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Sammanfattning 

På senare år har intresset för att föra in estetik i MDI-teorin ökat kraftigt. Insikten om att 

användares känslor inför interaktiva artefakter spelar stor roll för tillfredställelsen och 

användarupplevelsen har medfört ett fokusskifte inom området och flertalet teorier om 

användares estetiska upplevelser av interaktion har framkommit. Detta arbete har tagit som 

utgångspunkt de teorier som siktar på att stödja designers arbete med att utforma estetiska 

interaktioner genom att identifiera manipulerbara attribut i artefakters interaktionsestetiska 

gestalt. En explorativ användarstudie har genomförts med målet att belysa hur upplevelsen av 

hastighet och tempo förändras genom införandet av animationer i ett gränssnitt. Resultaten visar 

på att toningsanimationer i övergångar i ett interaktivt system kan leda till ett långsammare och 

mjukare intryck av systemet men även att långsamma animationer i vissa fall kan leda till att 

systemet upplevs som snabbare. Upplevelsen av väntan har identifierats som en viktig faktor i ett 

systems uttryck av tempo och hastighet. Studien visar också att ett systems estetiska gestalt är en 

komplex konstruktion där såväl attribut i interaktionen som användarnas erfarenheter och 

förväntningar spelar in.
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1 Inledning 

Användarna i dagens moderna IT-samhälle ställer allt högre krav på de interaktiva produkter de 

använder till vardags och till jobb, under i stort sett dygnets alla vakna timmar. Från krav på 

funktionalitet och senare till krav på användbarhet har fokus nu även riktats mot krav på 

upplevelse. De prylar och interaktiva system människor umgås med väcker oundvikligen känslor 

och estetiska upplevelser hos dem som använder dem, och då är det viktigt att det är rätt 

upplevelse – rätt tyngd, rätt utseende, rätt beteende. Inte sällan handlar det även om ett 

identitetsskapande med hjälp av produkterna man omger sig med. När vi lever så nära de 

teknologiska och interaktiva produkter vi konsumerar tolererar vi i allt mindre grad att de ger 

upphov till oangenäma känslor. 

För forskningsområden som Människa-Dator-Interaktion (MDI) och interaktionsdesign är det 

viktigt att försöka ta reda på hur man kan skapa önskvärda upplevelser i användandet av 

interaktiva produkter. Vad kan man använda för metodverktyg, vilka teoretiska ramverk finns det 

och hur reagerar användare på olika uttryck i interaktiva system? På senare år har man använt 

estetikens teorier för att angripa MDI från nya håll. Genom att fokusera mer på systemens 

estetiska uttryck kan förhoppningsvis mer attraktiva interaktiva produkter utvecklas. För att 

designers ska kunna använda sig framgångsrikt av estetiska uttryck i sin designprocess så måste 

dock förhållandet mellan designelement och användarnas estetiska upplevelse av interaktionen 

undersökas och analyseras närmare.  

1.1 Syfte 

Denna uppsats är resultatet av en ansats att klargöra den estetiska roll som tempo, hastighet och 

övergångar mellan olika stadier har i ett interaktivt system. Genom att styra tempo i ett system 

med hjälp av hastighet och form på de övergångar som finns mellan olika diskreta stadier i ett 

system skapas ett estetiskt uttryck i själva interaktionen och genom detta ett estetiskt intryck hos 

användarna. I följande text görs ett försök att få en djupare förståelse för hur hastighet i 

interaktiva system upplevs av användare och hur den estetiska upplevelsen påverkas av hur 

systemet beter sig. 

1.2 Begreppsförtydliganden 

I denna skrift används termen Människa-Dator-Interaktion (MDI) för att benämna det 

forsknings- och verksamhetsområde som berör samverkan mellan människor och datoriserade 

tekniska system. Motsvarande term på engelska är Human-Computer-Interaction (HCI). 

Begreppet används i denna rapport som en paraplybenämning för alla de forsknings- och 

verksamhetsområden som rör människors användande av teknik. För konsekvensens skull och 

för att undvika begreppsförvirring så används termen MDI genom hela denna skrift, men 

relevansen är lika stor för närliggande områden som interaktionsdesign och user experience design. 

Termerna ”interaktivt system” och ”interaktiv artefakt” används i detta arbete med i stort sett 

samma betydelse och benämner något (datorsystem, program, mekaniskt system, objekt o.s.v.) 

som en användare kan interagera med. Främst handlar det dock i denna skrift om elektroniska 

artefakter och datorsystem med olika typer av primärt grafiska gränssnitt.  
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Kursiv text används i denna skrift för att markera citat och speciella, citerade begrepp. Engelska 

begrepp har i största möjliga mån översatts till svenska, men längre citat har i allmänhet bevarats i 

originalspråk då innebörden riskerat att ändras vid översättning. 
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2 Bakgrund och teori 

På senare år har intresset för estetik och emotion ökat kraftigt inom MDI-området, från att ha 

varit i stort sett frånvarande i den tidigare forskningen. Angreppssätten skiljer sig dock åt och 

samstämmigheten inom detta nya perspektiv på MDI är fortfarande ganska liten. I detta avsnitt 

avhandlas olika forskningsbidrag som utrett estetikens roll inom MDI samt generella inriktningar 

inom området hittills. De huvudsakliga interaktionsestetiska teorierna som detta arbete grundar 

sig på gås igenom. De teorier om animering och mätandet av emotioner som anses relevanta för 

förståelsen av detta arbete tas också upp.  

2.1 Estetik inom MDI förr 

MDI som forskningsområde växte fram under den tid då datorer och interaktiva tekniska system 

nästan uteslutande användes som arbetsredskap på akademiska institutioner och företag. MDI 

och närbesläktade forsknings- och verksamhetsområden fokuserade därför naturligt på att 

utveckla sätt att forma tekniken så att den kunde användas så effektivt och tidsbesparande som 

möjligt (Löwgren, 2007). Det handlade ju trots allt om att öka människors produktivitet i arbetet 

och underlätta deras användande av de redskap de behövde för att göra sitt jobb. ”Mjukare” 

värden som estetik och användarupplevelse behandlades i stort sett inte alls av den tidens teori 

eller praktik. I ganska stor utsträckning kan man säga att dagens MDI-, användbarhets- och 

interaktionsdesignarbete fortfarande vilar på den grund som dessa historiska förutsättningar 

skapat.  

De teknologiska systemen höll sig som bekant inte enbart till akademi och affärsvärlden särskilt 

länge. När datorer började bli var mans egendom så ändrades målet för mycket av användningen 

av de tekniska system som tidigare använts som arbetsredskap. Datorer visade sig vara en lika 

stor källa till nöje och fritidssysselsättning som för arbete och produktivitet. Förutsättningarna för 

MDI-forskningen har gradvis förändrats helt, på endast ett tjugotal år.  

Mark Weiser myntade under tidigt 1990-tal uttrycket ubiquitous computing (ubik it) inom den 

akademiska MDI-världen (Weiser et al., 1999). Ubik it (samma idé senare även benämnd bl.a. 

pervasive computing och the Internet of things) beskriver en veklighet där teknologiska system, datorer 

och microchip finns inbäddat i de flesta av de prylar och material vi konstant har omkring oss. I 

en sådan vardag där datorer är konstant närvarande kan till exempel matbordet kanske tala om 

vad klockan är eller hur mycket mjölk det finns kvar i kylskåpet. Vi kan konstatera att vi idag inte 

är speciellt långt ifrån den verklighet som Weiser spådde om. Även om våra matbord i allmänhet 

inte pratar med oss än är det ofrånkomligen så att vi använder fler och fler avancerade 

elektroniska prylar i vår vardag. En konsekvens av att vi i allt högre grad omges av teknologiska 

system är att det ställs nya krav på hur dessa system designas. Vi kan inte förväntas interagera 

med alla teknologiska system i vår omgivning på samma sätt som vi alltid arbetat med en 

stationär dator. När teknologin i allt större utsträckning finns överallt omkring oss måste vi tänka 

annorlunda om hur den ska utformas, eller som Hallnäs och Redström uttrycker det:  

”The coming ubiquity of computational things urges us to consider what it means for something to be present in 

someone’s life, in contrast to being just used for something” (Hallnäs & Redström, 2002). 
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Idéer som ubik it och realisationen att en allt större andel av de interaktiva system som tillverkas 

används till nöje och för sociala syften har lett till ett skifte inom MDI-forskningen. Långsamt 

börjar fokus att flyttas från användbarhet i form av tidseffektivitet och antal knapptryckningar till 

att även innefatta känslor och emotionella intryck.  

2.2 Estetik inom MDI idag 

Då betydelsen av emotioner och affekt i utformandet av interaktiva system har uppmärksammats 

kraftigt de senaste åren har intresset väckts för att ge estetik en mer upphöjd plats inom MDI-

teorin. Precis hur detta ska gå till finns det dock i dagsläget ingen större konsensus kring, och 

synen på vad begreppet estetik egentligen innefattar skiljer sig åt betydligt. 

Att estetik i sig är ett svårtdefinierat begrepp med många olika tolkningar inom många olika 

discipliner underlättar antagligen inte diskussionen om hur det bör användas inom MDI. 

Nationalencyklopedin definierar begreppet estetik som:  

”[...] I äldre filosofi läran om varseblivning och sinneskunskap, i nyare filosofi framför allt studiet av det sköna 

och dess former och alternativ (kontraster) inom olika konstarter och i naturen, av de estetiska objektens och de 

estetiska värderingarnas natur etc., men även av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och 

konstupplevelser i vid mening. [...]” (www.ne.se, 2008).  

Från estetikens rötter i Platons och Aristoteles Grekland, då estetiska resonemang främst rörde 

skönhet i perception, har begreppet utvecklats under århundradena och fått olika betydelser inom 

olika områden. Baumgarten var först att introducera estetik som ett eget begrepp inom filosofin 

på 1700-talet, då estetiken började uppskattas som en egen egenskap hos artefakter, värderad 

efter egna normer (Lavie & Tractinsky, 2004). Estetiken har haft sin mest framträdande roll inom 

konsten, och oftast avhandlat idéer om visuell skönhet. Inom flera områden används begreppet 

estetik i den närmaste synonymt med skönhet (Lavie & Tractinsky, 2004; Hoffmann & Krauss, 

2004). Estetik kan också betraktas som en process varigenom man analyserar visuella element 

och reaktioner inför dessa (Hoffmann & Krauss, 2004). Exakt hur estetik definieras som begrepp 

och teori inom andra vetenskapsområden är inte så viktigt för denna studie, däremot är det desto 

viktigare att försöka klargöra hur olika ansatser att studera estetik inom MDI relaterar till 

varandra och var detta arbete passar in i relation till forskningsområdet. 

