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Abstract 
Det är innehållet som användarna är ute efter när de besöker en webbplats eller använder en digital tjänst. 
Med innehåll menas text, bilder, videofiler eller ljudfiler som publiceras i en digital artefakt, till exempel 
en webbplats eller en digital tjänst. Innehållets kvalitet kan kopplas direkt till både känslan av 
måluppfyllnad för användare och till intäkter eller annan måluppfyllnad för ägaren av en digital artefakt. 
 
Innehållet ställer krav på den digitala designen. Om det till exempel ska publiceras långa texter och bilder 
av låg kvalitet eller om det ska publiceras bildmaterial av hög kvalitet tillsammans med korta texter i en 
färdig digital artefakt, så krävs olika designlösningar för att presentera innehållet för användaren på ett 
effektivt och attraktivt sätt. Designlösningarna skapas av designteam i digitala utvecklingsprojekt.  
 
Denna kandidatuppsatsstudie undersöker och behandlar de problem avseende innehållsarbetet som 
designteamen som deltagit i studien uppfattar i digitala utvecklingsprojekt. Det primära syftet är att 
identifiera och beskriva problemen. Det sekundära syftet är att lägga grund för diskussion om lösningar på 
problemen. De två metoder som har använts för insamlingen av empiriska data i studien är fokusgrupper 
och en personlig intervju.  
 
De viktigaste slutsatserna från denna studie är att alla respondenterna uppfattar att det finns ett flertal 
problem som kan kopplas till innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt, och att dessa problem 
exempelvis orsakar förseningar av digitala artefakters lansering, svårigheter att hålla budgeten och 
missnöjdhet hos digitalbyråernas kundföretag. Problemen som uppfattas av respondenterna i studien kan 
delas in i tre problemområden. Det första problemområdet är kompetens inom innehållsarbete. Både 
kundföretag och digitalbyråerna saknar ofta kompetens avseende innehållsstrategi och 
innehållsproduktion, vilket medför att det är svårt att uppnå hög kvalitet i innehållsarbetet. Det andra 
problemområdet är involvering av innehållsarbete i digitala utvecklingsprojekt. Innehållsarbetet drivs ofta 
som ett eget projekt vid sidan om det digitala utvecklingsprojektet och inte som en del av dem. Dessutom 
är kommunikationen mellan de två projekten ofta bristfällig. Det tredje problemområdet är budget för 
innehållsarbete. Det saknas ofta estimerade arbetstimmar för innehållsarbetet i offerter och de syns inte 
tydligt i projektplaner, vilket innebär att innehållsarbetet ofta dyker upp som oväntad kostnad för 
kundföretag när det digitala utvecklingsprojektet redan startat. 
 

 Keywords 
“Digital design”, Digitalt innehåll, “User Experience Design”, “Content First”, Innehållet först, 
Innehållsproduktion, Innehållsdesign, Innehållsstrategi  
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1 Inledning  
I det här kapitlet introduceras läsaren till det problemområde som uppsatsen handlar om och studiens 
relevans beskrivs. Undersökningsfrågan, studiens syfte, vilka avgränsningar som gäller för studien och 
metoden som har använts presenteras.  

1.1 Problembakgrund 
Det är innehållet som användarna är ute efter när de väljer att besöka en webbplats eller att använda en 
digital tjänst. Den insikten är viktig för att ett digitalt utvecklingsprojekt ska lyckas. Innehåll betyder i det 
här sammanhanget allt det som ger användaren information på webbplatsen eller i tjänsten. Det vill säga 
text, bild, video och ljud  (Halvorson et al. 2012). Vilket innehåll behöver användarna se för att de ska 
kunna uppfylla sina målsättningar på webbplatsen eller i tjänsten? Och på vilka sätt behöver de kunna 
interagera med det innehållet? Det är grundläggande frågor som behöver besvaras innan designen hos en 
digital artefakt kan utformas (Blair-Early & Zender 2008). 
 
Innehållets kvalitet går att koppla direkt till intäkter, exponering av varumärken eller annan 
måluppfyllnad för ägaren av en digital artefakt (Halvorson et al. 2012). För att designteam, som ofta 
arbetar på digitala byråer  och har ägare av digitala artefakter som kundföretag, ska kunna skapa design 1

som presenterar innehållet för användarna på ett effektivt och attraktivt sätt, är tillgång till 
publiceringsmässigt innehåll under utvecklingsprojektet en stor fördel. Med publiceringsmässigt innehåll 
menas innehåll som ska, eller skulle kunna, publiceras på riktigt när tjänsten eller webbplatsen lanseras, 
eller “går live” (Blair-Early & Zender 2008).  
 
Om publiceringsmässigt innehåll saknas under hela, eller stora delar av, det digitala utvecklingsprojektet 
får designteamet använda Lorem ipsum-innehåll för att basera designen på. Lorem ipsum-innehåll är 
nonsenstexter och generiska foton eller videoklipp som hämtas från bildbanker. I de fall då det finns 
beskrivningar av det publiceringsmässiga innehållet som ska produceras inför lanseringen av den digitala 
artefakten får designteamet skapa egna föreställningar om vilka krav som det publiceringsmässiga 
innehållet kommer att ställa på designlösningarna. Hur innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt utförs 
skiljer sig stort från företag till företag (Schennink 2015).  
 
När Lorem ipsum-innehåll används som underlag för designen av digitala artefakter finns det risk för att 
viktiga insikter om vilka krav som det publiceringsmässiga innehållet kommer att ställa på 
designlösningarna tappas bort. Till exempel att det publiceringsmässiga innehållet tar för mycket eller för 
lite plats på skärmen så att designen påverkas negativt, att bildmaterialet håller lägre kvalitet än väntat, 
eller att typerna av innehåll är fler eller färre än förväntat och därför inte stöds av designen (Blair-Early & 
Zender 2008).  

1 I den här kandidatuppsatsen används ordet digitalbyrå som benämning på den typ av företag som 
fokusgruppdeltagarna och intervjupersonen arbetar på. Det är företag som designar och utvecklar digitala artefakter 
och tjänster av olika typer. 
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1.1.1 Begreppet “Content First” 
Begreppet “Content First”, eller Innehållet först, beskriver både ett tankesätt och en löst sammanhållen 
designmetod inom digital design. “Content First” betyder att innehållet skapas före, eller jämsides med, 
själva designlösningarna i ett digitalt utvecklingsprojekt. Designteamet jobbar alltså bara med 
publiceringsmässigt innehåll när de utformar och bygger designlösningar (Schennink, 2015). 

1.1.2 Studiens relevans  
Även om “Content first” är väl etablerat som begrepp, och till viss del även som designmetod, inom 
digital design så finns det relativt få riktlinjer för hur arbetet bör se ut för att det ska ge resultat. I ett 
vidare perspektiv finns det relativt lite kunskap om hur innehåll och digital design ska hanteras som en 
helhet i ett digitalt utvecklingsprojekt. 
 
Sökningar i de forskningsdatabaser som nås via Karlstads universitets bibliotek, via Google Scholar och 
Web of Science resulterar endast i ett fåtal forskningsartiklar där innehållet och digital design studerats 
som en helhet. Dessa artiklar används som källor i den teoretiska bakgrunden för den här 
kandidatuppsatsen, men avsaknaden av en större litteraturmängd visar på behovet av att belysa hur 
innehållsarbete integreras, eller inte integreras, i designprocesser. Däremot finns mycket tidigare 
forskning avseende både digital design och digitalt innehåll var för sig. De sökord som har använts i olika 
kombinationer och former i sökningarna är i huvudsak “Content first”, “Digital design”, “Digital 
content”, “Content design”, “Interaction design”, “UX-design”, “Content strategy”, “Digital design 
method”. I utbudet av böcker om digital design och digitalt innehåll finns samma klyfta, visar en sökning 
på Karlstads universitets bibliotek, webbutiken adlibris.se och webbutiken bokus.se.  
 
Behovet av kunskap om innehåll och digital design som en helhet märks även på intresset för studien 
bland de fyra digitalbyråer som valde att medverka i studien. Medarbetarna på byråerna valde att delta 
eftersom de såg ett behov av att tydliggöra vilka problem gällande innehållsarbetet de uppfattar i digitala 
designprojekt, och att utreda hur de kan förbättra sitt eget arbete.  

1.2 Syfte 
Det primära syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva vilka problem 
avseende innehållsarbetet som designteam hos digitalbyråer uppfattar i digitala utvecklingsprojekt. Det 
sekundära syftet är att lägga grund för diskussion om lösningar på problemen. 

1.3 Undersökningsfrågor 
● Primär undersökningsfråga: Vilka problem uppfattar designteamen avseende innehållsarbetet i 

digitala utvecklingsprojektet? 
● Sekundär undersökningsfråga: Vilka möjliga lösningar på problemen kan designteamen se? 
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1.4 Målgrupper  
Den primära målgruppen för studien är personer som är yrkesverksamma inom digital design, 
webbutveckling eller innehållsarbete. Exempelvis som designers och som innehållsexperter med olika 
inriktning, eller som webbutvecklare. Personerna i målgruppen kan till exempel ha yrkestitlar som 
UX-designer, interaktionsdesigner, contentstrateg, redaktör, projektledare eller “frontend”- och 
“backend”-utvecklare. 
 
En sekundär målgrupp för denna studie är beställare eller projektledare hos kundföretag som köper 
tjänster inom utveckling av digitala artefakter av digitalbyråer. Att förstå utmaningarna som digitala 
designteam står inför, och vilken roll som kundföretaget spelar som framgångsfaktor för innehållsarbetet i 
digitala utvecklingsprojekt, kan hjälpa dem att välja leverantör. Det kan även hjälpa dem att utveckla ett 
existerande samarbete med en leverantör.  
 
En tredje målgrupp är andra studenter som vill använda resultatet av denna studie som underlag i egna 
projekt.  
 
