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Sammanfattning 
Human Computer Interaction (HCI) handlar om att utveckla produkter med god 
användbarhet. Med användbarhet menas att system ska vara lätta att använda och lära. 
Jakob Nielsen är en av förgrundsfigurerna när det gäller riktlinjer för hur detta ska 
uppnås. Han har utvecklat tio kriterier som kan användas för att ett så bra system som 
möjligt ska kunna utvecklas.  

På senare år har forskare börjat se till, inte bara tekniska aspekter utan även till de 
känslor som användaren kan tänkas uppleva under det att denna interagerar med en 
webbsida. Ett flertal forskare har utvecklat teorier kring begreppet Flow. Detta handlar 
om de känslor som uppstår när en användare till exempel sitter vid datorn. Dessa 
känslor kan vara tidlöshet, kontroll och fridfullhet som resulterar i att en användare 
stannar kvar på webbsidan en längre tid. Tiden som en användare spenderar på en 
webbsida är en viktig aspekt för ett företag som säljer produkter eller tjänster och att 
designa för Flow kan därför vara en fördel gentemot de företag som inte gör det.  

Mihalyi Csikszentmihalyi är forskare inom psykologi och var den som grundade 
begreppet Flow. Det var för ca 15 år sedan han först presenterade sin teori och denna 
hade han kommit fram till efter att studerat personer som spenderade mycket tid och 
energi på en aktivitet som inte gav dem någon finansiell vinning utan endast stor 
tillfredsställelse. Csikszentmihalyi är idag förgrundsfigur inom Flow-begreppet och vi 
har i detta arbete använt mycket av hans teorier eller andra forskares teorier som 
grundats på hans forskning. 

Vår frågeställning i detta arbete handlar om att utvärdera Nielsens tio kriterier för god 
användbarhet. Tanken är att med arbetet var att dessa ska utvärderas och eventuellt 
utvecklas. Vi utvärderade Aftonbladets webbsida med hjälp av Nielsens tio kriterier. 
Därefter fick en grupp respondenter svara på en enkät där frågorna var utformade efter 
Flow-teorin.  

Vi kom fram till att vissa av Nielsens kriterier inte behövde omformuleras men ett av 
dem kompletterades för att passa för Flow. Vi har även identifierat en brist i HCI-
kriterierna och därför tillfört ytterligare ett kriterie som vi anser behövs för att underlätta 
för Flow. 
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Abstract 
Human Computer Interaction (HCI) is about developing products with good usability. 
Usability means that systems should be easy to use and learn. Jakob Nielsen is a well 
renowned scientist when it comes to guidelines and how these should be reached. He 
has developed ten guidelines for designers to accomplish good usability.  

In recent years scientists have started to look at, not only the technical aspects, but also 
the emotions that the user can have during the interaction with a website. Several 
scientists have developed theories regarding the concept of Flow. This is about the 
emotions that occur when someone is using a computer. Such emotions can be a lost 
sense of time, control and peacefulness which results in the user remaining on the 
webpage during a long period of time. The time a customer remains on a webpage is 
crucial to a company that is selling products or services and therefore designing with 
Flow in mind can be an advantage towards companies that has not done this. 

Mihalyi Csikszentmihalyi is a scientist in psychology and was the one that first came up 
with the theory about Flow. He first presented it fifteen years ago and the research he 
made to come up with the theory was to study people that spent a lot of time and 
energy on activities that did not give them any financial gain but only great satisfaction. 
Csikszentmihalyi is today a prominent figure in Flow-theory and we have in this essay 
used a lot of his theories or other scientist’s theories based on his research.  

Our research questions in this thesis are about evaluating Nielsen’s ten guidelines for 
good usability. Our purpose is to evaluate and possibly develop these guidelines.  

We evaluated Aftonbladet´s website using the ten guidelines. Thereafter a group of 
respondents were asked to answer our survey where the questions were based on the 
Flow theory.  

Our conclusion was that several of Nielsen’s guidelines did not need to be reformulated, 
but one of them however was further developed to also include Flow. We have also 
identified a gap in the HCI guidelines and therefore added another guideline ourselves 
that we feel is needed to ease the ability of Flow. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel motiverar vi vårt val av ämne samt för en problemdiskussion inom det valda 
området. Utifrån bakgrund och problemdiskussion har vi formulerat vår frågeställning och syftet med detta 
arbete.  

1.1  Bakgrund  
Mihalyi Csikszentmihalyi utvecklade år 1990 en teori som han baserade på 30 års forskning 
inom området psykologi. Grundtanken i denna teori, som han kallar för Flow, är att lycka 
inte är någonting som bara inträffar, utan det är ett tillstånd som vi människor måste 
förbereda och vårda för att tillståndet lycka ska stanna kvar (Csikszentmihalyi, 1990). 
Csikszentmihalyi hade främst studerat personer som spenderade mycket av sin energi på 
aktiviteter som inte gav dem någon finansiell vinning men som ändå erbjöd dem stor 
tillfredsställelse. Dessa personer kunde till exempel vara bergsklättrare, schackspelare och 
dansare.  

Csikszentmihalyi mål med sin undersökning var att få en förståelse för de bakomliggande 
faktorer som framkallar glädje och välbehag och hur människan upplever dessa (Pace, 
2003). Han skilde på två olika sorters belöningar. Yttre belöningar som kan vara av 
karaktären pengar och prestige samt inre belöningar. De inre belöningarna innebär att 
utövaren genomför aktiviteten för att uppnå den tillfredställelse som aktiviteten i sig har att 
erbjuda. Han kom fram till att Flow handlar om inre belöningar. 

I och med denna undersökning lades grunden för Flow, som Csikszentmihalyi (1990) 
definierar som ”ett sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör att ingenting annat 
tycks betyda något, upplevelsen är i sig så njutbar att personen vill fortsätta att göra det även om priset är 
högt, bara för glädjen av att göra det”. (Csikszentmihalyi, 1990, s20).    

På senare tid har forskare börjat ta hänsyn till Csikszentmihalyi teorier när det gäller att 
förstå hur människor beter sig då de använder Internet. Fokus har då tagits från tekniken 
för att istället belysa användaren ur ett psykologiskt perspektiv (Pace, 2003). Hoffman och 
Novak (1996) konstaterar, i och med deras arbete om Flow och Internet, att det finns en 
mängd fördelar med Flow online. Människor som upplever Flow har en benägenhet att 
vara mer avslappnade och är mer villiga att pröva nya saker. De har även en tendens att 
stanna längre vid varje aktivitet de utför samt att även återkomma till de situationer där de 
uppnått Flow. Andra fördelar som Hoffman och Novak (1996) fann handlar om en ökad 
inlärningskapacitet och att användaren upplever en ökad kontroll över sin interaktion.  

Uppbyggnaden av ett användargränssnitt är nära relaterat till användarnas upplevelse av 
Flow (Skadberg & Kimmel, 2004). Human Computer Interaction (HCI) handlar om 
interaktionen mellan dator och användare. HCI används främst vid utvärdering av 
gränssnitt med målet att uppnå god användbarhet.  

Jakob Nielsen är forskare inom användbarhet och har utvecklat tio kriterier, så kallade 
heuristika, som en utvecklare bör ha i åtanke för att uppnå detta (Preece et al, 2002). 
Traditionellt har de principer som erbjuds inom HCI använts vid utvärdering av gränssnitt 
och då även sidor på Internet (Pace, 2003). Poängen med att använda sig av dessa handlar 
om att undvika vanligt förekommande fel, som på ett eller annat sätt skulle innebära att 
bruket av gränssnittet skulle försvåras (Preece et al, 2002). Kriterier som handlar om att 
uppfylla god HCI är baserat på innehåll, medan Flow handlar mer om att uppmuntra 
användarens engagemang och deltagande (Skadberg & Kimmel, 2004). 
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1.2  Problemdiskussion 
De flesta företag har insett att närvaro på Internet är en konkurrensfördel i en tid då 
kunden allt oftare inleder med att besöka företagets webbsida (Hurley & Birkwood, 1998). 
Från företagets perspektiv handlar det om att visa upp sig från sin bästa sida, medan det för 
kunden kan handla om att jämföra utbud och pris hos olika företag. 

Många av dessa företag har gått steget längre och använder Internet inte bara som ett sätt 
att sprida information utan även för att sälja sitt sortiment. På grund av att det idag finns 
ett stort utbud av e-handelsverksamhet kan det vara negativt för dessa företag om deras 
kunder inte är tillfreds med företagets webbsida. Företaget vill att kunderna ska stanna på 
webbsidan för att exempelvis handla eller hämta information (Hurley & Birkwood, 1998). 

Vad är det då, angående en webbsidas design, som kunden uppfattar som mindre bra och 
vad bör en webbdesigner tänka på för att få en så positiv respons som möjligt? Ett sätt är 
att designa för Flow (Pace, 2003). King (2003) påpekar att designern bör ha aspekter som 
till exempel hastighet, trovärdighet samt att designa för lek och användbarhet i åtanke.  

Då en användare surfar på Internet kan han mötas av många störande moment. Det kan 
bland annat handla om pop-up rutor med reklam eller sidor som av olika anledningar är 
svårnavigerade. Alla dessa moment hindrar användarens möjlighet att uppleva Flow (Pace, 
2003). För att kunna ägna sig åt det användaren vill göra, vill han slippa alla störande 
moment. Om användaren blir avbruten av någonting kan det sluta med att han lämnar 
aktiviteten för att gå vidare till en annan webbsida eller aktivitet (Finneran & Zhang, 2002). 
Ovanstående problem skapar en önskan om att veta hur en designer ska gå till väga för att 
designa webbsidor som möjliggör att användaren upplever Flow.  

När en människa upplever Flow glömmer hon tid och rum och blir helt fokuserad på det 
som händer på datorn (Pace, 2003). Vad är det som utlöser detta, hur beroende är Flow av 
att ett system eller en webbsida har hög användbarhet? Finns det en möjlighet att uppleva 
Flow på en webbsida som är designad efter de designkriterier som finns inom HCI, eller 
behövs det något ytterligare för att underlätta för att användaren ska uppleva Flow? 

1.2.1Problemställning 
Vår frågeställning i detta arbete är följande: 

• Går Flow-teorin att appliceras på HCIs designkriterier?  

• Behövs ytterligare en anpassning av Nielsens kriterier för att underlätta för en användare 
att uppleva Flow? 

1.3  Syfte 
Syftet med detta arbete är att se hur Nielsens heuristika för utvärdering och design kan 
utvecklas med utgångspunkt från Flow-teori. 
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1.4  Avgränsning 
Vi har valt att använda oss av Jakob Nielsens tio kriterier för en god design inom HCI. 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av dessa är att vi anser att de är lämpliga 
riktlinjer inom design för användbarhet. Alternativet hade varit att använda oss av de sju 
riktlinjer som Nielsen utarbetat speciellt för gränssnitt på Internet. Det faktum att dessa sju 
heuristika inte är presenterade i litteraturen i samma omfattning som de mer generella tio 
kriterierna, har bidragit till att dessa inte har valts. De har även fått utstå viss kritik för att 
fokusera för mycket på en webbsidas innehåll, istället för att se till andra aspekter som kan 
vara kritiska för att få en användare helt nöjd. Exempelvis är användarkontroll och frihet 
en av de tio punkterna vilken är viktig för att en Flow upplevelse ska kunna uppstå. 

Inom Flow-teorin har vi valt att använda oss av den litteratur som finns inom psykologin 
för att ge en introduktion till begreppet. Vi har därefter i huvudsak använt oss av Kings 
rekommendationer vid design för Flow.  

Då vi i denna uppsats använder begreppet användbarhet syftar vi främst på Nielsens 
definition som vi går närmare in på under teori-avsnittet. 