Att estetiken bör ta en mer central roll inom MDI verkar flertalet forskare vara ense om 

(Tractinsky, 2004; Bertelsen & Pold, 2004; Petersen et al., 2004; Löwgren, 2007; Hassenzahl, 

2004; De Angeli et al., 2006; Hartman, 2006; Sutcliffe, 2002; Huh et al., 2007; Lim et al., 2007). 

Man kan dock skönja en del olika inriktningar i den forskning och teoretisering som tar fasta på 

denna tanke. Nedan diskuteras skillnader mellan de forskningsansatser som gjorts inom området 

utifrån två spår som anses viktiga för vidare arbete. 

2.2.1 Utseende eller interaktion 

Mycket av den forskning som berört estetik inom MDI har utgått från interaktiva systems visuella 

utseende. En av de första studierna som undersökte estetiska egenskapers betydelse i interaktiva 

system utfördes av Kurosu & Kashimura (1995) och konstaterade att det fanns ett samband 

mellan hur estetiskt tilltalande ett bankomatgränssnitt ansågs vara och hur användbart det 

upplevdes. Ett liknande försök utfördes av Tractinsky (1997) som styrkte dessa resultat. 

Tractinsky har senare tillsammans med kollegor jobbat med att ta fram mätinstrument för att 

bedöma webbplatsers estetiska utseende (Lavie & Tractinsky 2004). De kom fram till att den 
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estetiska upplevelsen består av två dimensioner, benämnda klassisk estetisk (classical aesthetics) och 

expressiv estetik (expressive aesthetics). Även Sutcliffe (2001, 2002), Hartman (2006) och De Angeli 

(2006) har försökt reda ut estetikens roll i användares värderande av webbplatser. Hassenzahl 

(2004) utförde en studie där mp3-spelare med olika utseende på gränssnittet utvärderades efter 

olika dimensioner, men hittade inte någon korrelation mellan estetiskt tilltalande gränssnitt och 

upplevd användbarhet.  

Vad alla dessa studier har gemensamt när de talar om estetik är att de begränsar begreppet till att 

endast beröra utseende. Vidare likställs estetik inom denna typ av forskning med attraktivt 

utseende eller skönhet. Tractinsky (2004) säger: 

”Of the range of connotations of the term aesthetics that exist today in various academic disciplines and in common 

language, we are interested here in its meaning as ‘an artistically beautiful or pleasing appearance’ […]”.  

Om något är estetiskt är det alltså vackert eller grafiskt tilltalande. Forskningen med denna 

utgångspunkt har, som vi sett, främst inriktat sig på att belysa relationen mellan grafisk skönhet 

och användbarhet eller användartillfredställelse.  

Det finns även forskare som försökt utgå från en bredare innebörd av begreppet estetik när dess 

roll inom MDI undersökts. Löwgren (2006, 2007) påpekar att digitala designmaterial är lika 

mycket temporala som spatiala, det vill säga att en interaktion med ett system utvecklas över tid. 

Det grafiska användargränssnittet, knappar och textrutor är delar av ett systems egenskaper men 

en digital artefakts karaktär bestäms i minst lika hög grad av den interaktion som sker över tid när 

en användare interagerar med systemet. Hur ett system beter sig i interaktionen med användaren, 

hur information presenteras och hur användargränssnittet svarar på användarens kommandon 

skapar en upplevelse av systemet hos användaren som kommer från både temporala och spatiala 

egenskaper. Den estetiska upplevelsen är således i lika hög grad som användbarhet eller 

effektivitet en produkt av systemets både spatiala och temporala egenskaper. Löwgren (ibid.) 

föreslår vad han kallar för upplevelsekvaliteter (experiential qualities) som beskriver estetiska 

egenskaper i bruk, till exempel pliability och fluency. Hallnäs & Redström (2002) talar om design för 

närvaro (design for presence), vilket innebär att design ska ske inte bara för en artefakts bruk utan 

även för hur en användare accepterar artefakten som en del av sitt liv. De säger att estetik kan 

erbjuda en god grund för design för närvaro. I sin bok Emotional Design talar Norman (2004) om 

vikten av att designa för affekt och inte bara för användbarhet, trots att han själv tidigare i stort 

sett propagerat för det omvända (Norman, 1990). Trots att hans uttryck ”attractive things work 

better” ger ett intryck av en teori baserad mest på utseende så går han något djupare än så i sin 

modell för emotionell design. Han delar upp den estetiska (eller emotionella) upplevelsen av en 

produkt i tre nivåer: den instinktiva (visceral) – som berör det omedelbara, instinktiva intrycket av 

en produkt, den beteendemässiga (behavioral) – som berör upplevelsen i användandet av 

produkten, och den reflektiva (reflective) – som berör det kognitiva högnivåreflekterandet av 

produkten och som berör saker som identitet och erfarenhet. Djajadinigrat et al. (2000) 

argumenterar för att estetik och interaktion inte kan separeras från varandra och säger: 

”We believe that aesthetics and interaction are tightly interwoven, so that the aesthetics of a product must be shaped 

according to its functions and roles, and its interactions must be judged by their aesthetic qualities – both sensory 

and conceptual”.  

Petersen et al. (2004) i sin tur vänder sig mot att mycket av forskningen som berör estetik inom 
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MDI bara söker att skapa design för välbehag och nöje, eller som de själva uttrycker det:  

”the assumption that users always want to have fun and be pleased represents a simplistic view on human nature.”.  

2.2.2 Isolerad eller holistisk 

En pågående diskussion rörande estetik i MDI-området handlar om hur estetiska kvaliteter ska 

ses i förhållande till andra egenskaper i artefakten, så som funktionalitet och användbarhet och 

även sociokulturella faktorer. En gren med forskare har kritiserat angreppssätt där estetik ses som 

någonting separerat från andra instrumentella egenskaper i en artefakt, som något som kan 

studeras och appliceras för sig. Denna ”isolerade” syn på estetik kan sägas representeras av bland 

annat Tractinsky (2004), Sutcliffe (2002), Hartman (2006), De Angeli et al. (2006) och Hassenzahl 

(2004). Petersen et al. (2004) representerar i någon mån det motsatta synsättet och argumenterar 

för vad de kallar pragmatisk estetik (pragmatist aesthetics), en mer holistisk syn på estetikens roll i 

interaktiva system. Enligt Petersen et al. kan man inte analysera en artefakts estetik som om den 

existerade för sig själv i isolering. För att förstå ett systems estetiska uttryck måste även hela den 

sociokulturella bakgrunden beaktas. Estetik är således inte en isolerad egenskap hos produkten i 

sig utan något som är ett resultat av att artefakten uppskattas av en människa i en speciell kontext. 

Författarna påpekar också att den estetiska upplevelsen är ett resultat av både analytiskt tänkande 

och kroppsliga upplevelser i kombination. Fiore et al. (2005) utgår från pragmatisk estetik för att 

utveckla nya designmetodiker, i detta fall specifikt för att seende designers ska kunna designa mer 

empatiskt för blinda användare. Även de understryker vikten av användares erfarenheter, 

individuella skillnader och kontext för användarupplevelsen och en artefakts estetik. Även 

Bertelsen & Pold (2004) vänder sig mot de forskningsansatser som behandlar estetik som ”the 

icing on the cake”. Istället föreslår de ett angreppssätt där modern, digital estetik är utgångspunkten 

för utvecklandet av användargränssnitt och utvecklar en metod för att bedöma estetik i gränssnitt 

som de kallar gränssnittskritik (interface criticism).  

2.3 Interaktionsgestalt 

Det här arbetet har utgått främst från den teori som föreslagits av Lim et al. (2007) som berör 

begreppet interaktionsgestalt (interaction gestalt). Författarnas mål har varit att utveckla teorier och 

kunskap som kan användas praktiskt av designers för att utforma estetiska interaktioner. De 

argumenterar för att det trots mycket arbete med estetik inom MDI saknas kunskap om hur en 

designer kan forma interaktion på ett explicit sätt. 

Ambitionen för Lim et al. har varit att skapa ett designspråk som kan underlätta resonerandet och 

tänkandet kring utformandet av interaktiva artefakter. Detta designspråk består av: 1) en bra 

förståelse av vad det är som ska designas – interaktionen, 2) kunskap om vad som är möjligt att 

manipulera i designen av interaktion – attribut i interaktionen, och 3) färdighet i att manipulera 

attributen för att åstadkomma önskvärd interaktion. För att uppnå detta argumenterar de för en 

teoretisk separation av användarupplevelsen och egenskaper i artefakten från interaktionen i sig. 

De hävdar att interaktionen kan ses som en abstrakt enhet som uppstår mellan egenskaper i 

artefakten och användarupplevelsen (se figur 1). Denna enhet kallar de för interaktionsgestalt.  
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Figur 1.  Interaktionsgestaltens förhållande till användarupplevelsen och artefakten. 

Även om interaktionsgestalten är en abstrakt enhet så hävdar Lim et al. att den direkt kan 

designas genom manipulation av egenskaper i artefakten. Noteras bör att begreppet 

interaktionsgestalt har många likheter och har påverkats av Löwgren & Stoltemans (2004) 

begrepp dynamisk gestalt. På samma sätt som den dynamiska gestalten kan begreppet 

interaktionsgestalt ses som en abstrakt emergent egenskap som är resultatet eller produkten av 

alla andra egenskaper i artefakten som påverkar interaktionen.  

Lim et al. utgår i sin teori från konceptet somatisk estetik (somaesthetics), introducerat av 

Shusterman. De förklarar begreppet som kroppslig estetik (bodily-connected aesthetics) och 

Shusterman beskriver det som:  

”As an object grasped by our external senses, the body […] can provide beautiful sensory perceptions or […] 

’representations.’ But there is also the beautiful experience of one’s own body from within – the endorphin-enhanced 

glow of high-level cardiovascular functioning, the slow savoring awareness of improved, deeper breathing, the tingling 

thrill of feeling into new parts of ones spine” (Shusteman, 2002 i Lim et al., 2007).  

