighet att ställa frågor kring studien och 
vi har besvarat dessa så utförligt som möjligt. Vi intygar även att individen inte har 
blivit tvingad till att delta i studien och samtycket gavs av egen vilja. 
 
En kopia av detta dokument skall skickas till respondenten. 
 
 
 
Mitt namn: Märta Lönnaeus 
 
Min signatur: 
 
Datum: 
 
 
 
Mitt namn: Kim Minkkinen 
 
Min signatur: 
 
Datum: 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Intervjufrågor - Nuvarande användare 
 

1. Demografiska frågor: 
1. Kan du berätta lite om vad du jobbar med här på XXXX? 
2. Hur länge har du arbetat här?  
3. Hur länge har du arbetat med att skriva och publicera texter digitalt? 

Hur ofta gör du det? 
 
2. Generell 

1. Vad fokuserar du på när du ska skriva och publicera en text? 
2. Kan du berätta om hur du tänker när du planerar och genomför 

skrivandet av en text? 
3. Berätta om en situation när skrivandet flyter på bra för dig och är kul? 

Hur känns det då och vilka förutsättningar finns? 
 
3. Svårighetsgrad 

1. Vill du berätta om dina största utmaningar är när du skriver en text? 
2. Kan du beskriva ditt första intryck av Writeous? 
3. Kan du berätta vad du upplevde första gången du använde Writeous? 
4. Kan du berätta om ett tillfälle då du stötte på ett problem eller hinder 

med Writeous? 
 
4. Feedback 

1. Vad behöver du för funktioner för att skriva en bra text? 
2. Kan du berätta om du saknar några funktioner i Writeous och i så fall 

vilka? 
3. Vad tycker du fungerar bäst med Writeous? 
4. Anser du att Writeous idag ger dig den stöttning som du behöver i 

skrivandeprocessen? Varför/Varför inte? Kan du ge exempel? 
 
5. Andra system 

1. Har du använt några andra system för att skriva och publicera texter? 
2. Kan du berätta vad som fungerade bäst med dessa? 
3. Vad fungerade mindre bra? 
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Intervjufrågor 1 - Potentiella användare 
1. Demografiska frågor: 

1. Kan du berätta lite om vad du jobbar med här på XXXX? 
2. Hur länge har du arbetat här?  
3. Hur länge har du arbetat med att skriva och publicera texter digitalt? 

Hur ofta gör du det? 
 
2. Generell 

1. Vad fokuserar du på när du ska skriva och publicera en text? 
2. Kan du berätta om hur du tänker när du planerar och genomför 

skrivandet av en text? 
3. Berätta om en situation när skrivandet flyter på bra för dig och är kul? 

Hur känns det då och vilka förutsättningar finns? 
 
3. Svårighetsgrad 

1. Vill du berätta om dina största utmaningar är när du skriver en text? 
2. Kan du berätta om ett tillfälle då du stötte på ett problem eller hinder i 

ditt nuvarande system? 
 
4. Feedback 

1. Vad behöver du för funktioner för att skriva en bra text? 
2. Kan du berätta om du saknar några funktioner i systemet som du 

använder idag och i så fall vilka? 
3. Vad tycker du fungerar bäst i ditt nuvarande system? 
4. Anser du att ditt system idag ger dig den stöttning som du behöver i 

skrivandeprocessen? Varför/Varför inte? Kan du ge exempel? 
 
5. Andra system 

1. Har du använt några andra system för att skriva och publicera texter? 
2. Kan du berätta vad som fungerade bäst med dessa? 
3. Vad fungerade mindre bra? 
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Bilaga 3: Observationsuppgifter 

Observation - Nuvarande användare 
Exempel: 
Logga in och gå till ditt dashboard för att se hur många dokument som är 
publicerade. Mejladress: marta.lonnaeus@gmail.com. Lösenord: examensarbete 
 
Uppgifter: 

1. Skapa ett nytt dokument, skriv en titel och minst 30 ord om till exempel en 
typisk arbetsdag för dig.  

 
2. Lägg in en valfri bild, gör någon mening kursiv och publicera sedan 

dokumentet i kanalen “Testkanal” 
 

3. Du vill justera din text som du precis publicerat. Skriv till 10 ord i fokusläget. 
 

4. Länka till ditt företags hemsida i texten.  
 

5. Publicera dina ändringar.  
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Observation - Potentiella användare 
Exempel: 
Logga in och gå till ditt dashboard för att se hur många dokument som är 
publicerade. Mejladress: marta.lonnaeus@gmail.com. Lösenord: examensarbete 
 
Uppgifter: 

1. Skapa ett nytt dokument, skriv en titel och minst 30 ord om till exempel en 
typisk arbetsdag för dig.  
 

2. Lägg in en valfri bild, gör någon mening kursiv och publicera sedan 
dokumentet i kanalen “Testkanal” 
 

3. Du vill justera din text som du precis publicerat. Skriv till 10 ord i fokusläget. 
 

4. Länka till ditt företags hemsida i texten.  
 

5. Publicera dina ändringar.  

Frågor efter observation 
1. Kan du beskriva ditt första intryck av Writeous? 
2. Hur upplevde du det att klicka dig runt i Writeous? 
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Bilaga 4: System usability scale 
 
Fråga  Håller absolut inte 

med påståendet    Jag håller absolut 
med påståendet 

 Skala 1 2 3 4 5 

1 Jag tror att jag vill använda systemet 
regelbundet      

2 Jag tycker att systemet är onödigt komplext       

3 Jag tycker att systemet är enkelt att använda      
4 Jag tror att jag behöver stöd av någon teknisk 

kunnig person för att kunna använda systemet        

5 Jag tycker att de olika delarna i systemet är 
välintegrerade      

6 Jag tycker att det är för mycket inkonsekvens i 
systemet       

7 Jag tror att de flesta snabbt skulle lära sig detta 
system      

8 Jag tycker att systemet är besvärligt att 
använda      

9 Jag känner mig trygg i att använda systemet      
10 Jag kommer att behöva lära mig många nya 

saker innan jag bli produktiv med detta system       

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