En målsättning är att personer inom målgrupperna ska få insikter om hur innehållsarbetet i digitala 
utvecklingsprojekt påverkar hela designteamets arbete. Även hur det påverkar budgetmål, tidsplanen för 
lanseringen av digitala artefakter och nöjdheten hos digitalbyråers kundföretag. Att de ska få en bild av 
vilka problem avseende innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt som designteam på olika 
arbetsplatser har gemensamt, och att de ska se bredden av problem som designteamen uppfattar, tillhör 
också studiens målsättningar. 

1.5 Avgränsningar  
Denna studie är en kvalitativ studie av typen fallstudie där fokusgruppdeltagare som representerar tre 
olika digitalbyråer (Företag 1-3) och en intervjuperson som arbetar som digital designer och representerar 
ett fjärde företag (Företag 4) utgör källorna för empirin. Det är bara dessa personers uppfattningar som 
studien gäller. 
 
Det finns mycket tidigare forskning om interaktionsdesign, innehållsstrategi, HCI (“Human Computer 
Interaction”) och UX-design med olika inriktningar. Urvalet av forskningsartiklar, böcker och andra 
källor som används som teoretisk bakgrund för denna studie har gjorts utifrån relevansen för 
undersökningsfrågorna och analysmodellens delar. 

1.5.1 Anonymisering 
Både företagen, fokusgruppdelatagarna och den digitala designern som har intervjuats är anonymiserade i 
denna uppsats. Anledningen till det är att undvika att företagens affärer inte ska påverkas av deras 
medverkan i studien. Eftersom det är problem som rör leverans och arbetsflöde som beskrivs i empirin 
skulle detta kunna påverka kundföretags köpbeslut hos företagen.  
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1.6 Metod  
I det här avsnittet beskriv den vetenskapliga metod som har använts i denna studie. Från det vetenskapliga 
angreppssättet, till metoden för insamling av empiri och analysmetod.  

1.6.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Denna kandidatuppsatsstudie är en kvalitativ studie. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 
består i hur den empiriska data som ingår i studien samlas in, hur den sedan bearbetas och analyseras 
(Patel & Davidsson 2011). Kvalitativa metoder för att samla in data kan till exempel vara personliga 
intervjuer eller tolkande analyser. Patel och Davidsson kallar dessa data för ”mjuka” (2011). Kvantitativa 
metoder kan till exempel vara enkätundersökningar eller statistiska undersökningar, där stora mängder 
empiriska data samlas in och analyseras. Det handlar alltså om mätningar snarare än att samla in mer 
subjektiv eller individuell information. En annan viktig skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder är att de kvalitativa metoderna är komplexa och till viss del unika för varje situation. 
Kvantitativa metoder är mer standardiserade (Patel & Davidsson 2011). 
 
Det som avgör vilken typ av studie som ska göras beror på problemformuleringen som ligger till grund 
för studien. I de fall där kunskapen som studien ska resultera i utgör svar på frågor som Var? eller Hur? 
passar en kvantitativ studie troligtvis bäst (Patel & Davidsson 2011).  
 
Om det däremot är människors upplevelser, uppfattningar  eller liknande som studien utforska och 
beskriva passar det bättre att använda en kvalitativ metod för insamlandet av empirisk data  (Patel & 
Davidsson 2011).  
 
I en större forskningsstudie används sällan endast kvalitativa eller kvantitativa metoder, utan det ingår 
ofta exempel på båda (Patel & Davidsson 2011). I denna kandidatuppsatsstudie är metoden dock renodlat 
kvalitativ, då den primära empirin samlats in genom fokusgruppsessioner och en personlig intervju med 
personer som är yrkesverksamma på digitalbyråer. Detta eftersom undersökningsfrågan gäller 
fokusgruppdeltagarnas och intervjupersonens uppfattningar av problem rörande innehållsarbetet under 
digitala utvecklingsprojekt. 

1.6.2 Insamling av primär empiri 
I denna studie har all primär empiri samlats in genom tre fokusgruppsessioner och en personlig intervju. 

1.6.2.1 Fokusgrupper 
Den främsta metoden för insamling av primär empiri som har tillämpats i denna studie är fokusgrupper. 
Deltagarna i fokusgrupperna arbetar på tre av de digitalbyråer som representeras i studien och de har olika 
yrkesroller inom digital design och innehållsarbete.  
 
Fokusgrupper som datainsamlingsmetod är ett mellanting mellan ostrukturerade intervjuer och deltagande 
(Hylander 2001). Det är en metod som används vid kvalitativa forskningsstudier. Gruppen består oftas av 
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personer som delar en gemensam nämnare som är relevant för studien med varandra. Till exempel delar 
de en erfarenhet, en upplevelse eller yrke. Deltagarna kan utses slumpmässigt inom gruppen som delar 
den gemensamma nämnaren, eller handplockas utifrån sin profil. 
 
En fördel med att använda fokusgrupper som metod för insamling av primär empiri är att deltagarna kan 
hjälpa varandra att utveckla sina resonemang eller argument (Bryman 2011). Det är också den främsta 
anledningen till att fokusgrupper passar som metod för insamling av primär empiri i denna studie. 
Personerna som deltar i fokusgrupperna är vana vid att hjälpa varandra att utveckla idéer i grupp eftersom 
det är en viktig del i att jobba med digital design (Wikberg Nilsson et al. 2015). 

1.6.2.2 Personlig intervju 
En personlig intervju har använts i insamlingen av primär empiri i denna studie. Intervjupersonen arbetar 
som digital designer på en en av digitalbyråerna som är representerade i studien. 
 
De råd som finns kring hur en kvalitativ intervju ska läggas upp är inte strikt standardiserade (Patel & 
Davidsson 2011). I vissa fall följer intervjuaren ett fast frågeformulär, där alla frågor kommer i samma 
ordning vid alla intervjutillfällen. I andra fall följer intervjuaren istället med i intervjupersonens 
resonemang och ställer frågor i den följd som de passar just vid det tillfället (Patel & Davidsson 2011).  
 
Vid semistrukturerade intervjuer använder intervjuaren olika frågeteman som utgångspunkter för 
intervjun, och tillåter sig själv att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar och resonemang. (Patel & 
Davidsson 2011). Den personlig intervjun som ingår i denna studie är av semistrukturerad sort. Samtalet 
utgick dock från intervjuguiden (Bilaga 2) som bygger på undersökningsfrågorna och analysmodellens 
delar.  

1.6.3 Fallstudie 
Detta är en kvalitativ studie av typen fallstudie (Yin 2014). I en fallstudie studeras ett eller flera fall. Ett 
fall kan till exempel vara en person, en grupp personer, ett företag, en händelse eller en organisation. 
(Patel & Davidsson 2011). En fördel med fallstudier är att den primära empirin i en fallstudie ofta är djup 
och komplex (Patel & Davidsson 2011). En nackdel med fallstudier kan vara att den primära empirin i 
första hand gäller det studerade fallet, och kan ha låg generaliserbarhet i vissa fall (Patel & Davidsson 
2011).  
 
De valda fallen i denna kandidatuppsatsstudie är designteamen som deltog i fokusfruppsessionerna och 
respondenten i den personliga intervjun. Eftersom de primära empiriska källorna i studien endast är 
fokusgrupper och en personlig intervju, är detta inte en djup fallstudie. För att en fallstudie ska vara djup 
kan flera metoder och fler respondenter med fördel används.  
 
Urvalet av fall som studeras i en fallstudie kan göras slumpmässigt eller genom att aktivt välja fall som är 
så olika varandra som möjligt (Patel & Davidsson 2011). I denna studie representeras fyra digitalbyråer. 
Även om personerna som deltog i fokusgrupperna och i den personliga intervjun utgör fallen i studien har 

10 



Kandidatuppsats i informatik | HT18 | Författare: Louise Josborg 

digitalbyråerna de arbetar på valts ut för att skapa spridning mellan storleken på företagen, kundsegment 
och verksamhetsort. 

1.6.4 Analysmetod 
I denna kandidatuppsatsstudie har abduktion som analysmetod (Patel & Davidsson 2011).  
 
Abduktion är en kombination av två analysmetoder, deduktion och induktion (Patel & Davidson 2011). 
Vid deduktion utgår analysen från tidigare forskning och teori, som bildar en teoretisk ram för den 
primära empirin som samlas in under studien. Vid induktion analyseras den primära empirin utan att 
denna måste ingå i ett sammanhang av tidigare teori. 

1.6.5 Beskrivning av företagen, fokusgruppdeltagarna och intervjupersonen i 
studien 
Den primära empirin till denna studie samlades in under tre fokusgruppsessioner och en semistrukturerad 
intervju. Namnen på de företag som har deltagit i denna studie kommer inte att anges, och informationen 
om dem kommer att vara av en art som innebär att de inte går att identifiera. Anledningen till detta är att 
frågeställningarna som denna kandidatuppsats baseras på är formulerade som problem, och svaren på 
frågeställningarna riskerar därför att ses som brister i företagens erbjudande. För att undvika att deras 
försäljning påverkas av deras medverkan avidentifieras dem. 

1.6.5.1 Spridning mellan företagen 
Det finns en viss spridning mellan företagen som respondenterna i studien företräder när det gäller 
faktorerna storlek för företagen, verksamhetsort och kundsegment. Att skapa den spridningen är ett 
medvetet val. Dels för att undvika likriktade svar från fokusgruppdeltagarna och den digitala designern 
som skulle kunna bero på någon av dessa faktorer. Även för att undersöka eventuella skillnader eller 
likheter som finns mellan företagen när det gäller innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt, trots deras 
de olika förutsättningar som företagens storlek, verksamhetsort och kundsegment skapar. 