De verkar i allmänhet principiellt hålla med om argumenten för holistiska angreppssätt som 

pragmatisk estetik men säger att en teori som är för allomfattande inte kan appliceras i praktiken. 

Deras teoretiska modell fokuserar därför mer på de lägre nivåerna av användarupplevelsen, 

mellan användarnas sensoriska intryck och materialet i artefakterna de interagerar med, snarare än 

de sociokulturella, mer omfattande faktorerna.  

För att kunna forma en artefakts interaktionsgestalt måste en designer ha en god förståelse för 

vilka attribut i interaktionen som finns tillgängliga och hur dessa kan manipuleras. Lim et al. kallar 

de attribut som definierar en interaktionsgestalt för interaktionsattribut (interaction attributes). Att 

definiera och verbalisera sådana möjliga interaktionsattribut ser Lim et al. som en möjlighet att 

skapa ett viktigt verktyg för designers att skapa en viss interaktionsgestalt som i sin tur skapar en 

estetisk interaktion som upplevs av användarna på ett önskvärt sätt. Författarna har identifierat 

ett antal interaktionsattribut som kan användas för att beskriva ett interaktivt system, se tabell 1. 

Attributen är identifierade utefter tre primära faktorer som ansetts grundläggande för interaktion 

med interaktiva artefakter, nämligen tid, rymd och information.  
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Tabell 1. Interaktionsattribut föreslagna av Lim et al. (2007, förf. översättning). 

Interaktionsattribut Skala 

Anslutbarhet (connectivity) Fristående till sammankopplad 

Kontinuitet (continuity) Diskret till kontinuerlig 

Direkthet (directness) Indirekt till direkt 

Rörelse (movement) Statisk till dynamisk 

Ordningsamhet (orderliness) Slumpmässig till ordnad 

Noggrannhet (proximity) Precis till approximativ 

Tempo (pace) Långsam till snabb 

Upplösning (resolution) Gles till tät 

Hastighet (speed) Fördröjande till snabb 

Stadie (state) Fixerad eller föränderlig 

Tidsdjup (time-depth) Samtidig till sekvensiell 

 

Lim et al. påpekar att de listade interaktionsattributen inte är ”upplevelsekvaliteter” eftersom 

attributen endast beskriver formen på interaktionen, inte upplevelserna som kommer ur den. 

(Lim et al., 2007) 

2.4 Animationer i gränssnitt 

För att påverka den estetiska upplevelsen av interaktionen i ett system kan man använda sig av 

olika typer av animationer i gränssnittet. För användning inom MDI kan animationer definieras 

som:  

”en serie varierade bilder som presenteras dynamiskt utefter en användares handlingar på sätt som hjälper 

användaren uppfatta en kontinuerlig förändring över tid och skapa en mer lämplig mental modell av uppgiften” 

(Gonzalez, 1995 i Gonzalez, 1996, förf. översättning). 

Det har gjorts en del forskning kring hur animationer kan användas i interaktiva system. Under 

tidigt 90-tal började man undersöka möjligheterna för att använda animationstekniker hämtade 

från tecknade filmer även i gränssnitt för datorapplikationer (Baecker & Small, 1990; Chang & 

Ungar, 1993). Utgångspunkten var att abrupta och plötsliga förändringar i ett gränssnitt sätter 

hög belastning på användarnas kognitiva system. När ett objekt försvinner och ett annat dyker 

upp på skärmen är det svårt att veta hur de egentligen relaterar till varandra. Med hjälp av 

animationer kan man stödja objektkonstans (object constancy) för användarna, det vill säga att 

användaren lättare kan hålla reda på att ett objekt fortfarande är samma objekt även efter att det 

förändrats (Chang & Ungar, 1993; Donskoy & Kaptelinin, 1997). Genom att underlätta 

objektkonstans kan den kognitiva belastningen som förändringar i gränssnittet medför skiftas 

från högre funktioner till det perceptuella systemet (Robertson et al., 1993). Användningen av 

animationer i gränssnitt kan också i allmänhet leda till en mer angenäm upplevelse för användarna 
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(Thomas & Calder, 2001). Baecker & Small (1990) beskriver åtta områden där animationer kan 

underlätta interaktionen med ett användargränssnitt – identifikation, övergång, demonstration, 

förklaring, feedback, historia och vägledning (identification, transition, demonstration, explanation, 

feedback, history och guidance). Att använda animationer i övergångar mellan olika stadier är en 

intressant möjlighet för att kunna påverka ett systems estetiska uttryck vad gäller bland annat 

hastighet och tempo. Baecker & Small (1990) säger att animationer i övergångar kan syfta till 

främst tre saker, att göra användaren uppmärksam på förändringar i systemet, underlätta 

lokaliseringen och identifierandet av nya element samt att lägga fokus på nya och gamla områden 

av intresse.   

Donskoy & Kaptelinins (1997) resultat av att implementera mjuka och gradvisa övergångar i ett 

gränssnitt visade inga skillnader i användarnas prestation men pekade mot att de ändå föredrog 

systemet med animationer. I Gonzalez (1996) studie bidrog gradvisa övergångar i ett interaktivt 

system till bättre beslutsfattande och högre tillfredsställelse hos användarna. Thomas & Calder 

(2001) visade att användandet av animationer i ett ritprogram ledde till att användarna uppfattade 

systemet som användbart och trevligt att använda. Robertson et al. (1993) konstaterade i sin 

studie att:  

”it seems clear that interactive animation can effectively shift cognitive processing load to the perceptual system”. 

Forskningen som gjorts inom området verkar peka på att gradvisa animerade övergångar mellan 

stadier i ett system leder till en mer angenäm interaktion för användarna. Fokus i de flesta av 

dessa studier har dock legat på att undersöka användares prestationer i genomförandet av 

uppgifter i systemet, inte att undersöka användarnas estetiska upplevelse av animationerna. 

Animationerna som använts har dessutom i flera studier gjorts så korta som möjligt för att inte 

påverka hastigheten i systemet (Thomas & Calder, 2001) och effekten av att använda längre 

animationer verkar inte ha studerats tidigare.  

2.5 Att mäta känslor 

Estetik handlar i grunden om människors känslor, och för att kunna dra några slutsatser av 

studier som utreder estetikens roll inom MDI måste man kunna mäta användares affektiva 

reaktioner på system de använder. Det finns dock många olika mätverktyg för människors 

känsloreaktioner, och även olika sätt att förklara hur känslor är uppbyggda och relaterar till 

varandra. 

Att försöka kategorisera människans känslorymd är ett arbete som pågått under lång tid inom 

psykologin och närbesläktade forskningsområden. Generellt sett kan man säga att det finns två 

metodinriktningar inom forskningen för att försöka förklara och kategorisera olika typer av 

känslor och deras relationer till varandra – ett diskret och ett dimensionellt angreppssätt (Capota 

et al., 2007). Med en diskret utgångspunkt delar man upp emotion i ett antal diskreta 

känslostadier genom att beskriva dem med listor av känsloord. Dessa är tänkta att representera en 

mängd grundläggande känslor som människan kan uppleva (Ekman, 1992). Det dimensionella 

angreppssättet utgår istället från att alla känslor kan placeras in i en rymd som utgår från tre 

grundläggande känslodimensioner. Dessa dimensioner kan benämnas något olika – lust, tension 

och inhibition (Wundt, 1896 i Bradley & Lang, 1994), valence, activation & dominance (Grimm & 

Kroschel, 2005) eller valence, aruosal & dominance (Bradley & Lang, 1994). Många teoretiker har 

dock begränsat känslorymden till endast de två första dimensionerna. Russel (1980) föreslog en 



10 

cirkulär tvådimensionell modell där alla olika känslor placerades in i ett cirkulärt mönster i 

ytterkanten av rymden som bildades, se figur 2.  

 

 

Figur 2. Cirkulär dimensionell modell av emotion. 

Det finns många olika mätverktyg för att mäta affekt som är baserade på den ena eller andra av 

ovan nämnda metodansatser. Möjliga mätmetoder inkluderar mätningar av hjärtrytm, 

pupillstorlek, svettningar och analys av ansiktsuttryck, men vanligast är antagligen någon form av 

enkät- eller intervjumetod (Mahlke et al., 2006). Det finns även ansatser till att skapa nya 

utvärderingsverktyg speciellt för att mäta känslomässiga reaktioner på interaktiva system (Capota 

et al., 2007) och mätmetoder som försöker undgå problem med att verbalt formulera känslor 

genom att använda fysiska objekt (Isbister et al., 2006). Ett problem med att använda enkäter eller 

intervjuer för att undersöka användares affekt ligger just i svårigheten för användarna att 

översätta sina känslor till en verbal mätskala (Lindgaard & Dudek, 2002). Det är också svårt att 

veta om de känsloord som används faktiskt betyder samma sak för alla personer (Capota et al., 

2007).  

Ett exempel på en studie som försökt mäta användares känslor inför interaktiva system är 

Lindgaard & Dudeks (2002) användarstudie vars syfte var att reda ut vilka dimensioner som 

begreppet användartillfredställelse (user satisfaction) utgörs av. De lät användare interagera med 

webbplatser för att sedan intervjua dem och låta dem fylla i en WAMMI-enkät, ett standardtest 

för att mäta användares tillfredställelse med webbplatser. De kom fram till att 

användartillfredställelse är ett komplext begrepp där estetik, emotion, förväntningar, attraktion 

och användbarhet alla spelar in och påverkar tillfredställelsen. Användares förväntningar på 

systemet identifierades som en viktig aspekt i formandet av användartillfredställelsen. 

2.5.1 SAM 

En mätmetod som tar den dimensionella modellen av emotion som utgångspunkt är The Self-

Assessment-Manikin (SAM), utvecklad av Bradley & Lang (1994). SAM är en bildbaserad mätskala 

som låter användaren värdera sina känslor efter de tre dimensionerna välbehag (valence), 

upphetsning (arousal) och kontroll (dominance). Användarna väljer den figur för varje dimension 

som de tycker stämmer mest överens med hur de känner, se figur 3 för de tre bildserierna. 

Antalet bilder (och följaktligen antal valalternativ) kan varieras, men ofta används en niogradig 

skala. 
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Figur 3. Niogradiga SAM-skalor för de tre dimensionerna, uppifrån valence, arousal & dominance (PXLab, 

2008). 