1.5  Intressenter 
De intressenter som vi har identifierat är designers som arbetar med att utveckla 
användargränssnitt för webbsidor. Vår uppsats kan även vara av intresse för verksamheter 
som arbetar med e-handel, exempelvis postorderföretag. 
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2 Metod 
I detta kapitel skriver vi om det tillvägagångssätt och den metod vi har bestämt oss för att använda oss av i 
vår uppsats. Metodkapitlet innehåller även beskrivningar av de metodteorier som vi använt oss av. Syftet är 
således att ge läsaren en förståelse för hur vi kommit fram till vårt resultat samt att ge läsaren en 
uppfattning om uppsatsens tillförlitlighet. 

2.1  Tillvägagångssätt 
För att kunna genomföra den analys av kunskap som den här sortens arbete innebär, krävs 
enligt Goldkuhl (1998), design av genomförandet det vill säga hur vi ska gå tillväga för att 
få svar på vår frågeställning. Det innebär att vi väljer en, för uppsatsen, lämplig metod. 
Genom att bestämma detta utgångsläge motiveras det val av tillvägagångssätt som vi 
använder för att kunna färdigställa uppsatsen. 

Fortlöpande under arbetets gång har vi läst teori inom HCI och Flow och sedan valt ut den 
teori vi ansett vara relevant för arbetet. Därefter ägnades tid åt upplägg av arbetet, 
frågeställning och metod. I figur 1 sammanfattas detta under bearbetning av frågeställning. 
Detta utmynnade i val av metod. Vi valde sedan att utföra en heuristisk utvärdering av 
Aftonbladets webbsida för att avgöra hur väl webbsidan uppfyllde HCIs designkriterier. 
Utifrån denna utvärdering genomfördes en enkät där ett antal respondenter ombads att 
svara på frågor efter de hade besökt Aftonbladets webbsida. Frågorna i enkäten baserades 
på Flow-teorin. I analysfasen av vårt arbete har vi slagit samman de båda teorierna samt 
våra undersökningar.  

 
Figur 1. Tillvägagångssätt 
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2.2  Insamlande av data 
En kritisk del av uppsatsarbetet handlar om insamlandet av information, vilken kan grunda 
sig på såväl sekundär- som primärdata. Lundahl och Skärvad (1992) kallar den data som 
samlats in av någon annan för sekundärdata. Till detta hör artiklar, böcker, statistik eller 
tidigare undersökningar. Primärdata kan samlas in genom att använda sig av metoder av 
typen experiment, observationer eller enkäter. 

Insamlandet av sekundärdata har skett löpande under i stort sett hela arbetet. Den mest 
intensiva delen, när det gäller insamlandet av denna data, var i början av arbetet då vi skulle 
fördjupa oss i ämnet, vilket innebar att vi behövde inhämta information angående både 
HCI och Flow. Den information vi använt oss av fann vi på Högskolans bibliotek i 
Jönköping samt artiklar på Internet.   

Då syftet med vår uppsats var att undersöka om HCI-kriterierna behövde kompletteras för 
att även Flow skulle stödjas valde vi att göra en empirisk studie. Vi ville, med egna ögon, se 
om respondenterna fann de olika kriterierna viktiga för att få en så bra internetupplevelse 
som möjligt. Om vi hade valt att enbart göra en teoretiskt baserad analys anser vi att vi inte 
hade kunnat få denna förståelse för vikten av Flow och HCI hos en webbsida.  

I vår uppsats har vi gjort två undersökningar för att samla in primärdata. Dels har vi 
genomfört en heuristisk utvärdering av en webbsida och dels har vi gjort en 
enkätundersökning där respondenter svarat på ett antal frågor. Den information som vi fått 
här ligger som grund, tillsammans med teorin, för den analys och det resultat som vi 
presenterar. Vi anser att den information som vår primärdata innebär bidrar till att vi 
skapar oss en vidare och kanske mer relevant referensram. 

2.2.1Heuristisk utvärdering 
När det gäller inspektioner av användargränssnitt nämns ofta heuristisk utvärdering som en 
metod för att nå en bra design. Enligt Preece et al (2002) innehåller heuristisk utvärdering 
riktlinjer som beskriver vanligen förekommande egenskaper i ett användargränssnitt. Målet 
med den här sortens utvärdering är att finna användbarhetsproblem i gränssnittets design 
så att utvecklaren kan åtgärda det som är fel.  

Vi har med hjälp av den här sortens utvärdering haft som avsikt att fastställa om 
Aftonbladets webbsida är designad efter de kriterier för god användbarhet som Nielsen 
satt upp. Vi har även velat få en känsla för sidans storlek samt hur den fungerar. 
Utvärderingens genomförande har gått till så att vi först, var och en på sitt håll, gått 
igenom webbsidans gränssnitt med de tio kriterierna som guide. Vi genomförde 
utvärderingen individuellt för att undvika att bli påverkade av varandra.  

Efter utvärderingen har vi träffats och diskuterat för att kunna sammanställa det som vi 
kommit fram till. 

2.2.1.1 Val av utvärderingsobjekt 
Motiveringen till varför vi valt Aftonbladets webbsida är att den är en av Sveriges största 
Internet-tidningar. Vi anser att användarnas kunskaper om Internet skiljer sig åt vilket 
ställer högre krav på webbsidans användbarhet. Med tanke på att den är så välbesökt ansåg 
vi att den borde uppfylla de tio kriterier för god användbarhet som utvecklats av Jakob 
Nielsen. På så sätt torde den utgöra en passande grund när det gäller att jämföra 
webbsidans fysiska uppbyggnad med de känslor som infinner sig hos användaren när denne 
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befinner sig på sidan.  Under den heuristiska utvärderingen upptäckte vi dock att 
webbsidan inte till fullo uppfyllde kriterierna för HCI. Varje kriterie uppfylldes till viss del, 
men på vissa delar uppfylldes de inte i den grad som vi förväntat oss av 
utvärderingsobjektet. Ännu en negativ aspekt angående sidans popularitet är att de 
regelbundna besökarna förmodligen redan vet hur de ska navigera när de använder sig av 
sidan. 

2.2.2Enkät 
Lundahl och Skärvad (1992) beskriver en enkät som ett frågeformulär där alla respondenter 
ges samma frågor, vars utformning har bestämts av enkätens konstruktörer. Den 
undersökande personen behöver inte närvara när enkäten fylls i (Lundahl & Skärvad, 
1992). Detta är, med hänsyn till den situation vi befinner oss i, en fördel. Flow är ett 
tillstånd som i hög grad bygger på de känslor som användaren upplever när denna sitter vid 
datorn. Därför anser vi att, till exempel, en observation skulle bidra till att användaren inte 
skulle utföra det som den annars gjort. Användarens upplevelse skulle då också kunna 
påverkas av detta. Ett annat alternativ som vi i gruppen diskuterat är att användaren efter 
genomförd uppgift skulle svara på ett antal frågor i form av en intervju. Också detta har vi 
avfärdat på grund av det faktum att det för respondenten skulle vara svårt att komma ihåg i 
efterhand vad för känslor han kände i samband med den uppgift som genomförts.  

I vår uppsats valde vi alltså att använda oss av enkätsvar som gör det möjligt för 
respondenten att utföra uppgiften i en ostörd miljö samt även svara på frågorna direkt efter 
genomförd uppgift. Vi valde ut ett antal respondenter som skulle svara på frågor. Resultatet 
på dessa frågor skulle sedan kunna ge oss indikationer på vad en användare av webbsidan 
tyckte var viktigt, störande eller om det fanns någonting på webbsidan som gjorde att han 
stannade kvar på den. Urvalet av våra respondenter är varierande. Vi hade både 
respondenter med god datorvana som de med ingen alls, kvinnor och män i olika åldrar 
med olika utbildningar. Med i urvalet fanns de respondenter som besöker webbsidan ofta 
och de som aldrig tidigare har besökt den. Med detta urval anser vi att vi har fått med en 
bra variation för att ge undersökning bredd.  

2.2.2.1 Enkätformulär 
Detta stycke avser att förklara enkätformulärets uppbyggnad. Detta ger läsaren en bättre 
överblick över frågorna och hur dessa har ställts, samt underlättar för läsaren att placera 
dem i rätt sammanhang.  

Webbsidan är snabb & Gensvaret är snabbt, nästa sida (till exempel då jag klickat på en länk) laddas 
snabbt - Dessa frågor avser att svara på hur användaren upplever hastigheten på webbsidan. 
Hastighet är en viktig del inom Flow eftersom en användare lätt tröttnar om sidan laddas 
för långsamt.  

Designen på webbsidan är attraktiv - Detta påstående anser vi svarar på om respondenterna 
finner webbsidan attraktiv nog att fortsätta surfa på. Dragningskraften hos en webbsida har 
stor påverkan på om en användare ska uppleva Flow. Användaren bör även anse att 
webbsidan är trovärdig, någonting som uppnås genom en bra design.  

Navigationen var lätt och enkel - För att underlätta användningen bör webbsidan vara lätt att 
navigera. Det ska även vara enkelt att förstå hur webbsidan ska användas för att hitta den 
eftersökta informationen. Webbsidan bör även kunna tillhandahålla verktyg som 
underlättar för användaren att på ett snabbt och enkelt sätt utföra sina uppgifter. 
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Jag kände att jag hade friheten att röra mig fritt på webbsidan – Användaren ska kunna röra sig fritt 
på webbsidan utan att behöva störas av diverse hinder exempelvis nedladdning av program 
för att kunna se det önskvärda materialet och sidor som enbart är tillgängliga för 
medlemmar. 

Medan jag surfade på webbsidan gick tiden fort förbi & Medan jag surfade på webbsidan var jag inte 
medveten om omvärlden - Webbsidan ska erbjuda ökad utmaning då användarens erfarenhet 
ökar. Känslan av utmaning är en av de bidragande faktorerna till att användaren ska 
uppleva Flow. 

Efter att ha besökt Aftonbladets webbsida känner jag att jag har lärt mig mer - Då kunskap inte 
påverkar Flow i högre grad ställde vi endast frågor som enkelt kunde besvara om 
respondenterna kände att webbsidan har gett dem mer kunskap. Detta skulle kunna visa 
om respondenterna kände att Aftonbladets webbsida gav dem mer kunskap, samt om de 
väntade sig att söka kunskap här i framtiden. 

Informationen på webbsidan är lättförståelig - Om webbsidan är anpassad till användarens 
förmåga ökar användarens koncentration. Det är viktigt att använda ett språk som 
användaren förstår för att användare ska kunna uppleva Flow. 

Jag upplevde vissa saker på Aftonbladets webbsida som störande till exempel pop-up rutor och reklam - 
Att ha mycket animering på webbsidan kan verka störande för de användare som använder 
den. Detta kan störa den koncentration som bör infinna sig för att Flow ska uppstå. 

2.3  Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att överensstämmelsen mellan verkliga förhållanden och 
undersökningens resultat är maximerad. I de fall en undersökning inkluderar en hel 
population är bekymret med generalisering inte aktuellt. Om data hämtas från alla objekt 
som är av relevans för studien finns inget behov av ta reda på om ytterligare fall skulle 
påvisa likadana karaktäristika (Denscombe, 2004). Det är dock sällan som samtliga objekt 
av något undersöks. Anledningen varierar men beror vanligtvis på att detta skulle innebära 
för höga kostnader eller ta för lång tid.  

Alternativet till detta är, som i vårt fall, att inrikta undersökningen på ett begränsat antal 
objekt. Då urvalet genomförs är det mycket viktigt att hänsyn tas till att urvalet består av 
objekt som är representativa för dess helhet. De respondenter som återfinns i vår enkät har 
varierande kunskap och bakgrund. Syftet med detta är att fokus ska vara på ett antal som 
har samma generella karaktäristika som helheten.   