1.6.5.2 Om Företag 1 
Företag 1 är en stor digitalbyrå som ingår i en europeisk koncern och finns i flera världsdelar. 
Huvudkontoret i Sverige finns i Stockholm och på ett fåtal andra orter finns mindre kontor. Sammanlagt 
arbetar flera hundra personer på företaget i Sverige. Ungefär en tredjedel av de anställda arbetar med 
upplevelse och design. Resterande medarbetare har tekniska roller (företag 1 2018).  
 
Verksamhetens inriktning är bred och kunderna återfinns i en rad olika branscher. Företag 1 har till 
exempel ramavtal med stora aktörer inom offentlig sektor och arbetar även med projekt för privata företag 
i olika storlekar (företag 1 2018). 
 
Det finns en uttalad målsättning om att företagets personalstyrka ska bestå av 50 procent kvinnor och 50 
procent män. I dagsläget är dock en tredjedel av personalstyrkan kvinnor (företag 1 2018).  
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1.6.5.3 Deltagare i fokusgruppen från Företag 1 
Sju personer som arbetar på Företag 1 deltog i fokusgruppsessionen. Det var en projektledare, en Creative 
Director, en frontend-utvecklare, två systemutvecklare, en innehållsproducent med fokus på 
filmproduktion och en innehållsexpert. 

1.6.5.4 Om Företag 2 
Företag 2 är ett konsultbolag, där en av tre affärsområden inom digital innovation är en digitalbyrå. 
Företaget grundades 1990 och finns på ett tiotal orter i Sverige. Det finns även i två andra nordiska länder 
och i ett övrigt europeiskt land. Totalt arbetar runt 2000 personer på företaget. Huvudkontoret finns i 
Stockholm (Företag 2 2018). Företaget arbetar med kunder från många olika branscher. Till exempel 
banksektorn, energibranschen och offentlig sektor (Företag 2 2018). 
 
Företaget har ett aktivt jämställdhetsarbete, men utvecklingsprogem för kvinnliga medarbetare. Trots det 
är endast 25 procent av personalstyrkan kvinnor (Företag 2 2018). 

1.6.5.5 Deltagare i fokusgruppen från företag 2 
Sex personer som arbetar på Företag 2 deltog i fokusgruppsessionen. Det var en digital strateg, en 
ux-designer, en teamledare, en innehållsmarknadsföringsexpert, en interaktionsdesigner och en 
webbanalytiker. 

1.6.5.6 Om Företag 3 
Företag 3 är en mindre digitalbyrå i Göteborg. Företaget har sju anställda och grundades 2011 
(allabolag.se 2018). Kunderna är både globala företag som bilmärken och en hamburgerkedja och små 
lokala företag som en delikatessaktör i en saluhall (Företag 3 2018).  

1.6.5.7 Deltagare i fokusgruppen från företag 3 
Fem personer från företag 3 deltog i fokusgruppsessionen.  Det var en designer, två 
“frontend”-utvecklare, en VD och en projektledare. 

1.6.5.8 Om Företag 4 
En semistrukturerad intervju har hållits som komplement till den empiri som fokusgrupperna genererat. 
Intervjupersonen arbetar på en mindre digitalbyrå i Stockholm med fem anställda (Företag 4 2018a). 
Kunderna är till största delen mediaföretag, men finns också i byggbranschen och i idrottsvärlden.  

1.6.5.9 Intervjupersonen från företag 4 
Intervjupersonen arbetar som digital designer och projektleder även digitala utvecklingsprojekt. Hen är 35 
år och har arbetat i rollen i fyra år på två olika byråer, en med 20 medarbetare och kontor i två svenska 
städer samt den där hen arbetar idag. 
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1.6.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Att en studie har hög validitet innebär att personen eller personerna som genomför studien verkligen vet 
vad som studeras. Det ställer höga krav på genomförandet av insamlingen av den primära empirin (Patel 
& Davidsson 2011). I denna studie har analysmodellen, syftet och undersökningsfrågorna genomgående 
använts som utgångspunkt för arbetet, för att höja validiteten hos studien. 
 
Att en studie har hög reliabilitet betyder att den metod eller metoder som används är tillförlitlig (Patel & 
Davidsson 2011). Att använda beprövade vetenskapliga metoder för insamling och analys av primär 
empiri höjer en studies reliabilitet. De metoder som har använts för insamlingen av primär empiri i denna 
studie är fokusgrupper och en personlig intervju, vilka båda två är beprövade vetenskapliga metoder. 
Deltagarna i fokusgrupperna och intervjurespondenten har fått dokumentationen av den 
fokusgruppsession eller den intervju som de själva deltagit i. Ingen av dem har återkommit med några 
korrigeringar av innehållet i dokumentationen. 
 
Slutsatserna i denna studie gäller främst deltagarna i fokusgrupperna och intervjurespondenten som 
deltagit i studien. Men eftersom de uppfattar ett flertal likartade problem gällande innehållsarbetet i 
digitala utvecklingsprojket kan dessa ändå till viss del vara generella för personer som arbetar på 
digitalbyråer.  

1.6.7 Källkritik teoretisk bakgrund 
En målsätning under arbetet med att söka källor till den teoretiska bakgrunden för denna studie var att 
hitta så ny litteratur som möjligt, för att skapa en så aktuell teoretisk ram som möjligt. Trots det är flera av 
källorna mer än tio år gamla. Innehållet i dessa äldre källor bedöms fortfarande hålla hög kvalitet och ge 
en bra teoretisk bakgrund för analysmodellen.  
 
Förutom ett tiotal forskningsartiklar och andra dokument eller webbartiklar, har även ett antal böcker 
använts som källor. Författarna till böckerna är antingen forskare eller tunga auktoriteter inom sina 
områden. De flesta böckerna är standardverk som används som studielitteratur på högskole- och 
universitetsnivå. 
 

1.6.8 Källkritik muntliga källor 
Deltagarna i fokusgrupperna och intervjurespondenten innehar alla yrkesroller inom digital design eller 
innehållsarbete på digital byråer. De företag de företräder har funnits i åtta år eller längre.  

1.6.9 Etik 
De etiska ställningstaganden som gjorts under arbetet med denna studie grundas på Vetenskapsrådets 
principer för etisk forskning i samhällsvetenskaper och humanistiska forskningsområden (2002). Enligt 
dessa principer finns två grundläggande utgångspunkter, forskningskravet och individskyddskravet, som 
måste vägas mot varandra inför varje enskild studie. Forskningskravet innebär att både samhället och 
individer gynnas av att forskning bedrivs enligt etablerade forskningsmetoder. Det kan formuleras som ett 
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krav från samhället på att forskningsvärlden levererar kunskap till samhället och individer, och att det 
vore oetiskt att inte bedriva forskning som genererar ny kunskap.  
 
Individskyddskravet innebär att personer som ingår i forskningsstudier ska skyddas från 
integritetskränkande exponering. De ska kunna vara anonyma och skyddas från psykiskt och fysiskt 
lidande under sin medverkan i forskningsstudier.  
 
I denna studie skyddas intervjurespondentens och fokusgruppdeltagarnas identiteter, och företagen som 
de arbetar på presenteras inte med namn.  
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2 Teoretisk bakgrund  
I det här kapitlet presenteras en teoretisk bakgrund till denna uppsats. Den består av tidigare forskning 
inom problemområdet, och mynnar ut i en analysmodell som ligger till grund för analysen. 

2.1 Digitalt innehåll och digitala artefakter  
Med digitalt innehåll menas allt det som förmedlar information till användare av en digital artefakt via 
något av deras sinnen. Det handlar alltså om text, bildmaterial, illustrationer, filmer, animationer och 
ljudfiler (Halvorson et al. 2012).  
 
Ordet “artefakt” betyder konstgjort föremål, eller föremål skapat av människan. En digital artefakt är 
digitala produkter som har grundläggande funktioner som bygger på informationsteknik, alltså olika typer 
av datorkod. Det är ett samlingsbegrepp för olika typer av produkter, från webbplatser och appar till 
TV-apparater, väckarklockor, digitala armbandsklockor och datorer. Fördelen med att använda begreppet 
“digital artefakt” istället för mer vardagliga ord som “Tv-apparat” eller “webbplats” är att det inte låser 
fast resonemanget vid en viss typ av digital teknik (Löwgren & Stolterman 2007). 
 
Digitalt innehåll kräver ofta ett gränssnitt för att det ska kunna förmedlas till användaren. Det är även ofta 
via ett gränssnitt som användare interagerar med en digital artefakt. Interaktionen med gränssnittet är inte 
sällan hela, eller en stor del, av de tjänster som människor nyttjar och uppgifter de utför i sin vardag 
(Blair-Early & Zender 2008). Från att starta en tvättmaskin eller koka en kanna kaffe, till att ställa en 
väckarklocka eller starta dammsugaren. Det är alltså gränssnittet som förmedlar stora delar av 
användarupplevelsen och presenterar innehållet för användaren.  
 
Inom forskningsområdet Human Computer Interaction, HCI, har gränssnitt ofta studerats som ett sätt för 
användare att styra datorer. Det är alltså användarnas måluppfyllnad i att utföra uppgifter med hjälp av 
datorn som varit fokus för forskningen. Men under senare år har studier om gränssnitt i egenskap av 
förmedlare av innehåll till användare också studerats (Blair-Early & Zender 2008). 
 
För många användare innebär ett nytt gränssnitt ett visst mått av svårighet att komma igång med 
användningen av en digital artefakt. För stora grupper i samhället kan nya gränssnitt vara oöverstigliga 
hinder i deras användning. Det kan till exempel handla om personer i vissa åldersgrupper eller med vissa 
funktionsvariationer (Blair-Early & Zender 2008). 
 