SAM har visat sig fungera väl för att utvärdera känslor (Grimm & Kroschel, 2005), trots att 

metoden bara använder sig av tre frågedimensioner då många andra metoder inom området 

använder många fler. Fördelar med denna mätmetod är att den är enkel att använda, kräver inte 

komplicerad statistisk beräkning för att sammanställas samt att den grafiska representationen 

kringgår många av de problem som textbaserade mätskalor dras med, till exempel 

översättningssvårigheter. SAM har använts i flera studier för att mäta användares känslomässiga 

rektioner på interaktiva system (Mahlke et al., 2006; Mahlke & Thüring, 2007). Flertalet studier 

som använt SAM har dock begränsat mätmetoden till två dimensioner då den tredje 

dimensionen, kontroll, ansetts vara svårvärderad (Capota et al., 2007; Mahlke & Thüring, 2007).  
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3 Problemformulering 

Konceptet med en interaktionsgestalt som Lim et al. (2007) har presenterat är intressant som ett 

teoretiskt ramverk för att föra arbetet med estetik framåt inom MDI.  Till skillnad från många 

andra teoretiska ansatser inom området är arbetet som gjorts av Lim et al. inriktat mot att införa 

estetik i det faktiska designarbetet och inte bara i teoretiska resonemang. Fokus ligger också på att 

teorierna ska vara praktiskt applicerbara och hjälpa designers att utforma estetiska interaktioner. 

Det är dock fortfarande högst oklart vilka estetiska uttryck som utkommer ur manipulation av de 

interaktionsattribut som Lim et al. identifierat. Om man som designer inte vet vad det estetiska 

resultatet blir av en given interaktionsgestalt så spelar det inte så stor roll om man kan namnge de 

ingående attributen. Innan konceptet med en interaktionsgestalt och interaktionsattribut kan bli 

praktiskt användbart måste mer arbete göras för att belysa hur olika interaktionsattribut kan 

påverka användares estetiska intryck av artefakten. Det är där denna studie kommer in.  

Den här studien syftar till att undersöka hur temporala egenskaper i ett interaktivt system 

påverkar den estetiska upplevelsen av systemet. Hastighet och tempo är enligt Lim et al. (2007) de 

attribut som främst har att göra med just tid av de listade interaktionsattributen och de kan även 

sägas vara de egenskaper som undersöks i denna studie. För att påverka hastighet och tempo 

manipuleras i detta arbete hur övergångar sker mellan olika stadier i ett system. För att införa ett 

långsammare tempo används animationer för att fördröja övergångar mellan stadier.  

3.1 Frågeställning 

För att kunna utöka våra kunskaper om hur vi kan skapa önskvärd interaktionsestetik i de system 

vi designar måste vi anta ett explorativt angreppssätt för att öppet utforska området. För detta 

arbete formulerades nedanstående problemformulering. 

Hur påverkas användares estetiska upplevelse av ett interaktivt system genom användandet av 

olika typer av interaktionstekniker i övergångar i systemet?  

- Kan man framgångsrikt använda toningsanimationer för att påverka användares estetiska 

upplevelse av interaktionen med ett system, och i så fall hur? 

- Hur påverkas användares upplevelse av hastighet och tempo av olika typer av övergångar i 

systemet? 

- Vilka egenskaper i interaktionen påverkar användarnas estetiska upplevelser och på vilket sätt? 
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4 Metod 

För att kunna undersöka de uppsatta problemställningarna konstruerades ett försöksupplägg med 

mål att belysa de intressanta aspekterna av användares estetiska upplevelser av interaktionen med 

ett interaktivt system. Då frågeställningen i sig får anses vara av en explorativ natur så valdes en 

öppen kvalitativ metod för att försöka fånga så många aspekter som möjligt av problemområdet.   

För att kunna studera användares upplevelser av interaktionsestetik konstruerades ett testsystem 

där olika egenskaper i interaktionen kunde manipuleras för att skapa olika typer av interaktion. 

Två olika versioner av systemet utformades som betedde sig något annorlunda i svar på 

användarens interaktion. Med de termer Lim et al. (2007) använder skulle man säga att de två 

versionerna av systemen hade olika interaktionsgestalter. I en inomgruppsdesign använde sedan 

en grupp användare de två testsystemen under en dryg vecka och intervjuades efteråt för att 

undersöka deras upplevelser av de olika systemen. 

4.1 Testsystemet 

En hypotes antogs gällande de estetiska upplevelserna av ett interaktivt system, nämligen att 

användarnas intryck av systemet förändras över tid. Konsekvensen av detta antagande blir att den 

estetiska upplevelsen av att använda ett system under en begränsad period i testmiljö kan skilja sig 

från upplevelsen av att använda ett system i ”normal” användning under längre tid. Därför valdes 

ett testsystem som användarna i största möjliga mån skulle kunna använda i naturliga situationer 

under en längre tid. För att användarna inte skulle tappa intresse och finna sin uppgift och 

systemet enformigt behövdes ett system som i viss mån kunde motivera spontan användning. För 

att uppfylla dessa egenskaper skapades ett testsystem i form av en RSS-läsare. RSS står (bland 

annat) för Really Simple Syndication och är en teknik som tillåter webbplatser att dela med sig av 

sitt innehåll till andra webbplatser eller program genom så kallade nyhetsflöden (eller RSS-

flöden). Dessa nyhetsflöden kan läsas av RSS-läsare som sedan presenterar innehåll från flera 

olika webbplatser på samma ställe. En RSS-läsare hjälper användare att ”prenumerera” på de 

nyhetsflöden de är intresserade av och presenterar dem på ett och samma ställe, antingen i ett 

program eller på en webbplats. Användaren slipper således att besöka alla webbsidor som 

han/hon vill ha nyheter från. 

Fördelarna med att använda en RSS-läsare som testsystem ansågs vara att denna typ av system 

vanligtvis används någon eller några gånger per dag i normal användning, vilket passade för 

denna studie. Det sågs också som en fördel att användarna kunde fylla RSS-läsaren med 

information som de själva tyckte var intressant, då ökar troligtvis motivationen för att använda 

systemet av egen vilja. 

4.1.1 Designmål 

När testsystemet designades låg fokus på att det skulle vara enkelt och tydligt att använda. RSS-

läsaren har bara de mest nödvändiga funktionerna, delvis för att minimera utvecklingstiden och 

delvis för att skapa en enkel interaktion för användarna. Då fokus låg på att utreda användarnas 

upplevelse av de egenskaper som manipulerades i studien försökte problem med användbarhet på 

grund av komplexitet i systemet undvikas.  
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Innan testsystemet användes i studien genomfördes en kort förstudie med tre användare för att 

försäkra att det inte fanns några allvarliga användbarhetsproblem med systemet. 

4.1.2 Funktioner 

Valet föll på att skapa en webbaserad RSS-läsare (i motsats till ett program som körs lokalt på 

datorn) då detta underlättade tillgängligheten till applikationen för försöksdeltagarna. För att 

kunna manipulera applikationens beteende i övergångar mellan stadier krävdes ett 

programmeringsspråk som kunde hantera animationer väl. Läsarens gränssnitt programmerades 

därför i Flash och den bakomliggande RSS-funktionaliteten i php. Flödesinformation sparades i 

en MySQL-databas. 

 

Figur 4. Skärmdump av testsystemet. 

Nedan förklaras RSS-läsarens funktioner utefter de sifferindikatorer som finns i figur 4. 

[1] När försöksperioden startade hade läsaren några förinställda flöden för att visa på exempel på 

webbplatser man kan lägga till. Vid klick på rubriken för ett flöde dök de senaste nyheterna från 

det flödet upp i flödesfönstret. Ett flöde kunde tas bort genom klick på det röda krysset. 

[2] Ett nytt flöde kunde läggas till genom att skriva in en url till ett RSS-flöde och klicka på ”Lägg 

till”. En automatisk sökfunktion sökte efter tillgängliga RSS-flöden på en webbplats om man 

endast angav webbplatsens startsida som url. När ett flöde lades till dök det upp i menyn med 

den titel som hämtats ur flödesinformationen. 

[3] All information i läsaren kunde uppdateras vid klick på ”Uppdatera alla flöden nu”. Alla 

flöden uppdaterades annars en gång var 15e minut. 
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[4] I flödesfönstret visades alla nyheter från det flöde som markerats i menyn. Antalet nyheter 

begränsades till de 50 senaste för att begränsa mängden information som behövde hanteras av 

systemet. Vid klick på rubriken för en nyhet fördes man till webbsidan som nyheten publicerats 

på.  

[5] Vid klick på ”Dina 30 senaste nyheter” visades de allra senaste nyheterna i flödesfönstret, 

oavsett vilket flöde de kom från. 

4.1.3 Två olika versioner 

Två versioner av testsystemet skapades, där skillnaden låg i hur systemet hanterade övergångar 

mellan diskreta stadier i interaktionen. Funktionaliteten i systemen var i övrigt lika. Två olika 

områden i RSS-läsarens gränssnitt manipulerades, hovereffekter på knappar och menyalternativ 

(hur de förändras när musen förs över dem) samt bytet av innehåll i flödesfönstret.  

Den första versionen, hädanefter kallad system A, saknade animationer i gränssnittet. Knappar 

och menyalternativ bytte bakgrund när musen fördes över, förändringen skedde omedelbart utan 

animering. När innehållet i flödesfönstret ändrades (genom att användaren klickade på ett annat 

flöde i menyn till exempel) så försvann den gamla texten omedelbart, en enkel grafisk 

vänteindikator (så kallad throbber) dök upp och snurrade så länge som systemet väntade på att 

ladda den nya informationen. När informationen laddats färdigt försvann throbbern och den nya 

informationen dök upp omedelbart. System A kan sägas ha betett sig som webbsidor normalt 

gör. Anledningen till att en vänteindikator användes var att det ansågs nödvändigt att användaren 

fick feedback om att systemet arbetade, då det i vissa fall kunde dröja ett tag innan ny text 

laddades in i flödesfönstret. 

Den andra versionen, hädanefter kallad system B, använde animationer i gränssnittet. När musen 

fördes över en knapp eller menyalternativ så ändrades bakgrunden gradvis genom en toning till 

den nya bakgrundsbilden. Samma bakgrundsbilder som för system A användes till knappar och 

menyalternativ. Toningen för knappar och menyalternativ tog 0,4 s innan den nya bakgrunden 

var fullt synlig. Samma toning användes åt motsatt håll när musen lämnade en knapp eller ett 

menyalternativ. När nytt innehåll i flödesfönstret skulle laddas så användes en liknande animation 

som för knapparna. Texten i fönstret tonades ut och den nya texten tonades in. Vardera 

toningsanimation för text i flödesfönstret tog 0,7 s.  