För att ett urval ska vara representativt är det av stor betydelse att undersökningen omfattar 
alla typer av relevanta objekt (Denscombe, 2004). Eftersom Aftonbladets hemsida är en av 
de svenska sidor på Internet som har flest besökare inser vi att det inte är tillräckligt att 
basera vår enkät enbart med hänsyn till besökarens datavana och tidigare kunskap. Flera 
typer av respondenter hade behövts för att göra undersökningens resultat mer 
överensstämmande med verkligheten. Det är därför inte möjligt att dra direkta slutsatser 
angående hela befolkningen med vår enkät som grund. Däremot anser vi att 
undersökningen ger en indikation om respondenternas inställning till det aktuella ämnet.   
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3 Referensram 
Teoriavsnittet är uppdelat i två delar som avser att presentera både HCI och Flow. Den första delen 
presenterar de viktigaste grundstenarna inom HCI samt utvärdering av befintligt gränssnitt. Den andra 
delen beskriver begreppet Flow ur ett psykologiskt- samt  IT relaterat perspektiv. 

3.1  HCI  
HCI, Human Computer Interaction är ett forskningsområde som handlar om att utveckla 
interaktiva produkter. Enligt Preece (2000) är innebörden att datorer och applikationer ska 
utformas för de behov och förmågor som människan har. Med detta menas generellt att 
produkten ska vara lätt att lära och effektiv att använda. Syftet är att användaren inte ska 
behöva tänka på hur han använder en dator.  

Preece (2000) skriver vidare att själva interaktionen syftar till en växelverkan mellan 
människa och dator. HCI är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Betydelsen av att 
förstå hur användarna fungerar har medfört att kunskap har kopplats samman från olika 
discipliner så som kognitionspsykologi, sociologi och grafisk design.  

3.1.1Användbarhet 
Usability, även kallat användbarhet på svenska, är ett centralt begrepp inom HCI vilket 
syftar till att göra system lätta att använda och lära. Ramverket för användbarhet omfattar 
fyra olika komponenter som kan hittas i arbetsmiljön. Dessa är användaren, uppgiften, 
systemet och miljön runt omkring. God design som gagnar en god användbarhet beror på 
samspelet mellan dessa komponenter (Preece & Keller, 1990). 

Nielsen (1993) menar att användbarhet är ett komplicerat begrepp. Han tar upp fem 
attribut i sin definition:  

Inlärningskapacitet – Det ska vara enkelt att lära sig att använda ett system.  

Effektivitet – Efter inlärningsperioden så ska systemet vara effektivt för användarna att 
nyttja, detta för att öka möjligheten för dem att bli experter på systemet.  

Minneshantering – Även användare som inte använder systemet regelbundet ska ha lätt 
att nyttja det utan att behöva lära sig systemet på nytt varje gång det används.  

Felhantering – Ett system ska vara byggt på ett sådant sätt att användaren gör så få fel 
som möjligt. Fel som har katastrofala följder, exempelvis sådant som förstör en användares 
arbete, ska överhuvudtaget inte få förekomma.  

Tillfredsställelse – Ett system ska vara tilltalande för användaren att använda. 

Preece och Keller (1990) fokuserar på helheten och dess påverkan på användaren i sin 
definition av användbarhet. Om en person sitter på en obekväm stol är inte all 
koncentration på uppgiften och systemet. Detta kan påverka inlärningsförmågan av ett nytt 
system. Preece och Keller (1990) menar att användarens attityd också har betydelse för 
inlärningen. Nielsen däremot fokuserar mer på systemet och dess design och uppbyggnad. 
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3.1.2Olika utvärderingsmetoder 
Fossum (1996) skiljer mellan metoder med och utan användarnas medverkan. Denna 
indelning är, enligt Fossum (1996), gjord för att det kan finnas svårigheter att finna 
användare som kan hjälpa till under systemutvecklingsprocessen. De metoder som inte 
kräver att användaren deltar har gemensamt att de fokuserar på dialogen mellan 
användaren och designen av gränssnittet. Metoden med användarmedverkan fokuserar på 
att hitta problem hos systemet.  

3.1.3Heuristisk utvärdering 
Jakob Nielsen är en av förgrundsfigurerna på området användbarhetstester och 
utvärderingar. Han är även skapare av den heuristiska metoden och av en uppsättning 
riktlinjer (Preece et al. 2002). Det har visat sig att för att den här typen av utvärdering ska 
vara effektiv behövs tre till fem utvärderare för att finna 75 procent av problemen. 
Anledningen till att det behövs mer än en utvärderare är att olika utvärderare finner olika 
problem (Nielsen, 1993).  

Nedan följer en lista med riktlinjer som bör följas under utvärdering enligt Nielsen och 
Mack (1994). 

1. Synlighet av systemets status.  

Systemet bör alltid hålla användaren informerad om vad som sker genom lämplig feedback 
inom rimlig tid. Det kan till exempel handla om informationsfönster som talar om att en 
transaktion är under bearbetning eller som beskriver vad som har hänt efter en viss 
händelse. Användaren bör även informeras, på ett lämpligt sätt, om hur lång tid utdragna 
transaktioner tar.  

2. Använda ett språk användaren förstår. 

Ord, fraser och koncept som används ska vara bekanta för användaren istället för att 
använda systemorienterade termer. Informationen ska också presenteras i naturlig och 
logisk ordning. Texten i systemet ska vara skriven ur användarens perspektiv. Har en 
användare exempelvis handlat på en webbsida ska det stå ”jag har köpt” och inte ”vi har 
sålt”.  

3. Användarkontroll och frihet. 

Det ska finnas tydligt markerade nödutgångar för att kunna komma ur ofrivilliga 
situationer. Det ska exempelvis gå att ångra eller backa tillbaka till ett tidigare skede om det 
skulle behövas. Det är viktigt att tänka på att hur välbyggt systemet än är kommer 
användaren ändå att göra fel förr eller senare. Det ska därför vara så lätt som möjligt att 
rätta till dessa fel.  

4. Konsekvens och standarder. 

Ord, situationer, grafik, menyer och handlingar ska vara konsistenta genom hela 
gränssnittet. Länkar och knappar ska ha samma färg och finnas på samma platser på alla 
ställen i ett system. Användarna ska inte behöva undra om ord, situationer eller händelser 
betyder samma sak.  
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5. Förhindra fel.  

Ännu bättre än att ge användaren bra felmeddelanden är att ha en design som förhindrar 
att fel uppstår över huvudtaget. Med detta menas att ta bort de tillstånd som kan ge 
upphov till fel eller att ge användaren någon sorts alternativ före de utför handlingen. Finns 
det till exempel möjlighet att välja alternativ från en lista istället för direkt inmatning av 
information? Behöver användaren bekräfta en handling som skulle kunna vara riskabel, till 
exempel radera? 

6. Minimera användarens minnesbörda. 

Minimera användarens minnesbörda genom att göra objekt, händelser och alternativ 
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från tidigare faser till nästa. 
Instruktioner om hur systemet ska användas bör vara synligt eller lättåtkomligt.  

Om viss information, till exempel datum, ska skrivas i ett visst format ska det finnas 
information om hur det ska se ut. Användaren ska inte heller behöva gissa sig till vilken 
information som är tillåten att skriva in. Är relationen mellan kontroller och deras 
handlingar uppenbar? Behöver användaren komma ihåg information från exempelvis en 
dialogruta till en annan sida?  

7. Flexibilitet och effektivitet 

En designer bör tänka på att så många som möjligt ska kunna använda sig av systemet. Ett 
system ska fungera för både den erfarne användaren och nybörjaren. Det ska till exempel 
finnas möjlighet att använda kortkommando för att snabbare kunna utföra vissa 
transaktioner. Möjligheten att hoppa över vissa steg för att komma direkt till det 
eftersträvade målet ska också finnas. Det ska även vara möjligt att återanvända tidigare 
inknappad information.  

8. Skapa enkel och naturlig dialog. 

Ett användargränssnitt ska vara så enkelt som möjligt vilket innebär att dialogerna inte bör 
innehålla information som är irrelevant eller överflödig. Varje onödig del i en dialog tar 
fokus bort från relevanta delar av information. På så sätt minskar synligheten av de delar 
som är relevanta. Den information som krävs för att navigera i ett gränssnitt ska finnas där 
användaren behöver den och information som hör ihop ska visas tillsammans.  

Den grafiska designen är en viktig del i ett användargränssnitt. Färg exempelvis ska bara 
användas när målet är att få användarens uppmärksamhet, skilja ut eller gruppera fakta.  

9. Hjälp användaren korrigera, känna igen och diagnostisera fel. 

Felmeddelanden bör uttryckas i vanligt språk, alltså inga koder, och indikera vad som är 
problemet. De ska vara tydliga och tala om exakt vad som är problemet exempelvis ”Det 
går inte att spara eftersom disken är full”. Felmeddelandet ska även komma med en lösning 
så att användaren vet vad som ska göras. Exemplet ovan skulle kunna fyllas på med ”sätt in 
en ny diskett och spara på nytt”. 

10. Hjälp och dokumentation. 

Det bästa är om systemet kan användas utan hjälp och dokumentation men det kan ändå 
vara nödvändigt att tillhandahålla sådan. En användare läser i regel inte manualen förrän 
det uppstår problem med systemet. Därför är det viktigt att dokumentationen är tydlig och 
visar steg för steg hur användaren ska gå tillväga vid olika situationer. 
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3.1.4 Nielsens HOME RUN 
Nielsen har även skapat sju riktlinjer, eller heuristika, som används specifikt för sidor på 
Internet. Dessa är sammantaget kallade för HOME RUN. En lyckad webbsida erhåller en 
HOME RUN om alla sju punkter uppfylls. Punkterna för dessa är som följer; 

• Högkvalitativt innehåll ska erbjudas 

• Webbsidan ska uppdateras ofta 

• Nedladdningstiden ska vara minimal 

• Sidan ska vara lätt att använda 

• Innehållet ska vara relevant sett ur användarnas perspektiv 

• Webbsidans innehåll ska vara unikt relaterat till andra webbsidors innehåll 

• Nätcentrerad företagskultur 

Enligt Middelfart (2002) finns det viktiga kritiska aspekter som är associerade till de sju 
ovanstående riktlinjerna. Framförallt handlar det om att de fokuserar för mycket på att 
utvecklaren ska försöka att få till ett så bra innehåll som möjligt istället för att fokusera på 
användbarhet som helhet. Som nämnts ovan relateras en god användbarhet till att göra 
system lätta att lära och använda I detta inkluderas andra aspekter än de som är direkt 
relaterat till innehållet (Preece & Keller, 1990). 

3.2 Flow 

”Vi har alla upplevt ögonblick där vi istället för att känna oss styrda av namnlösa 
krafter upplever hur vi själva har kontroll över våra handlingar, hur vi själva formar vårt 
öde. Under de sällsynta tillfällen när detta inträffar har vi en känsla av upprymdhet, en 
djup känsla av glädje som vi länge minns med värme och som i vårt minne blir ett 
exempel på hur livet bör vara”. (Csikszentmihalyi, 1990, s19). 

3.2.1Att befinna sig i Flow 
För att kunna uppnå Flow bör en person besitta en autotelisk förmåga Detta betyder en 
inre, naturlig motivation där processen är i fokus och aktiviteten som utförs är det resultat 
som följer av den (Finneran & Zhang, 2002).  Den autoteliska förmågan varierar från en 
person till en annan, vilket innebär att samma förutsättningar inte är en garanti för Flow.  
Den aktivitet som individen är inblandad i måste vara utmanande och kräva en viss 
kunskap av denne. Aktiviteten kräver även full koncentration och direkt feedback. Personer 
som befinner sig i Flow har kontroll över situationen och klara mål. De upplever även att 
deras självmedvetenhet är låg och deras tidsuppfattning blir störd (Finneran & Zhang, 
2002). 