Ett sätt att både hantera mängden av gränssnitt som användare måste bemästra och även säkerställa att 
användare med speciella behov eller funktionsvariationer är att använda standardelement i designen, som 
är välbekanta för många användare (Blair-Early & Zender 2008). Det kan till exempel vara vissa typer av 
ikoner eller strukturen på innehållet som är gemensamt för många olika gränssnitt. Att användarnas 
kunskaper i användningen av dessa designstandarder utnyttjas av digitala designers innebär att de inte 
utvecklas i takt med användningsområdena för gränssnitten. Det finns många standarder som härstammar 
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från den tid då alla datorer var stationära och användes för en bråkdel av de syften som finns för dem idag 
(Blair-Early & Zender 2008). 

2.2 “User experience design”, interaktionsdesign och användbarhet 
Användarupplevelsedesign, eller User Experience Design som brukar förkortas UX-design, är ett brett 
begrepp. Det inkluderar allt som användaren upplever under, och även före och efter, användningen av en 
digital artefakt (Haaksma et al. 2018). Från hur den känns att hålla i handen om det är en fysisk produkt 
till hur lätt det är att förstå hur den fungerar, eller hur väl den lever upp till användarens förväntan. Att 
styra användarens upplevelse av användningen är det som kallas UX-design. 
 
UX-design är resultatet av en förflyttning av fokus som skett inom forskningsområdet HCI, Human 
Computer Interaction, under de senaste 15 åren (Lai-Chong Law & Lárusdóttir 2015). Det är en 
förflyttning från att fokusera på tydligt mätbara värden som till exempel kognition och produktivitet när 
digitala artefakter designas, till att fokusera på användarupplevelsen och de känslor som den skapar. 
Holistisk design, där användarens känslor och rent praktisk användbarhet hos en digital artefakt, är två 
lika viktiga delar i måluppfyllnaden för ett designprojekt. Sådant som grafisk design och andra 
kommunikativa verktyg kan påverka känslorna hos användare, vilket inte var intressant i äldre tiders 
HCI-studier (Hassenzahl 2018). 
 
Interaktionsdesign är ett begrepp som är besläktat med User Experience Design, och beskriver designen 
av en digital artefakts brukskvaliteter. Ett något smalare begrepp inom interaktionsdesign och Human 
Computer Interaction, HCI, är användbarhet eller Usability. Det är ett äldre begrepp än UX-design, och är 
ett mått av måluppfyllnad för användaren (Haaksma et al. 2018). Användbarheten är enklare att mäta än 
UX-designens kvalitet, eftersom vissa konkreta kvaliteter påverkar den. Det är till exempel hur lätt 
användare har att lära sig hur en digital artefakt fungerar, hur effektiv är den, vilka krav ställer den på 
användarens minneskapacitet, hur många fel gör användaren under användningen av den, och hur nöjd 
känner sig användaren efter användningen (Haaksma et al. 2018). 

2.3 Innehållsarbete i digitala utvecklingsprojekt 

2.3.1 Textens betydelse i interaktionsdesign  
Historiskt har användares interaktion med, och upplevelse av, digitala artefakter studerats på flera olika 
sätt och med helt olika utgångspunkter och målsättningar (Dourish 2004). Ett exempel på det är ett rent 
tekniskt spår som går genom interaktionsdesignens historia, där forskare studerat användare under in- och 
utmatning av data i digitala system och gränssnittens stegvisa utveckling. Ett annat spår är det politiska, 
där ideer kring digital design har studerats och hur dessa har varierat mellan olika forskargrupper. Ännu 
ett spår är det ekonomiska spåret, där forskarnas intresse har riktats mot IT-branschens upp- och 
nedgångar och hur dessa har påverkat utvecklingen inom digital design (Dourish 2004).  
 
Genom hela historien har innehållet, främst text, varit det helt dominerande sättet för användare att förstå 
digitala system (Dourish 2004). Det är ett faktum som visats sig svårt att komma bort ifrån. Tidiga 
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gränssnitt bestod helt av text, och styrdes av användare genom textinmatning. När sedan grafiska 
gränssnitt började användas fick texten en något mindre roll i systemets kommunikation med användaren, 
men den har ändå fortsatt att vara oumbärlig i de flesta gränssnitt. Så är det fortfarande idag, trots att till 
exempel VR-gränssnitt funnits länge (Dourish 2004). 
 
En anledning till att texten har dominerat kommunikationen mellan användare och digitala artefakter både 
historiskt och i nutiden är att det tidigt etablerades ett slags “grammatik” för språket som använd i 
kommunikationen (Dourish 2004). Det skapades kommandon, standardiserade alternativ och annan 
textbaserad kunskap som användare fick nytta av i interaktionen med olika digitala artefakter. Det är 
alltså mänskliga förmågor, den språkliga förmågan och förmågan att strukturera och systematisera 
information, som utnyttjas. 

2.3.2 Att läsa på skärmar  
Även om läsning på skärmar är en bärande del i att använda många gränssnitt finns ett visst motstånd hos 
användare att läsa på skärmar. I alla fall om valet står mellan det och att läsa på papper (Myrberg & 
Wiberg 2015).  
 
En forskningsgenomgång som Myrberg & Wiberg gjort (2015) visar att användare generellt föredrar att 
läsa på papper framför skärmar. Samtidigt lyfter de en studie som visar att användare, framförallt äldre 
personer, läser både snabbare och lättare vid läsning på skärmar jämfört med vid läsning på papper. De 
lyfter även forskning som visar att det finns kopplingar mellan sämre inlärning hos användare som läser 
information på skärmar än de som läser den på papper. En orsak till det kan vara de naturliga avbrotten 
som läsning på papper ger, då läsaren måste bryta kontakten med texten för att vända blad. Det innebär att 
läsaren har lättare att minnas var informationen lästes, vilket blir ett generellt stöd för minnet. När 
användaren scrollar igenom en längre text på en skärm försvinner möjligheten till detta minnesstöd.  
 
En annan anledning till att inlärningen är något sämre vid läsning på skärmar kan, enligt Myrberg & 
Wiberg (2015), vara användarnas förväntan på sin egen prestation. Det finns ett motstånd mot läsning på 
skärm som handlar om vana och kultur, där läsningen på papper helt enkelt känns tryggare och mer 
välbeprövat. Samma slutsats drar Jabr (2013) i sin forskningsgenomgång, som visar att studier som gjorts 
före 1992 visar att läsning på skärmar sker långsammare, ger sämre inlärning och med sämre 
läsförståelse. Men studier som gjorts efter 1992 ger läsning på skärmar bättre betyg, även om läsning på 
papper fortfarande är bättre ur inlärningssynpunkt.  
 
Det finns, menar Myrberg & Wiberg (2015), potential att designa bättre lösningar för läsning på skärmar 
än de som finns på marknaden idag. Till exempel utnyttjas ofta inte möjligheterna för läsare att kunna 
interagera med innehållet i e-böcker på ett sätt som förhöjer upplevelsen av dem, menar de. Istället är 
dagens e-böcker alltför ofta bara digitala versioner av pappersböcker.  
 
Jabr (2013) är inne på samma spår när han skriver att det läggs stora resurser på att få designlösningar för 
läsning på skärmar att likna upplevelsen hos läsning på böcker. Ett exempel på det är digitalt bläck som 
ger motsvarande påfrestning för användarnas ögon när de läser texter som “skrivits” med det på en skärm 
som när de läser tryckt text. Istället borde digitala designers skapa nya lösningar som utgår från 
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skärmläsningens unika förutsättningar, och förhöjer fördelarna hos dem, menar han. Som exempel nämner 
han tidningarna New York Times och Washington Posts designlösningar för läsning av långa artiklar. De 
ger läsaren visuella upplevelser som bygger på användarens scrollande, vilket i många studier pekas ut 
som ett problem för inlärning. I dessa fall har designers vänt scrollningen till en fördel istället för ett 
nödvändigt ont (Jabr 2013). 

2.3.3 Att skapa digitalt innehåll 
Att kunna producera digitalt innehåll som kommunicerar tydligt till andra användare har blivit en nutida 
form av läs- och skrivkunnighet, skriver Reyna et. al (2018). Det är lika viktigt för människors livskvalitet 
idag att kunna kommunicera via digitala plattformar som att kunna tillgodogöra sig en skriven text och 
förstå eller prata talat språk.  
 
Att ha kunskaper i hur digitalt innehåll som ljud, grafik, animationer och webbtext skapas är idag 
eftertraktade (Reyna et al. 2018). Orsakerna till att intresset för att skapa digitalt innehåll har ökat hos 
allmänheten är att utrustning och programvara som krävs för skapandet har sjunkit drastiskt i pris under 
de senaste decennierna. Även att sociala tjänster där innehållet kan delas har uppstått. Studenter som 
använder digitala läroplattformar måste även kunna producera innehåll som en del av sitt lärande, vilket 
ökar behovet av kunskap (Reyna et al. 2018).  
 
Behovet av kunskaper inom innehållsproduktion speglas inte i den grundläggande utbildning som alla 
unga får, utan det är fortfarande utbildningar med inriktning mot media och kreativa yrken som lär ut 
kunskaper om innehållsproduktion (Reyna et al. 2018). Personer som i dag är i åldrarna då de relativt 
nyligen gått färdigt grundskola och gymnasium är ofta rustade med denna typ av kunskaper ändå eftersom 
de ofta skaffar sig dem på egen hand. Detta eftersom de har exponerats för och interagerat med digitalt 
innehåll under större delen av sina liv. Samtidigt visar forskning som Reyna et. al refererar till (2018) att 
kunskapsnivån när det gäller kunskaper i digitalt innehållsskapande och digital kommunikation påverkas 
av sociala strukturer, som kön, etnicitet och socioekonomisk grupptillhörighet.  
 