En tanke med skapandet av de olika versionerna av systemen var att system B skulle kännas 

långsammare och ”mjukare” än system A. Då huvudsyftet med studien var att undersöka 

användares upplevelse av sådana egenskaper så sågs det inte nödvändigt att kontrollera om 

antagandet om system B:s egenskaper stämde eller inte innan studien började. Påpekas bör också 

att system B i de flesta fall troligtvis var långsammare i bytet mellan olika stadier än system A. 

System A visade ny information i flödesfönstret så fort denna laddats, vilket tog lite olika lång tid 

beroende bland annat på hastigheten i Internetuppkopplingen och belastningen på servern, 

vanligtvis runt en halv sekund. I system B däremot tog det alltid minst 1,4 s för ny information 

att vara fullt synlig (två toningsanimationer på 0,7 s vardera).  
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4.2 Pilotstudie 

För att testa det tänkta försöksupplägget och verifiera att det fångade önskade 

undersökningsområden genomfördes en pilotstudie med två försökspersoner. Upplägget för 

pilotförsöket var i stort sett likadant som för huvudstudien (beskriven nedan), men några 

problem uppmärksammades under pilotstudien som ledde till förändringar i upplägget för 

studien. Den största förändringen som gjordes efter pilotstudien var att försöksledaren och 

intervjudeltagaren kunde titta på testsystemet under en del av intervjun för att underlätta 

ihågkomsten för försöksdeltagaren. I övrigt gjordes små justeringar i formuleringar i 

enkätinstruktionerna.  

4.3 Studie 

Åtta försöksdeltagare rekryterades för studien, varav fem män och tre kvinnor. Alla var studenter 

vid Linköpings universitet, och medelåldern var 24,75 (lägsta ålder var 23 och högsta 27). Hälften 

av försöksdeltagarna var vana vid att använda RSS-läsare och alla hade god datorvana. Studien 

började med att deltagarna fick skriven information om vad deras uppgift under försöksperioden 

bestod i samt introducerande information om testsystemet (se bilaga 1 och 2). Det fanns även en 

genomgång av vad RSS är och hur det fungerar för dem som tidigare inte använt en RSS-läsare. 

Instruktionerna uppmanade försökspersonerna att försöka använda testsystemet minst en gång 

om dagen under försöksperioden, samt att anpassa systemet efter eget tycke genom att ta bort 

oönskade flöden och lägga till egna. Det meddelades att syftet med studien var att undersöka 

försökspersonernas upplevelse av att interagera med systemet. Då testsystemet saknade en del 

funktioner som är vanligt förekommande i andra populära RSS-läsare så ombads RSS-vana 

försökspersoner att i möjligaste mån försöka överse bristen på funktioner och istället koncentrera 

sig på upplevelsen av interaktionen.  

Försökspersonerna började med att använda ett av systemen i fyra dagar (tiden varierade något 

mellan försökspersoner av praktiska skäl, genomsnittet för användandet av varje system var strax 

under fem dagar). De fick sedan fylla i en enkät på Internet med frågor om upplevelsen av 

systemet, läs mer om enkäten i avsnitt 4.3.1. Tidpunkten för enkätens ifyllande fastställdes av 

försöksdeltagaren och försöksledaren i samråd. Länken till enkäten skickades i ett e-

postmeddelande tillsammans med information om att testsystemet byttes ut. Försöksdeltagaren 

ombads att fortsätta använda det nya systemet på samma sätt som det första. I det nya systemet 

var alla flödesinställningar nollställda, så försöksdeltagaren var tvungen att ta bort och lägga till 

flöden igen för att få det efter eget tycke. Detta gjordes för att eftersträva lika mycket och 

liknande interaktion i båda systemen. Det andra systemet användes även det i fyra dagar (ungefär 

samma variation i tiderna) och avslutades med en likadan enkät där försöksdeltagaren 

uppmanades svara på frågorna endast utefter upplevelserna av det andra systemet. Studien 

avslutades med en semistrukturerad intervju, läs mer om denna i avsnitt 4.3.2. 

I genomsnitt användes testsystemen 2 gånger per dag i knappt 10 minuter per gång av 

försöksdeltagarna. Ordningen som system A och B användes i var balanserad inom gruppen. 

4.3.1 Enkät 

Enkäten som försöksdeltagarna fyllde i efter att de använt vardera testsystem användes för att 

komplettera den kvalitativa data som intervjuerna vid försöksperiodens slut gav (se bilaga 3). 
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Anledningen till att låta försökspersonerna fylla i en enkät för varje system var att försöka fånga 

deras intryck av varje system separat. Förutom frågor om hur ofta och hur länge systemet använts 

ställdes frågor för att försöka fånga försöksdeltagarnas emotionella intryck av systemet och även 

åsikter om användbarhet, snabbhet, stabilitet samt estetik.  

För att försöka undersöka försöksdeltagarnas emotionella reaktion av testsystemet användes den 

etablerade grafiska mätskalan SAM. Mätmetoden består av tre dimensioner, eller mätskalor. I 

enkäten översattes benämningarna på de tre mätskalorna för att uppnå störst möjliga tydlighet 

enligt följande: välbehag, upphetsning/stimulans och kontroll (på engelska valence, arousal & 

dominance).  

För att få information om användarupplevelser som SAM-skalorna inte besvarade användes fyra 

kompletterande frågor om användbarhet, snabbhet, stabilitet och estetik. Till dessa användes 

sjugradiga likert-skalor. Se tabell 2 för enkätfrågorna. 

 

Tabell 2. Enkätens frågor i likertformat. 

Systemet har hög användbarhet (är lätt att använda). 

Systemet inger en känsla av snabbhet. 

Systemet inger en känsla av stabilitet. 

Systemet är estetiskt tilltalande. 

 

4.3.2 Intervju 

Studien avslutades med en semistrukturerad intervju med en intervjuledare och 

försöksdeltagaren. Intervjun fokuserade på försökspersonernas generella och estetiska upplevelse 

av systemen. Vid intervjusituationen fick försöksdeltagarna efter en första diskussion se på de två 

system de använt för att hjälpa ihågkomsten av användningen.  
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5 Resultat 

Studien har genererat både kvantitativ data från enkätfrågorna samt kvalitativ data från 

intervjuerna. Det kvalitativa materialet är kanske mest intressant för ansatsen att förstå 

användares intryck av systemen och hur man kan påverka den estetiska upplevelsen av 

interaktion. Kvalitativ intervjudata av denna typ är dock alltid något vansklig tolkningsmässigt. 

Att verbalisera affektiva intryck är svårt och det finns alltid en risk för att det som sägs i intervjun 

är en efterkonstruktion för att förklara något man själv inte riktigt förstår. Här kan 

förhoppningsvis det kvantitativa enkätmaterialet förtydliga och ytterligare belysa bilden av 

användarnas upplevelser under försöksperioden, trots att det rör sig om ett litet urval av 

försökspersoner. 

5.1 Kvantitativa resultat 

Då enkätmaterialets omfattning är begränsat till åtta försökspersoner har en statistisk behandling 

av data inte ansetts relevant för studien. Resultaten är dock betydelsefulla för att belysa 

försöksdeltagarnas åsikter om de två testsystemen. Generellt kan man säga att skillnaden i resultat 

mellan de olika systemen är relativt liten, medan skillnaden mellan individuella försöksdeltagare 

naturligt är desto större. 

5.1.1 SAM 

De bildbaserade SAM-frågorna syftade till att undersöka försöksdeltagarnas affektiva reaktioner 

inför testsystemen. Resultaten visas här dels för alla tre dimensioner i stapeldiagram (figur 5 & 6) 

men även i en graf där endast dimensionerna välbehag och stimulans tas med (figur 7), för att ge 

en tydligare överblick över försöksdeltagarnas affektiva reaktioner. Denna typ av presentation har 

vanligen använts i tidigare liknande studier där endast välbehag och stimulans mätts. 
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Figur 5. Diagram över SAM-svar för system A. 

 

 

Figur 6. Diagram över SAM-svar för system B. 
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Figur 7. Diagram över SAM-svar för dimensionerna upphetsning/stimulans och välbehag. 

5.1.2 Övriga enkätfrågor 

Resultaten för de enkätfrågor som inte tillhörde SAM redovisas nedan i två stapeldiagram, ett 

med samtliga försöksdeltagares svar (figur 8) samt ett med medelvärden för vardera svar (figur 9).  

 

 

Figur 8. Diagram över svar på enkätens övriga frågor. 
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Figur 9. Diagram över medelvärden för svar på enkätens övriga frågor. 

5.2 Kvalitativa resultat 

I sökandet att uppnå förståelse för användares estetiska upplevelser av en interaktion är troligtvis 

intervjudata mer intressant att analysera än kvantitativ data. Ur intervjumaterialet från studien har 

ett antal teman identifierats som anses intressanta utifrån studiens frågeställning. Här redovisas 

vilka dessa är samt hur de framkommit i intervjuerna. I diskussionskapitlet diskuteras och 

analyseras de vidare. Här nedan redovisas även några svar på konkreta frågor som ställts i 

intervjuerna. 

5.2.1 Generella svar 

I analysen av intervjumaterialet är många slutsatser naturligt byggda på intervjuledarens tolkningar 

av det som sagts. Vissa frågor kan man dock få svar på med mer definitiv säkerhet, i de fall det 

handlar om frågor med diskreta svarsalternativ.  

Tre övergripande frågor ställdes till alla försöksdeltagare. Frågorna och svaren ses i figur 10 och 

11. 

 



22 

 

Figur 10. Diagram över svar på intervjufrågor. 

 

Figur 11. Diagram över svar på intervjufrågor. 

5.2.2 Fem teman 

De intressanta tendenser som identifierades utifrån intervjuerna med försöksdeltagarna har delats 

upp i fem teman enligt nedan. 