Csikszentmihalyi (1990) sammanfattar de känslor som kan uppstå i Flow enligt följande: 

• Totalt involverad, fokuserad och koncentrerad. 

• En känsla av att vara i extas, att befinna sig utanför den vardagliga verkligheten. 
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• Inre klarhet, en känsla av att veta vad som behöver utföras. 

• Medvetande om att aktiviteten är utförbar, att tekniken är tillräcklig, alltså varken 
bekymmersam eller uttråkande. 

• En känsla av fridfullhet. Individen känner ingen oro över att inte räcka till. 

• Tidlöshet. Individen är så fokuserad på nuet att den inte känner att tiden går. 

• Inre motivation, det som resulterar i Flow blir individens belöning. Förmåga kontra 
utmaning 

Enligt Csikszentmihalyi (1990) beror Flow på hur vi människor uppfattar vår egen förmåga 
kontra de utmaningar vi möter. Vi kan känna oss bekymrade vid en viss tidpunkt, uttråkade 
i nästa för att sedan försättas i ett tillstånd som genererar Flow. I takt med att vår förmåga 
ökar så måste vi också utföra svårare uppgifter för att åstadkomma Flow. 

 

Figur 2. Flow-kanaler (Farmer, 1999) 

Csikszentmihalyi förklarar tillståndet Flow med figur. 2. När en individ börjar med en 
aktivitet befinner han sig i det vänstra hörnet där utmaningar och förmågor är låga. 
Individen befinner sig i Flow men efter ett tag riskerar användaren att tappa känslan 
beroende på om aktiviteten blir långtråkig eller om oro över att inte kunna utföra den på 
rätt sätt inträffar. För att individen ska kunna uppnå Flow igen måste den då antingen bli 
bättre på aktiviteten eller förhöja sin känsla av utmaning.  

Csikszentmihalyi tar i sin bok ”Flow, Den optimala upplevelsens psykologi” från 1990 upp ett 
exempel för att läsaren lättare ska förstå denna figur. Tänk dig Alex, en ung pojke som 
börjar spela tennis. När Alex börjar befinner han sig längst ned i vänstra hörnet där 
utmaningen och förmågan är låg. När Alex börjar står han endast och slår bollen över nätet 
och hans största utmaning är att få över bollen till andra sidan. Detta passar Alex eftersom 
utmaningen är anpassad efter hans förmåga och då befinner han sig i Flow.  

Allt eftersom hans skicklighet ökar så blir Alex uttråkad, han rör sig åt höger i figuren. 
Alternativt kan Alex möta ett motstånd som är bättre än han själv. Resultatet blir då att 
Alex blir ängslig för att han inte är bättre än motståndaren. Det är inte bra för Alex känsla 
för Flow att känna sig uttråkad eller ängslig så han måste göra något för att komma från 
dessa känslor och hamna i Flow igen. Om han är uttråkad så måste han öka utmaningen för 



 Referensram 

 17

att åter komma i Flow eller om han känner sig ängslig så måste han träna på sin skicklighet 
för att åter hamna i Flow. 

 

Figur 3. Känslor inom Flow-kanaler (Farmer, 1999) 

Med denna figur beskriver Csikszentmihalyi (2004) de känslor som kan uppkomma i olika 
stadier av Flow-upplevelsen. Den kan ses som en vidarearbetning av figur 2 och exemplet 
med Alex. För att förstå var Flow-tillståndet upplevs i figur 3 kan läsaren tänka att han 
placerar figur 2 ovanpå figur 3. Där Flow-kanalen går på figur 2, går den även på figur 3. 
När utmaningen och förmågan är låg känner personen apati och ju närmare Flow individen 
kommer desto större känsla av upprymdhet och kontroll uppnås.  

3.2.2 Flow online 
Flow kan uppstå inom vilken aktivitet som helst, även på Internet (King, 2003). Alla 
människor är inte medvetna om vad Internet kan erbjuda. De vet inte alltid vilka länkar de 
ska klicka på och vilka sidor de ska använda. Människor använder webbsidor för att de 
hoppas bli ledda till den mest lämpliga sidan, mot ett mål (Geirland, 1996). De flesta 
webbsidor idag är designade med tanken att de flesta användare vet vad detta mål är. 
Webbsidor som dessa är inte designade för Flow. En webbsida som är designad för Flow 
har klara mål. Hoffman och Novak kallar Flow för ”det klister som håller konsumenterna online” 
(Hoffman & Novak, 1996, s14). Dock är människan inte mer lättpåverkad när hon 
befinner sig i Flow, istället är hon mer kritisk.  

En webbsida som underlättar för Flow bör, enligt Csikszentmihalyi (King, 2003), vara 
användarvänlig och transparent till en början, men en användare ska genast kunna urskilja 
komplexitet så att han snabbt kan finna utmaningar. Dessa utmaningar omfattar både de 
visuella aspekterna och innehållet.  

Csikszentmihalyi anser även att det är viktigt med hastighet för att uppnå Flow (King, 
2003). Han ger som exempel när användaren spelar äventyrsdataspel. När en bana är 
avklarad och spelaren väntar på att komma till nästa bana kan Flow-känslan avbrytas. 
Spelaren hinner då tänka till exempel ”Varför slösar jag bort tid på detta, borde jag inte 
göra något annat”?  

Är programmet för komplicerat så det inte svarar på användarens kommandon, eller så 
långsamt att användaren tappar tålamodet, leder detta till att användaren återvänder till 
verkligheten och förlorar känslan av Flow. Csikszentmihalyi (King, 2003) jämför Flow på 
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en webbsida med en gourmetmåltid. Det bör erbjudas ett stort utbud av smaker och 
varianser. 

Enligt King (2003) finns det klara fördelar med att ha Flow i åtanke vid design för Flow 
online. Människor som upplever Flow är mer lekfulla och utforskande i sitt surfande, de är 
mer villiga att prova nya saker. Dessa människor tenderar att stanna längre och återvända 
till webbsidor som får dem att känna Flow. Enligt Skadberg och Kimmel (2004) visar det 
sig att inlärningen hos användare som upplever Flow ökar jämfört med de användare som 
inte upplever Flow. Flow bidrar även till ändringar angående attityd gentemot webbsidan 
och beteende hos dessa användare.  

Hoffman och Novak (1996) hittade följande positiva fördelar med Flow online:  

Ökad inlärning – Genom Flow blir individen mer lekfull och experimenterar sig fram till 
olika lösningar. Detta resulterar i ökad kunskap om den miljön individen rör sig i.  

Utforskande beteende – Även här spelar lekfullheten en stor roll då detta har visat sig 
bidra till mer utforskande.  

En ökad känsla av kontroll – En ökad känsla av kontroll infinner sig då individen vet hur 
han ska utföra särskilda aktiviteter på webbsidan.  

Positiv känsla – Ju mer en individ använder datorer eller webbsidor desto större förståelse 
får han för detta. Hans självförtroende vad gäller arbetet med datorer eller webbsidor ökar. 
Detta i sin tur leder till en mer positiv attityd gentemot datorer.  

Hoffman och Novak instämmer i Csikszentmihalyis påstående ”människor söker Flow först och 
främst för sin egen skull” (Hoffman & Novak, 1996, s12). De anser vidare att detta därför kan 
vara en drivkraft för användare att återkomma till de webbsidor som hjälper dem att 
uppleva Flow.  

3.2.3Design för Flow 
Berkun (2001) beskriver Flow som en förflyttning av en person från det han begär tills dess 
att han är tillfredsställd. En bra designer eller utvecklare strävar efter att få användarna att 
uppnå detta. 

Bra och snabba webbsidor kan leda till en större Flow-upplevelse (King, 2003). Hoffman 
och Novak (1999) utförde en undersökning där de testade personer som handlade online. 
Syftet med denna undersökning var att få fram vilka faktorer som spelade störst roll för att 
dessa personer skulle handla på en viss webbsida. Resultatet blev att hastigheten hade den 
största effekten på den tid som användaren spenderade online. Det hade också betydelse 
för antalet besök på webbsidorna. För upprepade besök var de viktigaste faktorerna 
kontroll, tid spenderad online och hastighet.  

Hoffman och Novak (1999) har identifierat två sorters Flow, erfarenhets- och målinriktat 
Flow. De anser att dessa två typer av Flow kräver olika designmetoder för att underlätta för 
användarna att uppnå Flow. Mindre erfarna användare ser webbvärlden ur ett mer lekfullt 
sätt medan mer erfarna användare tenderar att se webben som ett sätt att utföra en uppgift. 
Det pågår en diskussion om vilken sorts Flow som är vanligaste förekommande online. En 
studie har visat att Flow uppstår lättare under uppgiftsorienterade aktiviteter än under mer 
lekfulla och nyskapande aktiviteter King (2003).  
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King (2003) ger följande rekommendation för att designa för att få en webbsidas användare 
att uppnå Flow. 

• Hastighet – Det är viktigt att sidorna laddas snabbt och se till att minimera 
svarstiden.  

• Gensvar - Då användaren har klickat på en länk på webbsidan är gensvaret hur 
snabbt han får respons från webbsidan på denna aktion. Det är därför viktigt med 
snabbt och klart gensvar. 

• Klara navigationsmöjligheter – Underlätta för användaren att navigera på 
webbsidan. 

• Anpassa utmaningen till användarens förmåga – Ge användaren en sida som 
matchar hans erfarenhet. Gör det lätt till en början, men när användarens 
erfarenhet ökar, erbjud då ökad utmaning. 

• Enkelhet – En så enkel sida som möjligt ökar användarens 
koncentrationsupplevelse 

• Trovärdighet – Webbsidan blir trovärdig genom en design som för användaren 
verkar professionell. 

• Designa för lek och användbarhet – Erbjud verktyg som hjälper användare att 
utföra sina uppgifter snabbt och enkelt. 

• Undvik den mest avancerade tekniken – Undersökningar visar att användarna 
inte vill ha den mest avancerade tekniken, de vill bara uppnå sina mål. Även Berkun 
(2001) uppmärksammar designers som jobbat hårt med designen på sin webbsida 
eller dataprogram, men det är sällan till fördel för användaren.  

• Minimera animering – Det distraherar de användare som ej använder sin fulla 
koncentration. 

Enligt Berkun (2001) är det viktigt att från första början i arbetet med design tänka utifrån 
användarnas synvinkel. Det bästa sättet att uppnå detta är att ställa frågor utifrån de 
anteckningar och skisser som gjorts innan dessa realiseras. Dessa frågor kan sedan 
användas som grund för diskussioner och jämförelser med alternativa tillvägagångssätt. Det 
finns två viktiga frågor att belysa när det gäller Flow enligt Berkun (2001):  

- Hur ska strukturen på sidan se ut?  

- Vad är det för uppgift som dess användare försöker lösa?  

Det som kan vara negativt när det gäller design för Flow enligt Berkun (2001) är att när 
användaren väl uppnår Flow så märker han inte längre av designen. Den blir dock 
uppmärksammad så fort som det är något som går fel med den. Något som enligt Berkun 
(2001) gör att många designer tar illa vid sig. 
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3.2.4Faktorer som bidrar till Flow 
Skadberg och Kimmel (2004) undersökte hur användare upplevde Flow medan de besökte 
en specifik webbsida. Enligt Skadberg och Kimmel (2004) hade inte denna sorts 
undersökning utförts innan. De undersökningar som gjorts innan utgick från allmänt 
surfande på Internet. De delar som undersöktes i Skadberg och Kimmels undersökning 
från 2004 var följande: 

- Hastighet – enligt Skadberg och Kimmel (2004) bidrog hastigheten till att en 
webbsida blev mer attraktiv och detta var också relaterat till utmaningen. Enligt 
Skadberg och Kimmel (2004) påverkade en webbsidas svarstid användarnas 
utvärdering av dess innehåll. Huruvida Flow påverkades av hastigheten var 
beroende av webbsidans dragningskraft. 