För att skapa innehåll som kommunicerar effektivt med mottagaren på en digital plattform behövs 
kunskaper om tre grundläggande faser för innehållsproduktion, skriver Reyna et. al (2018). Dessa faser 
utgör ett ramverk för digitala grundkunskaper, vilket kan användas som bas för alla som skapar innehåll 
för digital kommunikation. Dessa faser är: 
 

1. Den konceptuella fasen: I denna fas planeras innehållets syfte och vad det ska resultera i, och 
oväntade effekter som innehållet kan få analyseras så långt det är möjligt. En vanlig aktivitet i 
arbetet är att skapa en storyboard, där innehållet och dess funktion snabbt skissas upp i sin helhet. 
Denna planeringsfas gör det fortsatta arbetet med innehållsproduktionen mycket enklare, eftersom 
beslut som fattas under det kommande arbetet kan matchas mot den ursprungliga planen och 
målsättningarna.  
 

2. Den funktionella fasen: I denna fas avgörs vilka programvaror som krävs för att skapa 
innehållet, och på vilken hårdvara det ska visas. Kunskaper om teknik och hur den påverkar 
konsumtionen av innehållet är viktig i denna fas. Till exempel är vissa kunskaper i kodning viktig 
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för att förstå innehållets roll i en digital artefakt. 
 

3. Den audio-visuella fasen: Kunskaper i att skapa innehåll med rätt känsla och tonalitet krävs 
under denna fas. Det är kunskaper i att skriva tydliga texter som passar för sammanhanget de 
publiceras för, att ta bilder med hög kvalitet och som passande signaler, att skapa filmer som är 
både behagliga att se på och effektivt berättade eller att spela in ljudfiler som engagerar lyssnaren. 
Det handlar alltså både om kreativ höjd och om att kunna vara tydlig i sin kommunikation. 

2.3.4 Användarens upplevelse av innehållet 
Innehållet är en viktig del av användarens upplevelse av en digital artefakt. Om innehållet lyckas skapa 
positiva känslor hos användaren kan ägaren till artefakten belönas med både förtroende för varumärket, 
ökad försäljning och även med spridning av innehållet, exempelvis via sociala medier. För att lyckas 
skapa innehåll som väcker känslor och som blir delat i olika digitala kanaler behövs ofta en 
innehållsstrategi, där ett företag eller organisation specificerar hur dess “röst” och “tonläge” låter, eller 
hur deras bildspråk är. Alla texter ska alltså “låta” ungefär likadant förutom att de ska vara relevanta för 
användarna. Målet är att i möjligaste mån styra effekten av vilka känslor som innehållet skapar hos 
användarna.  
 
För att det ska vara möjligt bör företaget eller organisationen lära känna sina användare, och förstå vilken 
“röst” som tilltalar dem på bästa sätt (Scott & Young 2016).  
 
Att göra användarstudier för att förstå hur de reagerar på innehåll med olika karaktär är avgörande för att 
skapa en relevant innehållsstrategi (Reid 2013). Samma sak gäller för UX-design och interaktionsdesign, 
där användarcentrerade metoder för att ta fram underlag till designlösningar varit dominerande länge 
(Kostick 2011). Trots det behandlas innehållet och UX-researcharbetet ofta helt separat i digitala 
utvecklingsprojekt.  
 
En viktig del av användarstudier är att avgöra vad som bör studeras i användarnas interaktion med en 
digital artefakt (Bacha 2018). Till exempel, är de medproducenter av innehåll eller endast konsumenter av 
innehållet ställer detta olika krav på användarstudien. 
 
Uppgiften att styra vilka känslor som innehållet skapar hos användare blir svårare och svårare i takt med 
hur funktionellt komplex en digital artefakt är (De Jong & Wu 2018). Med funktionell komplexitet menas 
här att en digital artefakt ska fylla flera olika syften för flera olika målgrupper. Ett exempel på funktionell 
komplexitet kan vara en myndighets webbplats, där människor i olika åldrar och livssituationer behöver 
gå in för att använda många och olika typer av e-tjänster. Det kan i det fallet handla om e-tjänster där 
användarna ansöker om bidrag, anmäler en förändrad livssituation eller få guidning genom komplexa 
regelverk. Samtidigt ska myndigheten leverera inom sina övriga uppdrag på webbplatsen, vilka till 
exempel kan vara att utbilda en intresserad allmänhet, driva opinion eller förmedla en värdegrund.  
 
UX-designens och informationsarkitekturens roll blir samtidigt allt viktigare för att förmedla rätt innehåll 
till rätt användare. Det är sällan som användarna av en digital artefakt är en helt homogen grupp med 
exakt samma målsättning med användningen av en digital artefakt, förutom att de helt enkelt tilltalas av 
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olika “tonläge”. Det krävs därför designlösningar som tidigt under användarresan tar hänsyn till olika 
behov och målsättningar bland användarna, och erbjuder dem alternativa navigationsvägar mot sin egna 
måluppfyllnad (De Jong & Wu 2018). I denna typ av situationer blir innehållets och UX-designens 
beroende av varandra tydligt. 

2.4 Designarbete i digitala utvecklingsprojekt 

2.4.1 Innehållets påverkan på designen 
Bra innehåll i en digital artefakt lever upp till användarnas behov och förväntningar (Halvorson et al. 
2012). Det ska ha egenskaper som engagerar användaren känslomässigt, det ska vara hantverksmässigt 
välgjort, alltså välskrivna texter och hög kvalitet på bilderna. Det ska vara organiserat på ett, för 
användaren, intuitivt sätt och vara aktuellt. Samtidigt stödjer det affären och andra målsättningar som 
ägaren av denna. Uppfyller det digitala innehållet de kriterierna kommer användaren att vilja återvända 
till den digitala artefakten, med positiva känslor inför den, vilket gynnar ägaren (Halvorson et al. 2012).  
 
När innehållet däremot saknar något eller några av dessa kriterier riskerar det att missgynna ägaren av den 
digitala artefakten. Både affärer och varumärken kan missgynnas av illa skrivna texter, otydliga och 
amatörmässigt fotograferade bilder eller obegriplig indelning av information (Halvorson et al. 2012).  
 
För att innehållet ska kunna presenteras på ett bra och tydligt sätt krävs att designen hos artefakten lyfter 
fram det på bästa sätt (Blair-Early & Zender 2008). UX-designen, informationsarkitekturen, 
informationsdesignen och den grafiska designen bör anpassas efter innehållets förutsättningar. Om det till 
exempel handlar om en webbplats, där långa texter ska publiceras krävs designlösningar för att underlätta 
läsningen. Det skulle till exempel kunna vara möjligheter till att skapa mellanrubriker, lägga till 
ankarlänkar, ange ungefärlig tid för hur lång tid det tar att läsa texten eller att bryta ut information ur 
texten och placera i en faktaruta intill den. Allt för att hjälpa användaren både förstå innehållet och skaffa 
sig en överblick av det utan att behöva läsa den långa texten från början till slut. Om det istället handlar 
om en mobilapplikation vars syfte är att inspirera användaren att ändra livsstil kan bildmaterialet vara 
extra viktigt, eftersom bilder förmedlar både känslor och målbilden för användaren. Därför behövs bra 
lösningar för att kunna visa relativt stora bilder på en liten skärm (Blair-Early & Zender 2008). 
 
En lång rad av de standardlösningar som finns för digital design, inte minst när det gäller design av 
gränssnitt, gäller presentation av innehållet. Att en digital artefakt ska vara “enkel att använda” och 
“intuitiv” är två vanliga målsättningar för designen av den. Det finns två problem med dessa 
målsättningar, enligt Blair-Early och Zender (2008). Dels är det två vaga uttryck vilket för dem svåra att 
använda som målsättningar i ett digitalt utvecklingsprojekt. Dels säger de inte något konkret om vad som 
krävs av designen för att den ska uppfylla dem. Enligt Blair-Early och Zender (2008) betyder “enkel att 
använda” och “intuitiv” egentligen att designen känns bekant för användaren. Problemet med den 
slutsatsen, menar Blair-Early och Zender (2008), är att användningen av standardlösningar för designen 
kan ske  på bekostnad av den kreativa höjden. Om dessa standarder skulle utmanas kanske utvecklingen 
av designlösningar skulle gå snabbare framåt. 
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2.4.2 Designprinciper med innehållet i fokus 
Med begreppet designprincip menas här grundläggande utgångspunkter att tillämpa i sitt designarbete. 
Det är kunskap som kommit till genom forskning och som designern kan använda för att grunda sina 
designbeslut på.  
 
I sin forskningsartikel User Interface Design Principles for Interaction Design (2008) har Blair-Early och 
Zender studerat hur innehåll påverkar kvaliteten hos digital design. De har ringat in ett antal 
designprinciper som utgår från målsättningen att göra innehållet så lättillgängligt som möjligt för 
användaren: 
 

1. Uppenbar början: designa en startpunkt 
Användare måste veta hur de ska börja interagera med innehållet. Detta eftersom alla gränssnitt 
som användare inte är bekanta med kräver att de går igenom någon form av läroprocess och en 
sådan kräver en tydlig startpunkt. Det är en del i människans kognitiva förmåga att hitta mönster 
bland detaljer. Med “uppenbar” menas en startpunkt som “sticker ut” med hjälp av sitt utseende. 
Till exempel genom sin storlek, placering i gränssnittet, färgton, rörelse eller form.  
 

2. Chans att ångra: designa tydliga exitpunkter eller stoppunkter under användarens session 
Användare måste kunna ångra all sin interaktion med innehållet, och även lämna eller pausa det 
under sin anvädningssession. Det är viktigt att användare känner att de kan “testa systemet” utan 
att det finns en chans att de förstör det.  
 

3. Konsekvent: designa en logisk struktur för innehållet, användares handlingar och dess 
effekter 
Användare måste mycket snabbt kunna identifiera ett logiskt, rationellt mönster som är 
genomgående för hela gränssnittet där de kan förstå vilka effekter deras handlingar inom det får.  
 