 Upplevelse av hastighet är upplevelse av väntan 

 Ett långsamt system kan upplevas som snabbt 

 Förväntan och tidigare erfarenheter spelar stor roll för den estetiska upplevelsen 

 Toningsanimationer har både estetiska och funktionella egenskaper 

 Långsamhet kan vara både positivt och negativt 
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5.2.2.1 Upplevelse av hastighet är upplevelse av väntan 

I många av intervjuerna pratades det mycket om hur de olika testsystemen påverkade upplevelsen 

av väntan. Vänteindikatorn i system A och toningseffekten i system B beskrevs ofta i termer av 

en förmedlare av systemets status medan man väntade på att en ny sida skulle laddas, och de olika 

systemen upplevdes olika i dessa egenskaper. Vänteindikatorn i system A, men även 

toningseffekterna, verkar ha haft en ganska stor påverkan på hur hastigheten i systemet 

upplevdes. Många (5 personer) upplevde att vänteindikatorn i system A förstärkte känslan av 

väntan medan andra tyckte att den gav en betryggande feedback (2 personer). Det var ingen som 

direkt uttryckte att toningseffekterna i system B förstärkte känslan av att vänta, däremot var det 

tre personer som sa att toningen gjorde att väntan kändes mindre. 

Från intervjuerna verkar det som om upplevelsen av systemets hastighet i stor utsträckning är 

synonym med upplevelsen av väntan i interaktionen med systemet. Upplevelsen av väntan 

behöver dock inte nödvändigtvis korrelera med den faktiska väntetiden (se nästa tema). 

5.2.2.2 Ett långsamt system kan upplevas som snabbt 

Från figur 11 kan man konstatera att två försöksdeltagare tyckte att system B kändes snabbast, 

fem tyckte att system A kändes snabbast och att en inte kunde göra någon skillnad. Trots att 

system B troligtvis var långsammare än system A i de flesta fall så fanns det alltså 

försöksdeltagare som upplevde system B som snabbare.  

Man kan också konstatera att endast två av åtta försökspersoner kunde säga vad skillnaden var 

mellan de två systemen utan att se dem bredvid varandra (se figur 10). Detta tyder på att den 

införda långsamheten i system B inte medvetet upplevdes som konstig eller irriterande. Noteras 

bör att båda försöksdeltagarna i pilotstudien uppmärksammade skillnaden mellan systemen.  

5.2.2.3 Förväntan och tidigare erfarenheter spelar stor roll för den estetiska 
upplevelsen 

Från intervjuerna kan man konstatera att åsikter och känslor om hur testsystemet betedde sig i 

många fall förklarades och motiverades utifrån tidigare upplevelser av liknande interaktion. Ett 

exempel är de försökspersoner (4 personer) som märkte att systemet var byggt i Flash och som 

pratade om hur sådana system ofta beter sig. Två försöksdeltagare uttryckte det som att system B 

var ”flashigare” än system A. Vad det medförde verkade bero på vad man hade för tidigare 

uppfattning om ”flashiga” system. Uppenbarligen förde det faktum att systemet var webbaserat 

med sig en del förväntningar om hur det skulle bete sig. 

Några personer (2 personer) nämnde att vänteindikatorer och snabba övergångar var något man 

förväntade sig i en applikation av den typ som användes. En försöksdeltagare sa att toningarna 

var något som var ovanligt och som man var tvungen att vänja sig vid. 

Tre av försökspersonerna som inte hade märkt någon skillnad mellan systemen innan intervjun 

uttryckte att de nog skulle irritera sig på det ena eller andra systemet när de väl fått reda på att det 

var långsammare än det andra. Detta tyder på att förväntningar på systemet spelar stor roll för 

upplevelsen av det.  
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5.2.2.4 Toningsanimationer har både estetiska och funktionella egenskaper 

I många intervjuer låg mycket fokus på toningsanimationerna och hur de upplevdes. Toningarna 

beskrevs då både ur estetiska och funktionella aspekter.  

Flera försöksdeltagare (4 personer) nämnde att toningarna fungerade som en form av 

vänteindikator på det sätt att de visade att systemet gjorde något medan man väntade på nytt 

innehåll. Ingen nämnde att denna typ av vänteindikator skulle förtydliga upplevelsen av väntan 

(som flera uttryckt om vänteindikatorn i system A). 

De estetiska uppfattningarna om toningseffekterna varierade en del mellan försökspersonerna 

men flera (4 personer) uppfattade dem som estetiskt tilltalande. Två försöksdeltagare tyckte också 

att system B gav ett mer vänligt intryck än system A, något som ingen nämnde om system A. En 

försöksperson tyckte att system B gav intrycket av att vara mer tryggt och uttryckte det som: 

”Jag skulle bli mer förvånad om [system B] gjorde fel”.  

En person nämnde att system B gav ett mer genomarbetat intryck genom toningarna. Fyra 

personer uttryckte det som att system B kändes mjukare, på ett positivt sätt och en av dem 

beskrev interaktionsflödet som mjukt och ”som sirap”. Ingen uttalade sig direkt negativt om 

toningseffekternas estetiska uttryck. 

5.2.2.5 Långsamhet kan vara både positivt och negativt 

Några försöksdeltagare (3 personer) upplevde det på ett eller annat sätt som negativt att system B 

kändes långsammare än system A. Andra (2 personer) upplevde det långsammare tempot som en 

positiv upplevelse. En person uttryckte det som att system B anpassade sig bättre till hans eget 

tempo.  

Uppenbarligen är det så att hastigheten i ett system kan upplevas som negativ eller positiv 

oberoende av om systemet ses som snabbt eller långsamt. 
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6 Diskussion 

De resultat som kommit ur intervjuer och enkäter i denna studie ger inte någon lättolkad bild av 

hur relationen mellan attribut i artefakten och den resulterande upplevelsen av systemet ser ut. 

En del intressanta resultat belyser dock vad som kan vara viktigt i utformandet av estetiska 

uttryck för hastighet och tempo i interaktiva artefakter. Mer forskning skulle dock behöva göras, 

intressanta fortsättningar på detta arbete diskuteras i sista kapitlet. Diskussionen utgår här nedan 

utifrån de problemfrågeställningar som tidigare har ställts för denna studie. 

6.1 Kan man framgångsrikt använda toningsanimationer för att 

påverka användares estetiska upplevelse av interaktionen med 

ett system, och i så fall hur? 

De toningsanimationer som använts i denna studie verkar ha lett till ett förändrat estetiskt uttryck 

jämfört med det system som inte använde animationer. Det är dock inte helt uppenbart på vilket 

sätt, då resultaten pekar i lite olika riktningar. Resultaten från SAM-enkäten och intervjuerna 

pekar på att toningsanimationerna gett systemet ett mer angenämt och estetiskt tilltalande intryck. 

Det enda i resultaten som pekar mot att system B inte skulle upplevas som mer estetiskt 

tilltalande än system A är resultaten från enkätfrågan ”Systemet är estetiskt tilltalande”, men 

skillnaden mellan systemen för detta resultat är försumbar. Att döma från intervjuerna verkar 

toningsanimationerna i system B, åtminstone för en del försöksdeltagare, ha gett systemet en 

känsla av mjukhet och vänlighet.  

De flesta interaktiva system utformas idag för att vara så snabba som möjligt. Ett av målen i 

utformandet av interaktionen är ofta att den ska vara snabb och att användaren inte ska behöva 

vänta på systemet. Den forskning som gjorts om animationer i gränssnitt har ofta också haft som 

utgångspunkt att animationerna ska vara så korta som möjligt. Man kan dock fråga sig om det 

finns tillfällen då man vill ha ett system som inte är så snabbt som möjligt och framförallt om det 

är tänkbart att göra ett system långsamt utan att det irriterar användarna. Denna studie visar att 

det är fullt möjligt att införa animationer som upptar 1,4 s i varje övergång utan att användare 

upplever dem som irriterande. Tvärt om pekar enkätresultaten och intervjuerna på att systemet 

med animationer upplevdes som snabbare av en del användare. Det är alltså fullt möjligt att 

använda animationer som gör systemet långsammare, troligtvis upp till en viss gräns, för att 

påverka systemets interaktionsgestalt utan att användarna upplever det som för långsamt. 

6.1.1 Funktionella egenskaper 

Det verkar uppenbart att toningsanimationerna i system B fungerat som en form av 

vänteindikator genom att animationen ger användarna intryck av att något händer under tiden ny 

information laddas. I system A användes en vänteindikator för att förhindra att användarna 

upplevde att systemet hängt sig i de fall det tog lång tid att ladda ny information. Uppenbarligen 

upplevdes dock denna vänteindikator negativt av flera försöksdeltagare, och flera personer 

beskrev det som att den förtydligade väntan i systemet. Övergångarna i system B upplevdes av 

flera personer som att de istället minskade känslan av väntan. Att använda toningsanimationer (i 
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stället för vänteindikatorer i olika former) kan alltså vara ett sätt att minska upplevelsen av väntan 

i ett system, trots att den faktiska väntetiden egentligen kanske blir längre.  

6.2 Hur påverkas användares upplevelse av hastighet och tempo av 

olika typer av övergångar i systemet? 

Hypotesen när de två testsystemen i denna studie utformades var att de långsamma 

toningsanimationerna i system B skulle leda till att användare upplevde system B som 

långsammare än system A. Det visade sig dock att upplevelsen av hastighet är något mer komplex 

än så. Resultaten visar inte enhetligt på att ett av systemen skulle ha upplevts som snabbare än det 

andra. Enkätresultaten visar på att system B skulle ha upplevts som snabbare medan 

intervjuresultaten pekar mot att system A i allmänhet upplevdes som snabbare. Det som kanske 

är mest intressant är att toningsanimationerna som i praktiken införde mer väntetid i system B 

faktiskt ledde till att systemet upplevdes som snabbare av en del försöksdeltagare. Detta faktum 

visar på separationen mellan egenskaper i artefakten och den estetiska uppfattningen av 

densamma. Det visar också att det inte är helt enkelt att översätta egenskaper i en artefakt till 

attribut i interaktionen. Vi ser i denna studie exempel på att artefaktegenskapen långsamhet kan 

förvandlas till interaktionsegenskapen snabbhet.  

Resultaten visar också på att tempo och hastighet inte alltid värderas på samma sätt av användare. 

Intervjuerna visade på att vissa användare upplevde ett långsammare tempo som något negativt 

medan andra upplevde det som något positivt. Detta är inte så förvånande dock då tolkningen 

och upplevelsen av interaktionsattribut självklart är högst individuell. Även detta visar dock på 

komplexiteten i uppgiften att skapa önskvärda interaktionsgestalter. 