- Dragningskraft - en webbsida med en hög dragningskraft har stor påverkan på 
huruvida användarna ska uppleva Flow. De största bidragande faktorerna till detta 
var sidans användningsområde och hur den påverkade användaren. Om en 
användare är imponerad kommer denna enligt Skadberg och Kimmel (2004) vara 
mindre kritisk mot sidan. 

- Användning - Med detta menar Skadberg och Kimmel (2004) hur sidan var att 
navigera, hur lätt användaren kunde hitta den information som han sökte. 
Användningen spelade en stor roll på användarnas uppfattning av webbsidan men 
det hade dock ingen direkt påverkan på Flow-upplevelsen. 

- Utmaning - Enligt Skadberg och Kimmel (2004) borde utmaningen vara en av de 
faktorer som var mest bidragande till att användarna skulle uppleva Flow. Den hade 
en stor påverkan på användarnas ökade inlärning. Detta resultat visar alltså att om 
användarna fick en högre utmaning av webbsidan så upplevde de att de hade fått en 
bättre förståelse.  

- Kunskap - Skadberg och Kimmel (2004) kom även fram till att användarnas 
förkunskaper, som till exempel användarnas kännedom om en viss webbsida, inte 
hade så stor påverkan på Flow-upplevelsen som de tidigare antagit. Det visade sig 
att de med mer kunskap inte var många fler än de med mindre kunskap som kom 
tillbaka till webbsidan för att söka mer information.  
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Figur 4. Designens inverkan på Flow. (Skadberg & Kimmel 2004) 

Enligt Skadberg och Kimmel (2004) är de största bidragande faktorerna till att användare 
upplever Flow hur tilltalande webbsidan är. Figur 4 visar att en tilltalande webbsida är den 
viktigaste delen vid design för att uppleva Flow. Därefter kommer hastigheten, huruvida 
användaren kan interagera med webbsidan och sist kommer användbarheten.  

3.2.5Negativa aspekter av Flow 
Trots de positiva aspekter som Flow innebär, påpekar Hoffman och Novak (1996) att det 
även finns negativa sidor att ta upp. För mycket Flow kan göra att användare tappar 
intresset för den ursprungliga uppgiften. System och webbsidor som bidrar till lekfullhet 
kan vara så intressanta att till exempel en anställd missköter sina arbetsuppgifter. Det finns 
också en överhängande risk för att dessa användare blir allt för involverade i aktiviteten 
som kan leda till fysisk och psykisk utmattning. 

Flow är en koncentrationsupplevelse men media verkar förkorta vår 
koncentrationsförmåga (Geirland, 1996). Undersökningar som har gjorts har visat att barn 
som vuxit upp med mycket TV-tittande har sämre koncentrationsförmåga än andra barn. 
Det har även visat sig att dessa barn inte, på samma sätt som andra, lär sig om de 
konsekvenser som följer i och med deras handlande.  

Csikszentmihalyi (1990) exemplifierar detta genom bonden som inte tar hand om sina kor 
och mjölkar dem när det behövs. Konsekvenserna av hans handlingar blir således att 
djuren blir sjuka och genom detta lär sig bonden att hans handlingar får konsekvenser. 
Csikszentmihalyi (1990) anser att barn som tittar mycket på tv inte upplever 
konsekvenserna av deras handlingar, så som bonden gjorde om han inte mjölkade korna. 
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4 Empiri 
Empiriavsnittet börjar med en presentation av den heuristiska utvärderingen som gjorts enligt HCI: s 
designkriterier på www.aftonbladet.se och avslutas sedan med en redovisning av de svar som respondenterna 
har givit oss på vår genomförda enkätundersökning.  

Resultatet av den heuristiska utvärderingen av Aftonbladets webbsida kommer presenteras 
nedan.  

4.1  HCI-utvärdering av Aftonbladet 
Vid utvärderingen av Aftonbladets webbsida utgick vi från Nielsens tio kriterier. Vi 
kommer därför att presentera resultatet från denna utvärdering i punktform. 

1. Synlighet av systemets status.  

Det är sällan som användaren har nytta av att veta statusen på Aftonbladets hemsida. 
Klickar en person på en länk laddas sidorna snabbt och det finns därför inget behov av ett 
fönster som talar om vad som händer. Hastigheten med vilken sidan laddas har även med 
Internetuppkopplingen att göra.  

Det är när en person vill titta på speciella länkar så som korsord eller korta filmer som det 
kan vara relevant att få information om vad som händer på webbsidan. Här kommer 
information om att sidan laddas men det finns ingen information om hur lång tid det tar.  

2. Använda ett språk användaren förstår. 

Språket på Aftonbladets hemsida är väl anpassat för alla grupper i samhället. Det används 
inga svårare ord eller termer och skulle detta förekomma förklaras ofta svårförstådda 
termer i en faktaruta som tillhör artikeln. Värt att nämna är att det ingenstans på 
Aftonbladets hemsida finns någon information angående byte av språk, till exempel från 
svenska till engelska. 

3. Användarkontroll och frihet. 

På varje sida användaren befinner sig på finns det alltid en möjlighet att gå tillbaka till 
startsidan, genom en knapp som heter ”Startsidan”. Det skulle dock vara bra om denna 
knapp utmärktes genom att vara större än den är idag. Den omges för närvarande av 
reklam och annan information som tar bort uppmärksamheten kring den. Positivt är dock 
att ”start” i texten startsidan är rödmarkerad vilket gör den tydligare. Det är också möjligt 
att klicka på Aftonbladets logotyp som är centrerad högst upp på sidan. Vi tror att det är 
något som många användare inte tänker på, men det är den mest tydliga länken tillbaka till 
start. Båda dessa länkar agerar som nödutgångar. 

För att komma till andra nyheter behöver användaren inte gå tillbaka till förstasidan utan 
det går att bläddra nedåt. Alla aktuella nyheter finns hela tiden längst ned på sidan oavsett 
vilken nyhet användaren har klickat på.   

Plus-tjänsterna är sådant som användaren måste betala för att ha tillgång till. Detta kan 
uppfattas som ett hinder för de användare som inte vill registrera medlemskap eftersom 
många av nöjeslänkarna finns här. Vid besök på exempelvis bilsidan måste användaren 
dock tillbaka till start för att se de aktuella nyheterna. 
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4. Konsistens och standarder. 

Typsnittet är enkelt och lättförståeligt och är samma genom hela webbsidan. Aftonbladets 
hemsida följer designmönster som de flesta sidor använder till exempel vad gäller färger på 
länkar. En nyhetslänk som inte är läst är blåmarkerad, medan en nyhetslänk som 
användaren varit inne på är lilamarkerad. Länkarna i listan till vänster på webbsidan är 
genomgående svarta. Vid besök på en av dessa länkar är den aktuella länken rödmarkerad.  

Det som är negativt är att viss reklam i denna länklista har blå text vilket kan vara 
förvirrande. Det finns dessutom inget som säger att de svarta länkarna är länkar utan de ser 
ut som vanliga rubriker. 

5. Förhindra fel.  

Vi har valt att titta på www.aftonbladet.ses sökfunktion för att se hur väl den uppfyller 
detta kriterie. I denna funktion finns möjligheten att söka bland Aftonbladets förstasidor. 
Användaren ska här välja avdelning och datum från olika listor. Eftersom det finns ett visst 
antal alternativ minskar risken för att göra fel. Det finns en knapp som heter sök som vid 
klickning startar sökningen. När den sökta artikeln har kommit upp finns möjligheten att 
bläddra mellan tidigare eller senare datum. Om användaren vet på ett ungefär vilket datum 
en viss artikel publicerades så är funktionen bra. Annars är den inte speciellt bra eftersom 
det blir väldigt tidsödande att sitta och bläddra sig fram mellan förstasidorna. Vad gäller att 
förhindra fel så uppfyller den här funktionen det. 

6. Minimera användarens minnesbörda. 

Detta kriterie anser vi att Aftonbladets webbsida uppfyller genom sin navigeringsspalt i 
vänsterkanten. Oavsett vilken sida på www.aftonbladet.se användaren befinner sig på finns 
denna navigeringsspalt väl synlig. Går användaren in på en särskild sektion av webbsidan 
visas underrubriker till denna sektion i navigeringsfältet och överst på sidan visas även 
tydligt sektionsnamnet.  

Första sidan är lång vilket gör det svårt att få en överblick över all information som finns 
där. Detta kan uppfattas som förvirrande för ovana användare av www.aftonbladet.se. 

Nackdelen är att spalten är lång och det gör att den blir svårnavigerad, men om användaren 
har tålamod så hittar de förmodligen det de söker. En annan nackdel är att det är väldigt 
svårt för en användare att hitta tillbaka till en tidigare besökt sida eftersom sidan är så stor. 
Eftersom sökfunktionen kräver kunskap om ett ganska exakt datum finns det inget 
effektivt sätt att hitta en önskvärd artikel. 

7. Flexibilitet och effektivitet 

Aftonbladets webbsida innehåller mycket information och det finns ingen plats för 
alternativa vägar. Det finns inte heller någon möjlighet till genvägar och kortkommando. 
Besöker en person sidan regelbundet så vet han var den intressanta informationen finns 
och går dit direkt genom länkarna i navigationslisten. Sidan kan vara förvirrande för 
oerfarna användare eftersom den är relativt stor, men är troligtvis inte så svår att använda.  

Sidan är inte relaterad till olika kunskapsnivåer utan är överlag ganska lättnavigerad. 
Länkarna i navigeringslisten går även att hitta längst ner på sidan. Även sökfunktionen är 
svår att hitta men inte speciellt svår att använda. Nackdelen är att den är ineffektiv. 
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Det som är mest negativt med www.aftonbladet.se är reklam och pop-uper. Vi tror att det 
kan vara förvirrande för människor som aldrig tidigare har besökt Aftonbladets webbsida 
och det är ett irritationsmoment även för de mer vana användarna. 

8. Skapa enkel och naturlig dialog. 

Aftonbladets webbsida lägger inte alltid de mest relevanta nyheterna överst på sidan, utan 
den platsen är ibland mer reserverad för chocknyheter som är skrivna för att läsaren ska 
reagera. Vid utvärderingstillfället läggs som den största nyheten ”Båda hennes bröst 
sprack” trots nyheter som ”Dödligt virus spritt till 4000 laboratorier” och fotbollskravaller i 
Italien där spelare på plan skadades. Dock gäller inte detta alltid utan vid en titt vid vissa 
tillfällen var det mer relevanta nyheter överst på sidan.  

Dialogen på Aftonbladets webbsida är inte enkel eftersom det är så mycket information 
och animerad reklam på en liten yta.   

9. Hjälp användaren korrigera, känna igen och diagnostisera fel. 

Detta kriterie är svårt att utvärdera då det vid utvärderingstillfället inte skedde några fel 
som producerade felmeddelande. Vi kunde heller inte utföra en sökning på Aftonbladets 
webbsida då sökfunktionen endast låter användaren ange specifika datum. Det går ej att 
göra en fritextsökning alltså att söka på ett specifikt ord eller namn.  

10. Hjälp och dokumentation. 

Den hjälpsida som idag finns på www.aftonbladet.se är endast en övergripande sida. Det 
finns ”vanliga förekommande frågor” och svar på hur du hanterar problem med 
webbläsaren. Denna sida hjälper inte ovana användare hur de ska navigera sidan på enklaste 
sätt.  