4. Konventioner: anpassa designen efter vilka vanor användare har avseende innehåll 
Att exempelvis känna till vilka ord som användare är vana vid, och trygga med, att använda är 
värdefullt i gränssnittdesignen. Deras förväntning, erfarenheter och behov skapas av deras 
tidigare erfarenheter, och dessa har de med sig in i användningen av ett gränssnitt.  
 

5. Feedback: designa påtagliga svar på användares handlingar 
Användare bör få feedback genom gränssnittet i takt med att de utför handlingar i det. 
Feedbacken bör vara så omedelbar som möjligt och matcha betydelsen hos handlingen som 
användaren utfört i gränssnittet. En viktig typ av feedback är beröm till användare när de lyckats 
med en handling. 
 

6. Referenspunkter: designa landmärken i innehållet som visar användare var de befinner sig 
Det är viktigt att användare vet var de befinner sig i den logiska strukturen av gränssnittet. Till 
exempel kan det vara en “geografisk” punkt som refererar till startpunkter och berättar för 
användare hur djupt ner i innehållsstrukturen de befinner sig. Det kan även vara mer av en 
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“milsten” som visar användare hur långt de kommit i en process de påbörjat. 
 

7. Logiska avstånd: designa lösningar för att placera innehåll i anslutning till relaterat 
innehåll 
Användare ska inte behöva förflytta sig långt i gränssnittet för att hitta liknande eller relaterat 
innehåll. 
 

8. Anpassning: designa möjligheter för användaren att anpassa gränssnittet efter egna behov 
Gränssnittet bör kunna identifiera speciella behov hos grupper av användarna ge användare 
möjligheter att anpassa gränssnittet efter dem. Alternativt att gränssnittet anpassas automatiskt. 
 

9. Hjälp: designa en övergripande assistansfunktion som användare alltid har tillgång till 
under sin session 
Användaren ska alltid ha en “sista utväg” om de inte lyckas förstå hur de ska använda 
gränssnittet. Denna funktion bör finnas tillgänglig överallt men synas subtilt. 
 

10. Sätt innehållet först: designa ett gränssnitt som framhäver innehållet 
Användare interagerar med gränssnitt för att komma åt innehåll som de har behov av. Men 
samtidigt är gränssnittet en del av innehållet, inte bara en “behållare” för innehållet. Därför bör 
gränssnittet designas så att användarens interaktion med innehållet blir så direkt som möjligt. 

2.4.3 Generella designprinciper 
Det finns även en rad designprinciper som är hämtade från kommunikationsdesignens område, men som 
enligt Blair-Early och Zender (2008) bör tillämpas för design av gränssnittsdesign. Dessa är:  
 

1. Tydligt framhävt ämne: användaren ska förstå direkt vilket ämne som innehållet i ett 
gränssnitt handlar om, och vilken information som de kan vänta sig att finna under sin 
session. 
Det är viktigt att karaktären hos innehållet förmedlas direkt till användaren genom gränssnittet. 
Till exempel om det är informativt innehåll eller poetiskt innehåll. 
 

2. Visualisera innehållet: skapa möjligheter för användaren att tillgodogöra sig innehållet på 
ett känslomässigt plan genom presentationen. 
Det är viktigt att hitta sätt att presentera data för användare på ett sätt som gör det möjligt för dem 
att tillgodogöra sig den. Kontraster, olika storlekar och färg hjälper användare att förstå hierarkin 
i innehållet. 
 

3. Attraktiv form: engagera användaren genom att ge gränssnittet en attraktiv form 
Grunden i en attraktiv design är att spegla innehållets värden med hjälp av grafisk form. Det 
skapar engagemang hos användaren. Samma mänskliga egenskap syns i kulturstudier då 
människor genom historien har föredragit föremål som enligt dem är estetiskt tilltalande.  
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4. Metaforer: använd visuella metaforer som användaren förstår när innehållet är nytt för 
användaren, ovanligt eller av berättande karaktär 
Metaforer ger användare möjlighet att använda tidigare kunskaper för att förstå ett nytt gränssnitt 
med innehåll som är nytt för dem. De bör användas där de fyller ett hjälpande, förtydligande syfte 
för användare. 

2.4.4 Den digitala designprocessen 
Begreppet designprocess har olika betydelser i olika sammanhang. Det kan syfta på en inre, kreativ 
process hos personen eller personerna som skapar design. En process i det sammanhanget kan betyda ett 
planlöst sökande efter, eller mognande av, idéer. Det kan också syfta på en konkret projektplan, där ordet 
process syftar på utvalda aktiviteter som utförs i följd och är beroende av varandra. Med designprocess 
menas här den serie av steg som ett projekt är indelat i, som leder fram till målet i ett uppdrag (Wikberg 
Nilsson et al. 2015).  
 
I boken The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2011) delar 
Garrett in designprocessen i fem stadier. De är strategistadiet, “scope”-stadiet, strukturstadiet, 
skelettstadiet och ytstadiet. Under strategistadiet formuleras bland annat syftet med den digitala 
artefakten, de målsättningar som den ska upp nå, och vilka behov som de tänkta användarna har. Under 
“scope”-stadiet specificeras alla funktioner som ska finnas i den digitala artefakten. I strukturstadiet 
fokuseras arbetet på att skapa en logisk struktur för innehållet i artefakten, som hjälper användarna att 
förstå och navigera i den. I skelettstadiet skapas ofta wireframes, alltså skisser som visar alla element på 
olika vyer som användaren kan interagera med. Under ytstadiet skapas den visuella designen, som ska 
tilltala användarna, spegla varumärket och underlätta användningen av den digitala artefakten (Garrett 
2011). 
 
Alla personer som är inblandade i en digital designprocess har en gemensam utgångspunkt, vilket är att 
förändra en situation till det bättre. Deras uppgift är att hitta fram till lösningar på problem och förverkliga 
dessa idéer. Även om alla designprocesser är unika beroende på vilka mål, förutsättningar och individer 
som är inblandade i den finns en grundstruktur som de allra flesta projekt följer. Designprocessen för 
design av digitala artefakter följer sällan en linjär process, men passar ändå in i denna grundstruktur i de 
flesta fall (Wikberg Nilsson et al. 2015). Denna grundstruktur består av fem delar: planera, utforska, 
skapa, prototypa och leverera resultat.  
 

1. Planera. Ofta finns redan ett mål formulerat hos kunden när ett design- och designteam får ett 
uppdrag. Teamets uppgift blir i det fallet att förstå syftet och föreslå förbättringar av det, och 
formulera målsättningar.  
 

2. Utforska: Det utforskande arbetet syftar till att förstå kontexten som den digitala artefakten ska 
passa in i och förbättra. Användarstudier och fältstudier är exempel på aktiviteter som hjälper 
teamet att fastställa vilka behov som artefakten ska tillfredställa. Även att skapa enkla prototyper 
för att testa idéer om behovet kan vara en aktivitet under denna fas.  
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3. Skapa: I arbetet med att skapa formuleras idéer, lösningar och koncept som teamet kan ta vidare. 
En framtida vision av verkligheten tar form. 
 

4. Prototypa: I arbetet med att testa idéer och koncept som utvecklats relativt långt skapas 
prototyper som kan testas av användare och intressenter. Målet med arbetet är att hitta brister hos 
idéer och koncept i ett så tidigt skede som möjligt. 
 

5. Leverera resultat: När design- och utvecklingsarbetet uppfyller de målsättningar som satts upp 
för uppdraget och alla behov uppfylls av den digitala artefakten ska denna lanseras, ofta i sällskap 
av en plan för vidare utveckling eller underhåll.  

2.4.4.1 Visualiseringar 
En mycket viktig del av samtliga delar i designprocessen är olika typer av visualiseringar. Det kan handla 
om wireframes, enkla prototyper eller detaljrika designskisser där det slutgiltiga utseendet på den digitala 
artefakten syns. Den främsta anledningen till att visuella underlag är viktigt under designprocessen är att 
det skapar en gemensam bild av idéer och koncept hos alla i projektet. Även om idéer kan formuleras 
detaljrikt i ord under möten finns stor risk för att olika bilder av slutresultatet skapas hos personerna i 
projektet om dessa inte konkretiseras i skisser (Unger & Chandler 2012). 

2.4.4.2 Iterativ designprocess 
Att arbeta iterativt innebär att göra något flera gånger, där upprepningarna i bästa fall blir bättre versioner 
av den föregående. En iterativ designprocess följer alltså inte en linjär följd av aktiviteter, utan 
utvecklingen sker genom test av idéer och koncept (Wikberg Nilsson et al. 2015). Det arbetssättet 
tillämpas inom agila projekt (se 3.10.2 Agila projekt).  

2.4.4.3 Processorienterad designer 
Som designer är det viktigt att vara processorienterad för att kunna arbeta effektivt i en iterativ 
designprocess (Wikberg Nilsson et al. 2015). Att vara processorienterad är en egenskap hos den enskilde 
designern, som innebär en förmåga att befinna sig i ett utforskande tillstånd, med otydliga föreställningar 
om lösningarna som ska utformas. Förmågan att arbeta under ovisshet om vad arbetet exakt kommer att 
resultera i och hur lång tid det kommer att ta att nå fram till en bra designlösning, är viktig. Motsatsen till 
att vara processorienterad som designer är att vara lösningsfokuserad. En viktig del i den egenskapen är 
att fokusera starkt mot enskilda lösningar som kommer fram tidigt under projektet.  

2.4.5 Metoder inom digital design 
Att använda sig av beprövade metoder för att skapa struktur och utgångspunkter för designarbetet hjälper 
arbetet framåt och stödjer samarbetet. Fokus för metoderna ligger ofta just på att underlätta för samarbete. 
Både mellan designers och mellan designers och andra deltagare i designarbetet, som kunder eller 
användare (Simonsen et al. 2014). 
 