Generellt kan man säga att försöksdeltagarna verkade ha viss svårighet att uttrycka sina intryck av 

systemens hastighet och tempo. Antagligen är användare i allmänhet inte vana vid att reflektera 

över sådana värden i elektroniska produkter. Även om några användare upplevde system B som 

snabbare än system A så verkade toningsanimationerna hos de flesta ge intrycket av ett 

långsammare och mjukare system. Detta verkar i sin tur ha lett till ett angenämare estetiskt 

intryck av system B för de flesta försöksdeltagare. Någon självklar bild av användarnas upplevelse 

av de olika systemens tempo och hastighet kan dock inte sägas ha framträtt. 

6.2.1 Väntan 

Intervjuerna i denna studie visar på att upplevelsen av väntan är en viktig aspekt av den estetiska 

upplevelsen av ett interaktivt system. Många användare har troligtvis dåliga erfarenheter av att 

behöva vänta på de system de interagerat med tidigare, och därför är det en viktig del av 

interaktionsupplevelsen för dem. Frågan om ett systems hastighet och tempo är därför tätt 

kopplad till väntan. Troligtvis är det delvis detta som Lim et al. vill fånga med 

interaktionsattributet hastighet (speed) trots att det inte är direkt kopplat till begreppet väntan. 

Ett något oväntat resultat av studien var att vänteindikatorn som användes i system A hade 

ganska stor betydelse för den estetiska upplevelsen av systemet. Detta berodde just på hur 

användarna tyckte att vänteindikatorn förmedlade känslan av väntan i systemet. Animationerna 

som användes i system B verkar ha haft en positiv inverkan på upplevelsen av väntan för många 

användare. 
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För att utforma olika uttryck av hastighet och tempo kan man således konstatera att det troligtvis 

är högst relevant för en designer att beakta hur perioder av väntan hanteras i systemet.  

6.3 Vilka egenskaper i interaktionen påverkar användarnas estetiska 

upplevelser och på vilket sätt? 

Förutom betydelsen av toningsanimationerna och upplevelsen av väntan som diskuterats ovan så 

verkar det som att användares erfarenheter och förväntningar spelar en stor roll för den estetiska 

upplevelsen av systemet. I intervjuerna märks det att reflektioner kring upplevelsen av systemen 

ofta görs i relation till upplevelser av andra system och vad användaren är van vid. Att 

förväntningar spelar en stor roll för användarupplevelsen stämmer överens med Lindgaard & 

Dudeks (2002) slutsatser från deras omfattande användarundersökning av upplevelsen av 

webbplatser. 

Det faktum att erfarenheter och förväntningar verkar spela stor roll för den estetiska upplevelsen 

av interaktiva system argumenterar för att estetik är något som bestäms av en mängd faktorer i 

användandet. Sannolikt är den estetiska upplevelsen inte endast beroende av egenskaper i 

artefakten utan även av användaren som brukar den samt miljön som den brukas i. Detta är 

precis vad bland annat Petersen et al. (2004) argumenterar för i sin pragmatiska estetik. Problemet 

med en holistisk teori om estetik som innefattar miljömässiga och sociokulturella faktorer är att 

den blir svår att använda i praktiskt designarbete då den dels medför ett väldigt komplext 

förhållande till det estetiska uttrycket och dels inte ger någon vägledning i hur en designer kan 

skapa önskvärda estetiska interaktioner i en artefakt. Därför är antagligen det teoretiska ramverk 

som Lim et al. lagt fram, och som detta arbete utgått från, fortfarande ett mer användbart verktyg 

i det fortsatta arbetet med estetik inom MDI.  

6.4 Metodkritik 

Denna studie har fokuserat på kvalitativ data och därför konstruerats enligt en 

inomgruppsdesign, för att kunna diskutera upplevda skillnader mellan två olika system med 

användare. Man skulle kunna tänka sig att istället ha fokuserat på kvantitativ data och designat 

studien i ett mellangruppsupplägg där varje användargrupp endast använt ett av systemen för att 

sedan ha räknat statistiskt på skillnader mellan grupperna. I stället för intervjuer som primär 

datainsamling hade då till exempel enkäter använts. Fördelen med att använda ett kvantitativt 

angreppssätt hade varit att det är mindre känsligt för påverkan från försöksledaren genom 

tolkning av materialet (som är nödvändigt vid kvalitativ data). För denna studies ansats anses 

dock ett kvalitativt angreppssätt mer fruktbart, främst av två anledningar. För det första anses det 

viktigt att försöka ta reda på varför användare upplever ett system som de gör och inte bara hur 

de upplever det, och då behövs en mer ingående diskussion med användarna. För det andra är 

troligtvis de effekter som skillnaden i de olika systemen skulle ge upphov till i en 

enkätundersökning ganska små. Personliga preferenser, användningsmönster och tidigare 

erfarenheter skulle riskera att ge större utslag än effekter från de införda skillnaderna i systemen. 

Det skulle således krävas väldigt stora urvalsgrupper för att kunna fånga rätt mätvariabler. 

I denna studie har försöksdeltagarna fått använda testsystemen under en längre period utan 

övervakning från försöksledaren. Detta upplägg leder naturligtvis till att olika försöksdeltagare 

använder systemet olika mycket och under olika förutsättningar. För att kontrollera formerna för 
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användandet av systemet bättre skulle man kunna ha genomfört test i en mer kontrollerad 

laboratoriemiljö istället. Som tidigare nämnts så ansågs det dock viktigt att försöksdeltagarna 

använde systemen under en längre period och under så normala förhållanden som möjligt. Detta 

ansågs uppväga nackdelarna med en mindre kontrollerad användning.  

En relevant kritik mot studien skulle kunna vara att försöksgruppen är en något för homogen 

samling personer. En större spridning i både ålder, datorvana och sysselsättning hade kanske gett 

ett resultat med högre extern validitet. Å andra sidan är inte det mest intressanta i denna studie att 

representera alla typer av användare utan att försöka förstå vad som allmänt påverkar användares 

estetiska intryck av systemen. 

I en inomgruppsdesign som den som använts i denna studie är ofta ordningseffekter ett problem, 

och så även i detta fall. När en försöksdeltagare använt den första versionen av systemet och 

sedan direkt efter använder den andra versionen så är det rimligt att anta att intrycken av det 

andra systemet påverkas av upplevelserna av det första. För att minimera påverkan av sådana 

effekter har ordningen av användandet av systemversionerna balanserats inom gruppen. Vid 

kvalitativ intervjudata är dessutom problem med ordningseffekter inte lika stora som om statistisk 

beräkning hade utförts på materialet. Inga uppenbara ordningseffekter kan ses i studiens data.  

En svårighet med att undersöka affekt och upplevelser av estetik genom intervjuer är att det är 

svårt för användare att verbalisera sina känslor inför ett system. Det är också lätt för 

intervjuledaren att påverka försöksdeltagarnas svar genom hur frågor ställs och mottas. Detta är 

dock en metodologisk svårighet som forskningsområden som rör affekt har att tampas med och 

som är svår att komma undan. Ambitionen i denna studie har varit att försöka genomföra 

intervjuerna så att så lite påverkan från intervjuledaren som möjligt införts. 

Resultaten i detta arbete visar på att mindre än hälften av användarna märkte någon skillnad 

mellan de två systemen de använde innan de fick se dem bredvid varandra. Detta skulle 

potentiellt kunna peka mot att den införda skillnaden mellan systemen var för liten och inte fick 

genomslag i studien. Det är dock ett välkänt fenomen att människor är dåliga på att upptäcka 

skillnader i saker som förändras i deras miljö (Rensink et al., 1997) och animationerna i system B 

hade antagligen varit tvungna att vara så framträdande att de inte längre skulle vara realistiskt 

användbara för att alla försöksdeltagare skulle ha märkt en skillnad mellan systemen. Om flertalet 

användare inte medvetet upplevde någon skillnad mellan systemen kan man fråga sig om det 

gjorde någon skillnad att låta dem använda systemen över en längre period, och det är svårt att 

veta hur mycket användarna påverkas av sådant de inte är direkt medvetna om. Detta 

försöksupplägg ansågs oavsett vara det mest fördelaktiga för denna studie.  
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7 Slutsats 

Denna studie är ett första försök att belysa hur manipulation av attribut i ett interaktivt system 

kan leda till olika estetiska intryck hos användarna av systemet. Specifikt har egenskaperna tempo 

och hastighet undersökts genom användandet av toningsanimationer i en webbaserad RSS-läsare.  

Man kan konstatera att det inte är någon lätt eller självklar uppgift att utforma önskvärda estetiska 

uttryck i en artefakts interaktion. Denna studie visar på att det är många egenskaper som spelar in 

för att avgöra ett systems interaktionsestetiska uttryck, och även att användares erfarenheter och 

förväntningar påverkar hur systemets estetiska gestalt upplevs. Det är svårt att från studiens 

resultat säga något med självklarhet om hur tempo och hastighet kan användas för att skapa olika 

uttryck i ett systems interaktionsgestalt. Några intressanta och vägledande resultat har dock 

framkommit som förhoppningsvis kan hjälpa designers i arbetet med estetik i MDI och även 

peka framåt mot vad den fortsatta forskningen inom området skulle kunna fokusera på.  

Studien visar på att toningsanimationer kan användas för att skapa olika intryck av hastighet och 

tempo i ett system. Intressant nog visar resultaten på att toningsanimationer som gör systemet 

långsammare i vissa fall kan upplevas göra systemet snabbare, troligtvis på grund av att de 

fungerar som en subtil vänteindikator och därigenom minskar känslan av väntan i systemet. 

Upplevelsen av väntan har identifierats som en viktig faktor för att bestämma ett systems uttryck 

av hastighet och tempo. I allmänhet så verkar dock toningsanimationer bidra till ett långsammare 

och samtidigt angenämare estetiskt intryck av ett system hos de flesta användare. Individuella 

preferenser har också visat sig spela roll för användarupplevelsen, då vissa användare uppskattade 

ett långsammare tempo i interaktionen och vissa ville ha så snabb respons som möjligt. 