Då www.aftonbladet.se är en välkänd webbsida för nyheter och antagligen en sida som 
ovana användare kan tänkas börja titta på bör hjälpen vara mer utvecklad och anpassad till 
dessa användare, till exempel en guide hur navigering genom sidan kan gå till.  
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4.2  Sammanställning av enkät 
Här följer de svar som vi fått fram från våra respondenter. Vi har även i samband med att 
respondenterna besvarat enkäten bett dem att komplettera denna med kommentarer. 
Respondenternas svar i tabellform kan ses i bilaga 2.   

Fråga 
Stämmer 

inte 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
väldigt bra 

Webbsidan är snabb. 14 % 0 % 36 % 29 % 21 % 

Gensvaret är snabbt, 
webbsidan svarar snabbt på 

kommandon. 
0 % 14 % 36 % 36 % 14 % 

Designen på webbsidan är 
attraktiv. 0 % 36 % 43 % 21 % 0 % 

Navigationen på webbsidan 
var lätt och enkel. 0 % 21 % 29 % 50 % 0 % 

Jag kände att jag hade 
friheten att röra mig fritt på 

webbsidan. 
7 % 29 % 36 % 21 % 7 % 

Medan jag surfade på 
webbsidan gick tiden fort 

förbi. 
7 % 21 % 29 % 36 % 7 % 

Medan jag surfade på 
webbsidan var jag inte 

medveten om omvärlden. 
14 % 50 % 14 % 21 % 0 % 

Efter att jag besökt 
Aftonbladets webbsida 

känner jag att jag lärt mig 
mer. 

21 % 36 % 29 % 14 % 0 % 

Informationen på webbsidan 
är lättförståelig. 0 % 7 % 7 % 50 % 36 % 

Jag upplevde vissa saker på 
Aftonbladets webbsida som 
störande till exempel pop-up 

rutor och reklam. 

7 % 14 % 7 % 21 % 50 % 

Tabell 1 –Resultat av enkät 
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Webbsidan är snabb & Gensvaret är snabbt, webbsidan svarar snabbt på 
kommandon 

Endast 14 % av respondenterna ansåg att sidan var långsam, men detta kommenterades 
med att de har en långsam uppkoppling. En långsam uppkoppling har enligt en av våra 
respondenter varit en källa till irritation. Resterande ansåg att sidan var snabb. Även 
gensvaret på sidan har mycket med dess hastighet att göra, det vill säga hur snabbt 
webbsidan svarar på aktioner från användaren. Det är även här de användare med en 
långsammare uppkoppling som tycker att gensvaret inte är bra, resterande respondenter var 
nöjda med webbsidans gensvar.  

Designen på webbsidan är attraktiv 

Respondenterna verkar vara eniga angående webbsidans design. Flera av respondenterna 
tycker att förstasidan är för lång, medan en annan skriver ”lätt att förstå men för klottrig”. 
Ytterligare en respondent skriver att han har dålig erfarenhet från Internet och därför inte 
kan jämföra med någonting. 

Navigationen på webbsidan var lätt och enkel & Jag kände att jag hade friheten att 
röra mig fritt på webbsidan 

De flesta av respondenterna verkar tycka att webbsidans navigation är lätt och enkel och de 
har även gett medelbetyg angående friheten på webbsidan. Kommentarer som ”behövde 
användar-id för att nå vissa sidor” har dock givits. En annan respondent tyckte att det var 
frustrerande att den information som verkade intressant var till för medlemmar. 

Medan jag surfade på webbsidan gick tiden fort förbi & Medan jag surfade på 
webbsidan var jag inte medveten om omvärlden 

93 % av respondenterna har på något sätt tappat begrepp om tiden medan de surfat på 
www.aftonbladet.se. En respondent har skrivit att han ”tyckte att det var intressant”. En annan 
respondent har skrivit att denne tyckte det var lätt att ramla in på nya saker. De flesta 
verkar ha varit medvetna om omvärlden, men en av respondenterna som gav ett högre 
betyg var väldigt fokuserad på det han läste.  

Efter att jag besökt Aftonbladets webbsida känner jag att jag lärt mig mer 

Respondenterna känner inte att informationen på webbsidan är något nytt för dem. De har 
ofta tagit del av denna information på annat sätt.  

Informationen på webbsidan är lättförståelig 

Informationens sätt att presenteras på webbsidan var bra anser respondenterna. En av 
dessa framhåller att webbsidan ”Är skriven för ‘Svensson’, alla ska förstå”. 

Jag upplevde vissa saker på Aftonbladets webbsida som störande till exempel pop-
up rutor och reklam 

De flesta respondenter anser att det är störande med reklamen på webbsidan. En 
respondent skrev ”inte vidare störande” medan en annan ansåg att det skulle vara lättare att 
hålla fokus på det som är intressant utan dessa störande moment. Värt att nämnas är att de 
som inte stördes av pop-uper och reklamfönster har webbläsare eller andra funktioner som 
hindrar dessa från att visas. 

Den sista frågan vi ställde var hur lång tid de brukade tillbringa på sidan och den 
övervägande delen svarade mindre än 10 minuter åt gången. Många av respondenterna går 
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in flera gånger om dagen för att läsa löpsedeln och se om något nytt har hänt. Det fanns 
även de som tillbringade längre tid på webbsidan. 
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5 Analys 
Vi har i detta stycke utgått från Nielsens tio kriterier, under dessa har vi sedan passat in vår utvärdering 
av www.aftonbladet.se samt enkätundersökningen som genomförts. Sedan har även Flow-litteraturen som 
behandlas under teori-delen knutits till respektive kriterie. Utifrån detta har vi kommit fram till om 
kriterierna behöver utvecklas vidare eller är bra anpassade för Flow i sitt nuvarande skick. 

5.1  Analys av Nielsens kriterier 
1. Synlighet av systemets status.  

Enligt Nielsens första kriterie bör webbsidan ge användaren feedback inom rimlig tid. Ett 
exempel på detta kan vara en informationsruta som talar om för användaren vad som sker. 
Efter vår utvärdering av Aftonbladets webbsida har vi kommit fram till att webbsidan 
uppfyller detta då rutorna dyker upp då de är relevanta för användaren. Med detta menar vi 
exempelvis om användaren har valt att utföra en röstning eller dylikt. 

Det är dock sällan som användaren är beroende av att veta webbsidans status. Vi tror att 
användaren skulle bli störd av att få upp ett fönster som exempelvis talar om att sidan 
håller på att laddas varje gång som användaren har klickat på en länk. En indikation på 
detta är att 78 % av våra respondenter finner pop-ups som störande. King (2003) hävdar 
dessutom att en enkel webbsida ökar koncentrationsupplevelsen på sidan. En av våra 
respondenter tycker att Aftonbladets förstasida är klottrig vilket ytterligare har övertygat 
oss om att information som rör statusen på sidan skulle motverka sitt syfte. 

Inom Flow-teorin har vi valt att placera Kings designkriterie (2003) gensvar här då även det 
handlar om att användaren bör få direkt feedback samt inge en känsla av koncentration. 
Det framgår av vår enkätundersökning att gensvaret är relativt snabbt på webbsidan enligt  
våra respondenter. Det framgick även att de som har en långsam uppkoppling fann detta 
frustrerande. En del av irritationen var riktad mot ovissheten av att inte veta om det ”bara” 
är modemet som är långsamt, eller om det är Aftonbladets webbsida som är tungladdad. 
Detta har gett oss en indikation angående vikten av att veta vad som händer, men samtidigt 
vill användaren inte bli bombarderade med onödig information.  

Efter att vi har utvärderat det första kriteriet, Synlighet av systemets status tillsammans med 
utvärdering och enkätundersökning har vi kommit fram till att kriteriet inte behöver 
utvecklas något ytterligare för att det ska vara anpassat även för Flow. 

2. Använda ett språk användaren förstår. 

Detta kriterie innebär att webbsidan ska vara anpassad för användaren, till exempel att 
språket ska vara anpassat för alla grupper i samhället. Vi anser att språket på Aftonbladets 
webbsida uppfyller detta kriterie då texten sällan består av svårförståeliga ord eller fraser. 
Vid de få tillfällen det förekommer ord som kan uppfattas som komplicerade presenteras 
dessa ofta i en faktaruta som förklarar ordet eller frasen.  

Värt att säga är dock att det inte går att översätta webbsidan till något annat språk, 
exempelvis engelska. Detta anser vi vara en negativ aspekt då Aftonbladets webbsida är en 
av Sveriges mest kända och använda webbplatser.  

I enkätundersökningen framgår att flertalet respondenter anser att informationen på 
Aftonbladets webbsida är lättförståelig. En av respondenterna tillade att ”språket är skrivet 
för ‘Svensson’, alla ska förstå”.  
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Designen av en webbsida som ska underlätta för användaren att uppnå Flow bör ha ett 
lättförståeligt språk. Det ska vara enkelt för användaren att förstå den information som 
presenteras. Då detta är någonting som poängteras i både HCI- och Flow-litteratur anser vi 
att detta kriterie inte behöver utvecklas ytterligare. 

3. Användarkontroll och frihet. 

Med detta kriterie menas att användaren ska uppleva känslan av kontroll samt även att 
kunna röra sig fritt på webbsidan. Detta innebär även möjligheten att kunna ta sig ur 
oönskade situationer på ett smidigt sätt. Genom vår utvärdering kom vi fram till att 
Aftonbladets webbsida har en knapp som kan föra användaren direkt tillbaka till startsidan. 
Vi anser därför att webbsidan uppfyller detta kriterie. Värt att nämna är dock att det på 
webbsidan finns någonting som kallas Plus-tjänst, vilket innebär att användaren måste 
betala för att komma in på dessa sidor. Detta kan motverka användarens känsla för kontroll 
och frihet.  

I Flow-litteraturen har vi identifierat Kings (2003) kriterie om klara navigationsmöjligheter 
där han rekommenderar en designer att underlätta navigeringen för användaren på 
webbsidan. Skadberg och Kimmel (2004) kom även fram till att möjligheten för 
användning, det vill säga navigeringen och lättheten att finna det användaren söker, hade 
stor inverkan på hur användaren uppfattade webbsidan. Enligt deras undersökning hade 
detta dock ingen större inverkan på användarens Flow-upplevelse.  

Under detta kriterie har vi passat in frågorna Navigationen på webbsidan var lätt och enkel och 
Jag kände att jag hade friheten att röra mig fritt på webbsidan. Majoriteten av respondenterna ansåg 
att navigationen på webbsidan var lätt och enkel. ”Till vissa sidor behövde jag användar-id” 
var något som respondenterna påpekade när det gäller friheten att få röra sig fritt på 
webbsidan. Denna kommentar är något som vi relaterar till de plus-tjänster som 
uppmärksammades under den heuristiska utvärderingen. Under denna fråga är 
respondenternas svar relativt jämnt fördelade. De flesta verkar anse att de har frihet att röra 
hur de vill på webbsidan. En av användarna kommenterade dock att det som hon fann vara 
intressant på Aftonbladets webbsida var sådant som man var tvungen att vara medlem för 
att komma åt. Detta blev ett irritationsmoment för henne eftersom friheten att röra sig fritt 
på webbsidan var störd.  

Respondenterna kommenterade även att de tyckte att förstasida var något för lång. Vi har 
även tagit upp detta i vår utvärdering av Aftonbladets webbsida. Som vi nämnde ovan 
påpekar Skadberg och Kimmel (2004) att navigationssvårigheter bidrar till helhetsintrycket 
av webbsidan. Behöver användaren leta efter det de söker blir det ett irritationsmoment 
och risken är stor att de tröttnar och väljer en annan webbsida istället.  