Metoder som används inom digital design utgår ofta från den situation eller sammanhang som 
designprojektet gäller (Simonsen et al. 2014). Till exempel passar kan sådant som kunskapsnivån hos 
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personer som ingår i, eller samarbetar med, designteamet, eller tillgången till tid och budget påverka 
vilken designmetod som passar bäst för projektet. Det finns inga metoder som är universella för alla 
digitala designprojekt, även om de ofta beskrivs så av förespråkare. 
 
Här beskrivs några vanliga exempel på designmetoder som används under digitala designprojekt.  

2.4.5.1 Projektanalys 
Under en projektanalys görs en genomgång av det projekt som ligger framför designteamet. Den utförs 
alltså innan det faktiska arbetet startat. Resultatet av projektanalysen kan användas som grund för en 
projektplan, i vilken projektets olika aktiviteter, hålltider och målsättningar beskrivs (Wikberg Nilsson et 
al. 2015).  
 
Fördelen med att göra en projektanalys är att ge själva projektstarten den tid som krävs för att samtliga i 
teamet ska ha ordentligt med kunskap om allt från kundens affär till ansvarsfördelningen i teamet. Det ger 
tydlighet och sätter rätt förväntningar inom teamet (Wikberg Nilsson et al. 2015).  
 
Metoden går till så att teamet som ska arbeta med projektet går igenom tre diskussionspunkter under ett 
eller flera mötestillfället. Diskussionspunkterna är: klargörande av uppdraget, klargörande av projektteam, 
klargörande av projektgenomförande. Efter att projektet är genomfört samlas teamet igenom för att göra 
den sista delen i projektanalysen, som är att samla ihop reflektioner om projektets genomförande och på 
vilka punkter teamet har lyckats eller misslyckats.  
 
Under mötestillfällena kan teamet med fördel använda olika diskussionsstödtekniker, som till exempel att 
skriva ner sina tankar i kortfattad form på post-it-lappar, som sedan gås igonom i turordning. Eller 
“fem-gånger-varför”-metoden, då alla slutsatser som teamet drar tillsammans under diskussionerna testas 
genom att besvara frågan “varför?” fem gånger i följd. Det innebär att varje slutsats får djup förståelse i 
hela teamet (Wikberg Nilsson et al. 2015). 
 
Projektanalysen kan med fördel beskrivas genom mindmapping, alltså att slutsatserna som teamet drar 
under diskussionerna ritas upp gemensamt i form av en mindmap. Då stärks den gemensamma bilden av 
projektet som ligger framför teamet (Wikberg Nilsson et al. 2015).  

2.4.5.2 Idégenerering 
Att skapa idéer och lösningar som har de kvaliteter som krävs för att förbättra verkligheten är grunden i 
digitala designprojekt. För att det ska vara möjligt krävs en kreativ förmåga (Wikberg Nilsson et al. 
2015). Huruvida kreativitet är en medfödd, inlärd eller allmän egenskap hos människor råder det skilda 
uppfattningar om. Även om huruvida kreativitet är en egenskap i sig, eller om det bara är resultatet av 
andra egenskaper, som en kombination av envishet och passion.  
 
Genom att använda metoder för att generera idéer får kreativiteten hjälp att riktas åt ett visst håll, vilket 
kan underlätta flödet av idéer. Metoder för att skapa positiva känslor hos deltagarna är viktiga inom 
idégenerering, eftersom negativa tankar kan skapa låsningar och rädslor att lägga fram “dåliga” idéer 
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framför en grupp. Att skapa en kreativ miljö för ett designteam innebär att alla i teamet aktivt bidrar till 
att undvika hård kritik och utdömande av andras idéer (Wikberg Nilsson et al. 2015).  
 
Det finns en lång rad kreativitetsövningar som syftar till att sätta fart på idégenreringen. 
Kreativitetssnurran, Brainwriting/Braindrawing, Sandbox play och Scamper är några exempel på 
övningar som kan användas för att driva kreativa möten (Wikberg Nilsson et al. 2015).  
 
Syftet med Kreativitetssnurran är att låsa upp mentala spärrar och minska prestationsångest som kan 
hindra idégenerering. Designteamet tilldelas slumpmässigt enkla uppgifter med hjälp av en papperssnurra. 
Den består av ett papper med en pajfigur på där de enkla uppgifterna står beskrivna i pajdelarna, och en 
papperspil som snurras och stannar på någon av uppgifterna. Uppgifterna kan till exempel vara att berätta 
om ett minne eller hitta på en kort berättelse. Energin som skapas i övningen tas sedan med in i arbetet 
med att lösa de “verkliga” problemen som teamet står inför (Wikberg Nilsson et al. 2015). 
 
Brainwriting/Braindrawing handlar om att teamets medlemmar tillsammans ska utveckla idéer. De 
skriver eller ritar början på en idé under några minuter, och sedan skickas pappret vidare till en annan i 
teamet som skissar eller skriver vidare på idén. Ett viktigt fokus under arbetet är att ingen sågar början på 
idén de fått till sig, utan bygger vidare på den (Wikberg Nilsson et al. 2015).  
 
Vid övningen Sandbox play utmanas teamets medlemmar att skapa idéer i tre dimensioner. Det handlar 
dels om att hitta idéer för designen av produkten de arbetar med. Men också om att hitta idéer för att 
ändra själva affärsmodellen som produkten utgår ifrån, och idéer för att ändra användarnas beteende 
vilket i sin tur ger produktens utveckling helt nya förutsättningar och möjligheter. Syftet är att skapa idéer 
som inte begränsas av affärsmodell eller ett existerande användarbeteende. Teamets medlemmar tilldelas 
någon av de tre idéområdena och brainstormar idéer utifrån dem (Wikberg Nilsson et al. 2015). 
 
Namnet på metoden Scamper består av första bokstäverna i orden Subsitute (Ersätta), Combine 
(Kombinera), Adapt (Anpassa), Modify (Modifiera), Put to other use (Annat användande), Eliminate 
(Eliminera) och Reverse (Tvärtom). Dessa ord ska användas som ett antal frågor som idéer testas mot av 
teamet under övningen. En Scamper-session börjar med att ett stort antal idéer tas fram, till exempel 
genom brainstorming eller Brainwriting/Braindrawing. Sedan testas varje idé mot var och en av frågorna 
för att undersöka deras kvaliteter (Wikberg Nilsson et al. 2015). 

2.4.5.3 Design thinking 
Design thinking, eller designtänkande, är en metod inom idégenerering där mänskliga behov och 
förutsättningar är utgångspunkten. Att förstå de människor som är tänkta användare på ett empatiskt plan 
är grunden (Brown 2008). Inom design thinking handlar arbetet till stor del om att växla mellan divergens 
och konvergens (Wikberg Nilsson et al. 2015). Divergens innebär att designteamet öppnar upp för att söka 
idéer förutsättningslöst och brett. I det skedet är mängder av idéer välkomna in i projektet, där de tas emot 
av designteamet med inställningen att de är värda att utvärderas. Ingen ratar idéer på en gång på grund av 
att den personen inte tror att de inte lämpar sig att genomföra.  
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Konvergens innebär att de insamlade idéerna utvärderas, testas och utvecklas, och en stor del av dem 
sållas bort. Designteamet växlar sedan mellan dessa två lägen under projektets gång för att på så vis 
“tratta” fram de idéer som visar sig ha tillräcklig kvalitet för att förverkligas i projektet  
(Wikberg Nilsson et al. 2015). 

2.4.5.4 “UX research” och användarstudier 
Arbetet med att ta reda på vilka användarna av en digital artefakt är, vilka behov de har inför och under 
användningen, vilka förutsättningar de har som påverkar användningen och vilka deras förväntningar 
kallas “UX research”, eller användarstudier. Det finns fem grundsteg att gå igenom under en komplett 
UX reseach-process (Unger & Chandler 2012). De är: 
 

1. Definiera primära användargruper/målgrupper. I det här steget skapas en gemensam bild av 
vilka attribut som är gemensamma för personerna inom användargrupperna, och en första modell 
av typiska användare skapas. Den kan sedan användas som grund för både designbeslut och 
arbetet med att rekrytera användare till användartester längre fram i projektet. Ett vanligt problem 
är att komma igång med definitionen av användargrupperna eftersom det i början av projektet 
ofta inte finns någon tydlig utgångspunkt. Risken är att förutfattade meningar om olika 
användare, eller i värsta fall rena fördomar, får fungera som utgångspunkt. En väg framåt kan i 
denna typ av fall vara att börja med grova beskrivningar av användarna, för att sedan arbeta fram 
en mer detaljerad bild under projektets gång (Unger & Chandler 2012). 
 

2. Planera för användarnas deltagande i designarbetet. Bestäm på vilket sätt användare bör 
involveras i projektet under designarbetet. Till exempel kan deras input samlas in genom 
intervjuer, observationer av användarna i en miljö som är relevant för den digitala artefaktens 
användning, tester av prototyper, genom diskussioner i fokusgrupper eller enkäter. Vilken teknik 
som passar bäst beror på projektets förutsättningar (Unger & Chandler 2012). 
 

3. Genomför användarstudier. I det här steget görs verklighet av planerna för användarnas 
deltagande i designarbetet (Unger & Chandler 2012).  
 

4. Utveckla modellen av typiska användare. Vid det här laget har designteamet samlat in en hel 
del nya kunskaper om användarna, deras behov och förutsättningar. Då är det dags att återvända 
till modellen av typiska användare för att uppdatera och förfina den (Unger & Chandler 2012). 
 

5. Formulera användarnas behov. Utifrån den tydliga bilden som nu finns av typiska användare 
formuleras deras behov ett och ett. Dessa behov kan sedan den digitala artefaktens funktioner 
kontrolleras mot, så att teamet kan säkerställa att alla behov tillgodoses (Unger & Chandler 
2012).  
 