7.1 Framtida forskning 

Det finns mycket arbete kvar att göra för att försöka klargöra estetikens roll inom MDI. Det är 

fortfarande ett relativt outforskat område där både mer praktiskt och teoretiskt arbete behövs för 

att reda ut vad som kan vara användbara verktyg för att skapa mer lämpliga 

interaktionsupplevelser i våra interaktiva system.  

Det teoretiska ramverk som Lim et al. (2007) föreslagit verkar erbjuda en användbar modell av 

hur estetiska värden skapas och upplevs i interaktiva artefakter. Denna studie har försökt 

förtydliga hur interaktionsattributen tempo och hastighet kan manipuleras för att uppnå olika 

estetiska uttryck i systemets interaktionsgestalt. Det finns fortfarande ett behov av att undersöka 

hur de övriga attribut som inte berörts i denna studie kan användas för att skapa olika 

interaktionsgestalter.  

När det gäller tempo och hastighet och användandet av animationer skulle det vara intressant att i 

framtida studier undersöka precis hur långsamma eller snabba animationer behöver vara för att 

uppnå önskvärda estetiska uttryck.  
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Bilaga 1 – Förberedelsematerial 1 

 

Introduktion, kognitionsvetenskaplig studie 

Hej! 

Tack för att du vill vara med i denna undersökning. Denna studie utgör en del av arbetet med en 

kandidatuppsats i kognitionsvetenskap och är ett rent akademiskt arbete. Du kommer som 

försöksdeltagare att vara helt anonym, och du kan när som helst avbryta försöket om du inte vill vara 

med längre. 

  

Ditt deltagande i undersökningen kommer att pågå i åtta dagar, men består av en väldigt enkel och 

inte speciellt tidskrävande uppgift. Det som krävs är dock att du har tillgång till och använder Internet 

varje dag under dessa åtta dagar. Skulle du missa en dag så gör det inte så mycket, men tanken är att 

du ska kunna använda en webbsida i stort sett dagligen under försöksperioden. Kommer du inte att 

kunna göra det så hör av dig och meddela detta. 

  

Undersökningen är uppdelad i två delar som båda sträcker sig över fyra dagar vardera. I slutet av del 

ett kommer du att ombes svara på några frågor via e-post. Det är således viktigt att du har möjlighet 

att motta och svara på dessa frågor via e-post vid slutet av dag fyra under undersökningen. I slutet av 

del två, dvs efter åtta dagar, kommer en intervju att genomföras. Det är därför viktigt att du finns 

tillgänglig för ett möte i slutet av försöksperioden. Tidpunkter för e-postfrågorna och intervjun 

bestäms tillsammans med försöksledaren innan försöksperioden börjar.  

  

Din uppgift under hela försöksperioden kommer att vara att använda en hemsida som utgörs av en 

RSS-läsare (även kallat flödesläsare, nyhetsaggregator mm). En RSS-läsare samlar nyheter från flera 

olika webbplatser på ett och samma ställe och låter användaren läsa alla sina nyheter, blogginlägg osv 

utan att behöva besöka alla webbplatser individuellt. Hur en RSS-läsare fungerar kommer att förklaras 

närmare när försöksperioden startar. Det som undersöks är din upplevelse av RSS-läsarens bruk i 

vardagsmiljö, så din uppgift är helt enkelt att använda RSS-läsaren för att samla nyheter som du är 

intresserad av och att läsa dessa på en daglig basis. När eller var du gör detta är upp till dig. Du ska 

helst använda RSS-läsaren minst en gång om dagen under försöksperioden. Använder du redan en 

RSS-läsare regelbundet så uppmanas du att använda denna nya läsare under försöksperioden istället 

(åtminstone för några flöden), även om den kanske inte fungerar som du är van vid.  

  

 När du bestämt tider för e-postfrågor och intervju så får du ytterligare instruktionsmaterial och 

webbadressen till RSS-läsaren. 

  

Tack för din medverkan! 

/Daniel Anundi 
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Bilaga 2 – Förberedelsematerial 2 

 

 

Introduktion 2, kognitionsvetenskaplig studie 

Hej! 

Här nedan förklaras lite kortfattat vad RSS är för något och hur en RSS-läsare fungerar, så att du inte 

är helt vilse om du inte använt RSS tidigare. Sedan visas den RSS-läsare du ska använda och funktioner 

förklaras kortfattat. Nederst hittar du webbadressen till RSS-läsaren, och då är det bara att sätta 

igång och lägga upp de flöden du är intresserad av. 

Vad är RSS? 

RSS står (bland annat) för Really Simple Syndication och är en teknik som tillåter webbplatser att dela 

med sig av sitt innehåll till andra webbplatser eller program genom så kallade nyhetsflöden (eller RSS-

flöden). Dessa nyhetsflöden kan läsas av RSS-läsare som sedan presenterar innehåll från flera olika 

webbplatser på samma ställe.  

Till exempel så erbjuder de flesta tidningar på Internet RSS-flöden där varje ny nyhet skickas ut som 

ett "objekt" i flödet. Det samma gäller för de flesta bloggar. 

Hur fungerar en RSS-läsare? 

En RSS-läsare hjälper en användare att "prenumerera" på de nyhetsflöden han/hon är intresserad av 

och presenterar dem på ett och samma ställe. Om du till exempel brukar läsa två nättidningar och tre 

bloggar regelbundet på Internet så kan du använda en RSS-läsare för att samla innehåll från dessa 

tidningar och bloggar på ett och samma ställe. När en nyhet läggs upp på en av dina nättidningar så 

skickas även denna nyhet ut i RSS-flödet. Nyheten plockas då upp av din RSS-läsare och visas där. 

Samma sak händer för alla dina tidningar och bloggar. Istället för att surfa runt och besöka de två 

tidningarna och de tre bloggarna så kan du nu läsa nyheter från alla fem källor på samma ställe - i din 

RSS-läsare. RSS-läsaren kan ofta också presentera dina nyheter på ett sätt som passar dig.  

Ibland skickas bara förkortningar av hela nyheten eller blogginlägget ut i RSS-flödet, vilket innebär att 

du måste klicka dig vidare från din RSS-läsare till den verkliga källan för att läsa hela innehållet.  

RSS-läsare kan vara antingen en webbplats eller ett program på datorn. 
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RSS-läsaren som testas 

Den RSS-läsare du kommer att använda under försöksperioden är webbaserad. Det innebär att du 

besöker en webbsida för att använda RSS-läsaren. 

  

När du besöker RSS-läsaren för första gången bör den se ut ungefär såhär: 

 

 

Det finns redan fem flöden i RSS-läsaren för att ge exempel på innehåll. Tycker du inte om dessa 

flöden kan du ta bort dem och lägga till egna. Man tar bort ett flöde genom att klicka på det röda 

krysset vid flödets namn [1].  

  

Man lägger till ett nytt flöde genom att skriva in en webbadress i fältet under "Lägg till flöde", och 

sedan klicka på "Lägg till" [2]. RSS-läsaren söker automatiskt efter tillgängliga RSS-flöden för den 

webbadress du anger. Skriver du bara "aftonbladet.se" t ex så kommer Aftonbladets huvudnyheter 

dyka upp som flöde i läsaren eftersom Aftonbladet.se är konstruerad så. Vill du t ex enbart ha 

sportnyheter från Aftonbladet så måste du ta reda på den exakta webbadressen till Aftonbladets RSS-

flöde för sport (vilken är http://feeds.aftonbladet.se/sportbladet/?service=rss). Många tidningar har 

flera olika flöden som samlar nyheter inom olika kategorier. Information om RSS och adresser till 

olika flöden finns oftast på respektive webbplats. För de flesta tidningar och bloggar så kommer det 

huvudsakliga RSS-flödet att hittas om man anger webbplatsens startsida i RSS-läsaren. Vill man ha ett 

annat flöde än det som dyker upp eller om RSS-läsaren inte hittar något flöde så får man gå till den 

faktiska webbplatsen och leta efter info om deras RSS-flöden.  

När du lägger till ett flöde så känner RSS-läsaren av namnet på flödet och lägger in detta i din 

flödesmeny. 

  

RSS-läsaren hämtar nyheter regelbundet utan att du behöver göra något. Vill du manuellt uppdatera 

flödena för att se om det finns något nytt så klickar du på "Uppdatera alla flöden nu" [3]. 

http://feeds.aftonbladet.se/sportbladet/?service=rss
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När du klickar på namnet för ett flöde i menyn så dyker de senaste 50 nyheterna från detta flöde upp 

i flödesfönstret. Varje nyhet har en rubrik, klickar man på rubriken så kommer man till den riktiga 

nyheten [4].  

Vill man att den ska öppnas i nytt fönster eller flik så får man högerklicka på den. 

  

Dina 30 senaste nyheter visas om du klickar på det alternativet i menyn [5]. Detta innebär att läsaren 

presenterar de 30 allra senaste nyheterna oavsett vilket flöde de kommer ifrån.  

  

Undersökande syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka din upplevelse av att interagera med RSS-läsaren. Det som 

är intressant är alltså hur du upplever användandet och interaktionen med systemet. 

Observera dock att detta är en väldigt enkel RSS-läsare. Den har inte så många funktioner som 

många andra RSS-läsare har, t ex så håller den inte reda på vilka nyheter du läst eller inte. RSS-

läsarens funktionalitet är dock inte av så stor betydelse för undersökningen, även om det såklart 

påverkar hur du upplever den. Även om denna RSS-läsare kanske inte har alla de funktioner som du 

skulle vilja ha, försök att använda den för vad den är. 

Ovan vid RSS? 

Vet du inte vilka flöden du ska lägga till? Fundera över vad du brukar läsa eller titta på när du är ute 

på Internet. Om du läser tidningar så kan du lägga till dessa. Någon kompis kanske har en blogg? 

Humorsidor eller videosajter har också ofta RSS-flöden. Brukar du inte regelbundet läsa saker på 

Internet så får du antingen göra ett undantag under försöksperioden eller höra av dig och tacka nej 

till att vara med. Om du inte kommer att använda RSS-läsaren så tappar försöket sin mening.  

Frågor eller funderingar? 

Undrar du över något? Är det något som är konstigt eller som du inte förstår? Tveka inte att höra av 

dig! Detta gäller även om RSS-läsaren beter sig konstigt eller inte fungerar. 

Adress till RSS-läsaren 

Din RSS-läsare finns på denna adress:  

http://rss.manio.se/159/ 

Återigen, tack för din medverkan! 

/Daniel Anundi

http://rss.manio.se/159/
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