Även Berkun (2001) tar upp vikten av en väldesignad webbsida. Han menar att då en 
användare är inne i Flow blir designen av webbsidan osynlig, men så snart något går fel blir 
den synlig igen. Vi anser att detta stämmer in på Aftonbladets webbsida eftersom den trots 
vissa navigationsproblem är välbesökt. Skadberg och Kimmel (2004) påpekade att trots att 
helhetsintrycket är negativt kan användaren ändå uppleva Flow. Våra respondenter som 
påpekade designen på första sidan tyckte trots detta att tiden gick fort förbi vilket är en 
indikation på att någon form av Flow upplevelse har uppstått vilket stämmer med  
Skadberg och Kimmels (2004) teori. 

Att användaren ska känna frihet och att därmed ska kunna navigera på ett bra sätt är 
betydelsefullt inom både HCI och Flow. Efter att ha sett vikten av detta inom såväl teorin 
som, i vår empiriska undersökning, anser vi att kriteriet användarkontroll och frihet inte 
behöver utvecklas ytterligare. 
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4. Konsekvens och standarder. 

Detta kriterie handlar om att webbsidans grafik, menyer, ord, situationer och handlingar 
ska vara enhetliga. Knappar ska vara likartade när de gäller storlek och färg samt befinna sig 
på samma plats genom hela gränssnittet. (Nielsen & Mack, 1994).  

Vår utvärdering har visat att Aftonbladets webbsida följer samma design genomgående. 
Färger och typsnitt är samma på webbsidan. Menyn på vänsterkanten ligger alltid på samma 
plats och har samma utseende vilket gör att användaren lätt hittar vidare.  

I den litteratur vi funnit för Flow har vi här identifierat det Berkun (2001) noterat angående 
Flow och design. Då en användare befinner sig i Flow märker han inte av designen, det är 
först när någonting går fel som designen blir uppmärksammad. Berkun har även givit rådet 
att designers bör undvika den mest avancerade tekniken. Det är sällan till fördel för 
användaren med den senaste tekniken då den kan vara svår att förstå och kunnig support 
kan saknas.  

Vi har även identifierat Kings (2003) kriterie om trovärdighet. King beskriver i detta att 
webbsidan blir mer trovärdig, och erbjuder alltså en större chans för Flow, genom en 
design som för användaren kan verka professionell. Hit har vi även knutit Skadberg och 
Kimmels (2004) kriterie om dragningskraft. Om en användare blir imponerad av 
webbsidans design ökar möjligheterna för användaren att uppleva Flow.  

Av enkäten framgår att respondenterna givit designen på webbsidan ett medelbetyg, dock 
har den mer negativa sidan ett visst övertag. En kommentar från en av respondenterna var 
"Lätt att förstå men lite för ‘klottrig’". Även i vår utvärdering har vi tagit upp det något 
röriga utseendet. Flera av respondenterna har tagit upp just reklamen som störande och 
även layouten i övrigt på webbsidan. www.aftonbladet.se har uppenbarligen en tilltalande 
design för många eftersom det är en av Sveriges mest välbesökta webbsidor.   

Inte heller detta kriterie anser vi behöver utvecklas vidare eftersom det är två stora delar 
inom både HCI och Flow som slås samman här. Det påpekas i de båda teorierna att 
användare lätt störs av till exempel starka färger och icke enhetliga knappar.  

5. Förhindra fel.  

Att ge användaren ett tydligt felmeddelande är bra, men ännu bättre är att designa 
webbsidan så pass bra att fel inte uppstår alls. Webbdesignern bör i detta läge tänka på om 
han kan eliminera de chanser som kan riskera att användaren gör fel, till exempel om 
användaren får välja alternativ i en lista istället för att mata in sitt svar direkt. Vid 
utvärderingstillfället var Aftonbladets webbsida fullt funktionerande och inga fel uppstod. 
Våra egna reflektioner runt detta är att www.aftonbladet.se är en relativt stabil sida som 
sällan ligger nere och snabbt uppdateras då någonting nyhetsvärt inträffar.  

En av de faktorer som Skadberg och Kimmel (2004) anser vara av stor vikt när det gäller 
att få en användare att uppleva Flow är att sidan ska vara lätt att använda. Med detta menas 
hur lätt det var för användaren att finna information. Det visade sig dock i deras 
undersökning att användbarhet hamnade på sista plats och var inte av stor betydelse för 
användarna. 

Medan jag surfade på webbsidan gick tiden fort förbi och medan jag surfade på webbsidan var jag inte 
medveten om omvärlden var de frågor från enkäten som vi har passat in under detta kriterie. Vi 
anser att då en individ befinner sig i Flow har han en känsla av att tiden passerar fort och 
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att omvärlden får mindre betydelse. Denna känsla kan avbrytas då fel uppstår på 
webbsidan. Csikszentmihalyi anger ett exempel när en användare spelar äventyrsdataspel, 
då varje ny bana laddas kan användaren lämna tillståndet av Flow (King, 2003). Detta 
jämför vi med ett felmeddelande som uppkommer på sidan.  

Majoriteten av våra respondenter har upplevt att tiden gått fort förbi när de surfat på 
www.aftonbladet.se. Däremot har majoriteten inte upplevt att de var omedvetna om 
omvärlden. Detta resultat kan dock förklaras med att respondenterna har tolkat frågan fel.  

Många av respondenterna ansåg även att detta vara störande med pop-up rutor och reklam 
på Aftonbladets webbsida. Detta stöder vårt resonemang angående störningars betydelse 
för att användaren ska tappa känslan av Flow.  

Nielsens kriterie säger ”förhindra fel”, vi säger att detta kriterie skulle kunna kompletteras 
med ”förhindra störningar”. 

6. Minimera användarens minnesbörda. 

Detta kriterie innebär att användaren inte ska behöva komma ihåg information från en fas 
till en annan. Det bör antingen finnas synliga instruktioner eller så bör dessa ligga 
lättåtkomligt för användaren. Ett exempel kan vara när användaren ska fylla i ett datum, då 
det finns olika format för datum kan detta vara förvirrande för denne. Det bör därför 
finnas någon instruktion vid inmatningsplatsen som visar för användaren hur han ska bära 
sig åt.  

Frågan angående om respondenten har känt att han har lärt sig mer efter att ha surfat på 
Aftonbladets webbsida anser vi passar in här. Slipper användaren fundera över hur han ska 
använda webbsidan underlättar detta dennes inlärningskapacitet. Detta leder även till att 
användaren lättare kommer in i Flow om de får fokusera helt på det de gör. King (2003) 
anser att designen ska vara anpassad för lek och användbarhet, alltså erbjud verktyg som 
hjälper användaren att utföra sina uppgifter så snabb och enkelt som möjligt. 

På denna punkt har vi även passat in enkätfrågan informationen på webbsidan är lättförståelig. På 
denna fråga har 86 % svarat att de ansåg att informationen på www.aftonbladet.se var lätt 
att förstå.  

Nielsen (1993) anser att det är viktigt att en användare som inte använder systemet frekvent 
lätt ska kunna använda det igen utan att behöva lära sig systemet om igen. King (2003) 
anser att verktyg som hjälper användaren att utföra sina uppgifter snabbt och enkelt ska 
erbjudas. Båda dessa två teorier talar om vikten av att underlätta för användaren och dess 
minnesbörda. Vi anser därför att detta kriterie inte behöver vidareutvecklas. 

7. Flexibilitet och effektivitet. 

Som designer av en webbsida är det viktigt att tänka på att webbsidan ska kunna användas 
av så många som möjligt. Både den erfarne användaren och nybörjaren ska kunna använda 
webbsidan utan några problem. Vår utvärdering har visat att www.aftonbladet.se uppfyller 
detta kriterie då webbsidan är lätt att använda. 

Flow-kriteriet enkelhet anser vi passa in här. En så enkel sida som möjligt ökar enligt King 
(2003) användarens koncentrationsupplevelse. Att designern även tänker på att designa för 
lek och användbarhet anser King (2003) är viktigt. Webbsidan bör erbjuda verktyg som 
förenklar för användaren att utföra sina uppgifter på ett effektivt och enkelt sätt. Om 
webbsidan är så långsam att användaren tappar tålamodet kan detta leda till att denne 
förlorar känslan av Flow. Enligt King (2003) är en av de främsta fördelarna med att designa 
för Flow att användaren blir mer lekfull och utforskande. Detta kan leda till att användaren 
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upplever Flow, vilket i sin tur kan resultera i att han stannar längre på webbsidan, 
någonting som till exempel Internetbutiker borde sträva efter.  

I enkätundersökningen anser vi att ”Jag kände att jag hade frihet att röra mig på webbsidan” 
passar väl in under detta kriterie. Detta påstående visar hur användarna uppfattar 
webbsidan. De stötte inte på några hinder och deras användning på webbsidan fortlöpte 
utan komplikationer. Som vi har nämnt tidigare i analysdelen fanns det de som tyckte att de 
inte kunde röra sig fritt på hemsidan på grund av att vissa sidor endast är avsedda för 
medlemmar. Webbsidan upplevs inte som flexibel av användaren om han möts av en 
inloggningssida vid klickandet på en intressant länk. Då detta upplevs som ett hinder 
minskar lusten att utforska sidan och då är möjligheten stor att användaren lämnar 
webbsidan.   

I vår utvärdering av webbsidan kom vi fram till att möjligheten att använda sig av 
kortkommandon och genvägar inte finns på www.aftonbladet.se. Är användaren van vid 
sidan vet de var informationen finns, men de måste ändå bläddra i navigeringslisten som en 
del av våra respondenter var kritiska mot. Det intressanta var att de erfarna aftonbladet 
besökarna tyckte att förstasidan var för lång. Vi tolkar det som att de skulle önska en något 
mer lättnavigerad och lättöverskådlig förstasida. Eftersom användarna upplever detta som 
irriterande försvinner en del av utmaningen i att söka information på webbsidan.  

Under detta kriterie väljer vi att placera Flow-litteratur som berör kunskap och utmaningar. 
King (2003) förespråkar att en designer för en webbsida bör anpassa utmaningen efter 
användarens förmåga. Användaren bör fortlöpande mötas av utmaningar för att förhindra 
att användaren blir uttråkad och därmed förlorar känslan för Flow. I vår heuristiska 
utvärdering av www.aftonbladet.se framkom att sidan inte är anpassad till olika 
kunskapsnivåer.  Detta kan innebära att användaren blir mindre effektiv om en utmaning 
blir för stor för en användare. Utmaningen på www.aftonbladet.se kan bestå i att hitta 
information om ett visst ämne som användaren finner intressant. Webbsidan har ett stort 
antal varierande ämnesområden där personen kan fördjupa sig i det som han finner 
intressant. Eftersom även Nielsen (1993) poängterar att det är viktigt att tänka på att 
användarna har olika erfarenhet anser vi inte att detta kriterium behöver utvecklas 
ytterligare. 

8. Skapa enkel och naturlig dialog. 

För att underlätta för Flow bör användargränssnittet vara så enkelt som möjligt. Webbsidan 
bör därför inte innehålla irrelevant eller överflödig information. Sådan information kan ta 
bort fokus från den information som är mer relevant. Även här är den grafiska designen 
viktig, till exempel ska färger främst användas för att få användarens uppmärksamhet eller 
synliggöra viss fakta. Aftonbladets webbsida uppfyller detta kriterie då webbsidans färger 
främst är till för att synliggöra menyn.  

Liksom i kriterie sju anser vi att Flow-kriterierna enkelhet och design för lek och 
användbarhet (King, 2003) passar in här. Det är även viktigt att tänka på att minimera 
animering på webbsidan. (King, 2003). Det kan vara motverkande för användarens 
koncentration.  

Våra respondenter ansåg att informationen på www.aftonbladet.se var lättförståelig. Detta 
visades genom att sammanlagt 86 % av respondenterna svarade stämmer bra eller stämmer 
väldigt bra. Vad gäller layouten på webbsidan så är respondenterna mer kritiska. Som vi 
nämnt tidigare har de kritiserat den långa förstasidan. Det är också ett flertal som har 
kommenterat reklamen som finns på sidan och även pop-uperna. I vår HCI-utvärdering 
tyckte vi att dialogen på webbsidan var dålig på grund av reklamen som tar fokus från 
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nyheterna. Enligt King (2003) ska en webbsida ha ett minimum av animeringar vilket 
Aftonbladet inte uppfyller eftersom en del av reklamen på sidan är animerad. Detta kan 
upplevas som jobbigt för vissa användare vilket även kan bidra till att de tillbringar mindre 
tid på webbsidan.  

Vi anser att detta kriterie inte behöver utvecklas vidare då både Flow-litteratur samt HCI-
kriterierna belyser vikten av enkelhet.  

9. Hjälp användaren korrigera, känna igen och diagnostisera fel. 

Då felmeddelanden dyker upp bör de uttryckas på ett sådant sätt att både den erfarne 
användaren och nybörjaren ska kunna förstå. Felmeddelandet ska klart och tydligt peka på 
vad som är problemet. Det ska även kompletteras med någon lösning så användaren vet 
hur han ska fortsätta. Då det genom vår enkätundersökning inte har framkommit att 
respondenter stött på några fel eller felmeddelanden har vi svårt att utvärdera detta kriterie, 
med vår enkätundersökning som grund.  

När ett fel uppstår är det mycket troligt att användaren förlorar känslan för Flow. Om 
användaren får ett tydligt och korrekt felmeddelande, så antar vi, att detta bidra till att 
individen kan lösa problemet och snabbare återfå Flow känslan. 

Även när det gäller att relatera detta kriterie till någon teori vi nämnt angående Flow så är 
det svårt att se ett samband.   

10. Hjälp och dokumentation. 

Det är önskvärt att användaren kan klara sig utan hjälp och dokumentation, men det kan 
ändå vara en bra idé att erbjuda en sådan. Dokumentationen bör vara tydlig och vara 
stegvis beskriven då en användare i regel inte läser manualen förrän det uppstått något 
problem. 

Hoffman och Novak (1996) hävdar att kontroll är viktigt för att användaren ska kunna 
uppleva Flow. Även Finneran och Zhang (2002) tar upp detta. De nämner att en person 
bör besitta en autotelisk förmåga. Ju större autotelisk förmåga användaren har desto större 
är chansen att uppleva Flow. Aktiviteten som genomförs måste vara utmanande och kräver 
full koncentration av användaren. Då detta inträffar har användaren klara mål och har 
kontroll över vad han gör. Hjälp och dokumentation är nödvändig för vissa användare för 
att denne ska känna att den har full kontroll. 

Om en webbsida är svårnavigerad och användaren stöter på problem utan att ha någon 
hjälp minskar möjligheten att uppleva Flow. Vi jämför detta med att utmaningen ska passa 
användarens förmåga. Blir utmaningen för stor kan användaren uppleva exempelvis oro 
och detta minskar chansen för Flow. En hjälpfunktion skulle här kunna hjälpa användaren 
att komma över de svårigheter som han stöter på.  

I vår utvärdering kom vi dock fram till att den hjälp som finns inte fokuserar på eventuella 
navigationsproblem på www.aftonbladet.se. Eftersom 79 % av respondenterna uppfattade 
Aftonbladets webbsida som lätt och enkel, har vi tolkat det som att en hjälpfunktion inte är 
viktig för användarna på webbsidan. Trots att många av våra respondenter har upplevt den 
långa förstasidan som jobbig tror inte vi att lösningen på det problemet är en hjälpfunktion. 
Det är snarare ett problem för webbdesignern av www.aftonbladet.se. Ingen av våra 
respondenter har heller utryckt att de har saknat någon form av hjälp för att kunna navigera 
på webbsidan. 

För Flow-upplevelsen är detta kriterie viktigt, men när användaren väl når hjälpen har de 
redan tappat känslan för Flow. Dock är det viktigt att webbsidan har en hjälpfunktion 
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enligt Nielsens kriterier. För att en användare ska uppleva Flow behövs inte en 
hjälpfunktion men om någon slags hjälp existerar är det mer troligt att användaren stannar 
kvar. Det innebär att användaren åter kan komma in i Flow. Det negativa kan vara att 
stöter användaren på ett problem kanske han lämnar webbsidan istället för att använda sig 
av hjälpfunktionen.  

Vi anser att detta kriterie inte behöver utvecklas, dock har det en viss betydelse för 
upplevandet av Flow.  

5.2  Vidareutveckling av Nielsens kriterier 
Efter att ha behandlat den Flow-teori vi använt oss av i teori-avsnittet har det framkommit 
att hastighet är en av de viktigaste förutsättningarna för att användaren ska kunna uppleva 
Flow. Vi har uppmärksammat att detta inte finns med bland Nielsens kriterier, därför anser 
vi att detta är ett lämpligt komplement till de redan existerande kriterier som finns. I vår 
enkätundersökning hade vi två frågor som berörde hastighet och gensvar. Några av våra 
respondenter använde sig av modem vilket påverkade deras omdöme av webbsidan. Hade 
de haft en snabbare uppkoppling hade de kanske givit en mer positiv respons på enkäten.  

King (2003) poängterar att en snabb webbsida kan leda till en större Flow-upplevelse. I sina 
designkriterier hastighet och gensvar belyser King (2003) hur viktigt det är att en sida 
laddas snabbt och att en användare ska få en snabb respons på en aktion den gör på 
webbsidan.  

Även Hoffman och Novak (1999) fick genom sin undersökning fram att hastighet hade 
störst betydelse för hur lång tid användare spenderar online. Hastighet hade även enligt 
Hoffman och Novak (1999) stor betydelse på hur många gånger en användare besöker en 
webbsida. En hög hastighet kan alltså göra att en användare kommer tillbaka till en 
webbsida flera gånger. Även Csikszentmihalyi påpekar betydelsen av hastighet med sitt 
exempel om äventyrsdataspelet där varje bana inte laddas nog snabbt (King, 2003). Till sist 
nämner vi att även Skadberg och Kimmel (2004) belyste hastighet i sin undersökning. De 
ansåg att hastighet gjorde en webbsida mer attraktiv och att detta var relaterat till 
utmaningen. De kopplade hastighet till dragningskraft.   

Det finns, enligt vår uppfattning, teoretisk grund för att hastighet är viktigt för en Flow-
upplevelse och det är därför vi föreslår att hastighet kan läggas till som ett kompletterande 
kriterier till Nilsens tidigare designkriterier. Med hänsyn till detta bör en designer även 
tänka på att inte ha ett innehåll som exempelvis bidrar till att en sida inte laddas tillräckligt 
snabbt. Det vill säga, att inte ha för tunga animeringar och för stora bilder.  

Förutom kriteriet hastighet har vi även identifierat att ett av Nielsens kriterier behöver en 
mindre komplettering för att även den ska kunna innefatta Flow. Nielsens kriterie om att 
förhindra fel handlar om att tydligt meddela användaren när fel uppstår. Då detta uppstår 
bör ett lättförståeligt felmeddelande genereras. Nielsen hävdar att en designer även bör 
tänka på att designa så att fel inte uppstår. Även inom Flow är detta en viktig aspekt. 
Användarens koncentration är beroende av att inga störningar uppstår, en störning kan till 
exempel vara en pop-up ruta. Därför anser vi att det inte är tillräckligt att enbart förhindra 
fel och ge ett felmeddelande. En webbdesigner bör även designa för att förhindra 
störningar.   
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6 Slutsats 
• Går Flow-teorin att appliceras på HCIs designkriterier?  

Efter att ha behandlat HCIs designkriterier och Flow-teori i vårt teorikapitel började vi inse 
att vissa delar av de olika teorierna överensstämde. De huvudsakliga teoretikerna var 
Nielsen och King och deras designkriterier för respektive teori. Det är även dessa vi har 
utgått från i främst i empiri och analys. Vi anser därför att Kings teorier är de som bäst kan 
appliceras på Nilsens designkriterier. Det som skiljer dem åt är dock att Kings teorier är 
mer inriktade mot de psykologiska aspekterna medan Nielsen är mer inriktad på de 
tekniska aspekterna. Detta anser vi har varit ett problem för oss eftersom det har varit svårt 
att applicera vissa delar av Flow-teorin på HCI kriterierna.  

• Behövs ytterligare en anpassning av Nielsens kriterier för att underlätta för en 
användare att uppleva Flow? 

Vi har identifierat två ytterligare aspekter en designer av ett webbgränssnitt bör tänka på för 
att inte enbart HCI-kriterierna ska uppfyllas utan även Flow-känslan ska upplevas. I det ena 
fallet har vi valt att vidareutveckla ett redan befintligt kriterie. Att enbart förhindra fel är 
inte tillräckligt för Flow-upplevelsen utan vi har kompletterat detta med att störningar även 
bör förhindras.  

Vi har även valt att föreslå ett ytterligare kriterie som komplettering till Nielsens tio HCI-
kriterier. Detta gjorde vi då vi själva ansåg att hastighet är viktigt för att Flow ska kunna 
upplevas. Vi grundar detta på de teorier som Skadberg och Kimmel (2004), King (2003) 
samt Hoffman och Novak (1996) tydligt framhåller i sin forskning. Då detta är någonting 
som saknas inom Nielsens kriterier anser vi att detta är ett lämpligt komplement.  

Kriteriet Hjälp användaren korrigera, känna igen och diagnostisera fel kunde vi tyvärr inte passa in 
någon Flow-litteratur under. Vi anser därför att vi inte kan dra slutsatserna huruvida vi kan 
utveckla detta kriterie eller om detta kriterie passar för Flow. 
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7 Reflektioner 
Efter utfört arbete har vi reflekterat kring arbetet som vi gjort, om hur det skulle ha kunnat 
utföras på ett bättre sätt. Vi har kommit fram till att vi till exempel kunnat ägna mer tid åt 
vårt enkätformulär och formulerat frågor som på ett bättre sätt skulle kunna tolkas efter de 
båda teorierna. Vi skulle även ha kunnat lägga mer tid på att finna ett större urval som var 
representerat av ett större spektrum av respondenter.  

Vi kom även fram till att det är svårt att framkalla Flow hos en användare och att det 
gjorde det svårt för oss att testa det genom vår empiriska studie. Så i efterhand har vi 
kommit fram till att vi kanske skulle ha koncentrerat oss mer på den teoretiska studien i 
detta arbete och inte haft en sådan stor del empirisk studie. 
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Bilaga 2 Diagram  

Webbsidan är snabb
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Gensvaret är snabbt, nästa sida laddas snabbt.
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Designen på webbsidan är attraktiv

0

1

2

3

4

5

6

7

1=stämmer
inte

2=stämmer
delvis

3=stämmer 4=stämmer
bra

5=stämmer
väldigt bra

Svarsalternativ

An
ta

l

Antal svarande

 

Navigationen på webbsidan var lätt och enkel
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Jag kände att jag hade frihet att röra mig fritt på 
webbsidan
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Medan jag surfade på webbsidan gick tiden fort förbi
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Medan jag surfade på webbsidan var jag inte medveten 
om omvärlden
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Efter att ha besökt Aftonbladets hemsida känner jag att 
jag har lärt mig mer
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Informationen på webbsidan är lättförståelig
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Jag upplevde vissa saker på Aftonbladets webbsida 
som störande till exempel pop-up rutor och reklam
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