Fokuset för arbetet med UX research bör med fördel ligga på att tillfredsställa behov som identifierats hos 
användarna, snarare än att fokusera på problemlösning. Förflyttningen i fokus från problemlösning till att 
tillfredsställa behov har gradvis blivit den rådande normen i branscher där digital design sker (Wikberg 
Nilsson et al. 2015). 
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2.4.5.5 “Big data” och personaliserat innehåll 
Genom att använda en digital artefakt kan användarna själva producera faktaunderlag om sina behov, 
intressen och beteenden. Sådan datainsamling sker genom att interaktionen med gränssnittet registreras 
och bildar en stor mängd information, som sedan kan analyseras ur olika perspektiv. Denna typ av 
faktaunderlag kallas “big data” (Grover et al. 2018). 
Ett användningsområde för big data är låta det styra innehållsdistributionen i digitala artefakter. Det 
skapar så kallat personaliserat innehåll. Personaliserat innehåll är innehåll som presenteras för användare 
baserat på vilken typ av innehåll som de tidigare har interagerat med. Ett exempel på en digital artefakt 
som använder personaliserat innehåll är film- och tv-streamingtjänsten Netflix. Där skapar det 
personaliserade innehållet en bättre användarupplevelse och större lojalitet hos användarna (Hwang et al. 
2017)  

2.4.5.6 “Co-design” – Att involvera användaren i designarbetet 
Att använda så kallad Co-design, eller deltagande design, är ett arbetssätt som används både inom digital 
design och andra designområden som exempelvis arkitektur (Först 2004). Det innebär att användare eller 
brukare involveras i designarbetet i ännu högre grad än vid olika typer av UX research eller 
användarstudier. Istället för att designers studerar användare och hämtar in deras synpunkter eller 
dokumenterar deras beteenden deltar användare aktivt i designarbetet. De är med i idégenereringen och i 
skissarbetet på samma sätt som designteamet (Först 2004). 

2.4.5.7  Prototyper 
En prototyp är någon form av testbar modell av en, i det här sammanhanget, digital artefakt. Tester av 
prototyper görs med fördel under hela design- och utvecklingsarbetet för att kontrollera bärigheten hos 
idéer och i slutänden säkra kvaliteten på den digitala artefakten (Unger & Chandler 2012).  
 
Prototyper kan vara enkla pappersskisser som visualiserar olika steg i en funktion,  klickbara modeller 
som skapats med kod och som ser ut som en färdig produkt, och allt däremellan. Att snabbt skapa 
prototyper av enskilda idéer under projektets gång för att kunna utvärdera dessa är ofta ett bra arbetssätt 
för att hålla ihop teamets bild av de idéer som inkluderas i designarbetet (Wikberg Nilsson et al. 2015).  

2.4.6 Projektformer 
Det finns många olika projektformer som används för digitala utvecklingsprojekt (Unger & Chandler 
2012). Men det finns två grundstrukturer för projektformer som ofta används. Den äldre strukturen är 
vattenfallsformade projekt och den något nyare strukturen är agila projekt. 
 
Det finns för- och nackdelar med både vattenfallsformade projekt och agila projekt. Vilken variant som 
passar bäst beror på det enskilda projektets förutsättningar. Till exempel kan budget eller teamets 
sammansättning påverka valet. Ofta används en blandform av båda grundstrukturerna (Unger & Chandler 
2012). 
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2.4.6.1 Vattenfallsformade projekt 
Precis som namnet antyder sker alla skeden i ett vattenfallsformat projekt i ett enda flöde, från start till 
slut. De olika skedena som projekten är indelade i är generellt beslutfasen, då målsättningar och syften 
med projektet formuleras, designfasen, då funktioner och koncept för den visuella designen tas fram, 
utvecklingsfasen, då den digitala artefakten kodas, och lanseringsfasen, då den digitala artefakten ska gå 
live (Unger & Chandler 2012).  
 
Arbetet i varje skede av projektet bygger på det tidigare skedet, och de beslut som fattats under det eller 
målsättningar som formulerats. Om nya idéer dyker upp under arbetets gång kan det finnas hinder mot att 
dessa räknas in i projektets plan, eftersom besluten redan fattats (Unger & Chandler 2012).  
 
En viktig del av arbetet i vattenfallsformade projekt är dokumentation. Efter varje skede i projektet 
dokumenteras det som designteamet kommit fram till, och detta godkänns av kunden. Att gå tillbaka och 
ändra i denna dokumentation kan vara svårt i vattenfallsformade projekt, eftersom det inte finns några 
aktiviteter i projektformen som finns till för omvärdering av tidigare beslut. Att ändå gå ifrån 
projektformen för att omvärdera tidigare beslut kan det få konsekvenser som spräckt budget och försenad 
lansering (Unger & Chandler 2012).  
 
En fördel med vattenfallsformade projekt är att kostnaden och tidsåtgången för projektet är lätt att förutse, 
eftersom aktiviteterna i projektet följer en bestämd ordning.  

2.4.6.2 Agila projekt 
Till skillnad från vattenfallsformade projekt sker agila projekt i så kallade sprinter, vilket är korta och 
intensiva arbetsperioder där idéer och problemformuleringar testas (Unger & Chandler 2012). 
Utgångspunkten i agila projekt är att inte alla förutsättningar och behov för en digital artefakt kan 
förutses. De måste upptäckas under en kreativ process som pågår under hela projektet vilket är svårt att 
göra under mer planstyrda projekt (Lai-Chong Law &Lárusdóttir 2015). 
 
Teamet tar fram snabba skisser eller enkla prototyper som testas under projektets gång för att kontrollera 
kvaliteten hos idéerna (Unger & Chandler 2012). Mellan dessa sprintar utvärderas arbetet som gjorts, och 
idéer tas vidare eller ratas. Att rata idéer ses inte som misslyckanden utan det är en naturlig del av 
projektet, en viktig del i teamets arbete med att testa sig fram till de bästa lösningarna på användarnas och 
kundens behov (Unger & Chandler 2012).  
 
Syftet med att arbeta i sprintform är att låta idéer och designbeslut vara öppna eftersom det ofta kommer 
nya insikter under ett projekts gång (Unger & Chandler 2012). När alla målsättningar är satta och 
designbeslut är fattade på förhand, och dessutom godkänt av kunden som förväntar sig att resultatet ska 
bli precis så som den godkända skissen visar, kan dessa insikter vara svårt att ta hänsyn till. Risken är då 
att den färdiga digitala artefakten får sämre kvalitet än det finns potential för (Unger & Chandler 2012).  
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En nackdel med agila projekt kan vara att det är svårt att förutse hur mycket det kommer att kosta i 
slutändan, vilket kan vara svårt för många kundföretag att acceptera. Det ställer högre krav på teamets 
professionalitet och kompetens (Unger & Chandler 2012).  

2.4.6.3 Lean UX  
Ett exempel på en agil projektform är Lean UX (Unger & Chandler 2012). Det är en projektform, eller 
snarare ett arbetssätt som starkt präglar arbetsformen, som grundas på tre grundprinciper. Dessa 
grundprinciper utgör delar i den cykel som varje sprint består av. De är: 
 

1. Tänk: I denna del av sprinten formulerar teamet hur de tror att ett eller flera problem inom 
projektet kan lösas. Både det som teamets medlemmar vet om problemet i fråga, och det som de 
gissar sig till, lyfts. Dessa lösningshypoteser på problemen formuleras sedan som hypoteser som 
går att testa. En viktig utgångspunkt är att tvärfunktionella team genererar idéer tillsammans, och 
att gränserna mellan de olika yrkeskategorierna suddas ut (Unger & Chandler 2012).  
 

2. Skapa: I denna del skapar teamet enkla modeller eller prototyper utifrån de hypoteser som 
formulerats. Målet är att skapa så enkla prototyper som möjligt för att hålla arbetsinsatsen så liten 
som möjligt. En viktig del av Lean UX är att skapa så lite “biprodukter” som möjligt under 
arbetet i projektet, och det som skapas ska ha verklig nytta för resultatet. Att skissa tillsammans i 
teamet på en whiteboard eller ha informella tester av pappersprototyper är viktiga inslag i Lean 
UX, och så få bestämda leverabler som möjligt finns i projektplanen (Unger & Chandler 2012).  
 

3. Testa: Under följande del av sprinten testas prototypen av användare och utvärderar hypotesen 
som ligger till grund för den. Resultatet bestämmer om hypotesen sedan utvecklas vidare eller om 
den ratas. Den snabba och kontinuerliga feedbacken från användare på problem kring mindre 
delar i projektet är viktig för att teamet ska kunna ta nästa steg och veta vilket som är nästa 
problem som kräver en lösning (Unger & Chandler 2012). 
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2.5 Analysmodell 
 

 
 

Figur 1: Analysmodell över de tre grundläggande faserna i ett digitalt utvecklingsprojekt, indelat i 
designarbete och innehållsarbete, och exempel på problem med innehållsarbetet som kan uppstå under 
projektets gång. 
Källa: Författaren, med inspiration från Garrett (2011) och Halvorson et al. (2012) 
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2.5.1 Analysmodellen som helhet 
Syftet med denna studien är att beskriva vilka problem med innehållsarbetet som designteamen i studien 
uppfattar i digitala utvecklingsprojekt. Analysmodellen visar de tre huvudsakliga faserna i designarbetet i 
ett digitalt utvecklingsprojekt (Garrett 2011) och tre faser av innehållsarbetet under projektet (Halvorson 
et al. 2012). Analysmodellen föreställer ett digitalt utvecklingsprojekt beskrivet på metanivå. I 
teorikapitlet i denna uppsats beskrivs arbetet i digitala utvecklingsprojekt på detaljnivå. 
 
Mellan faserna i designarbetet och innehållsarbetet i analysmodellen finns exempel på problem som 
skulle kunna uppstå mellan dem, till exempel om arbetet inte utgår från resultatet av tidigare faser (Garrett 
2011). De är markerade med rött i analysmodellen. Syftet med att ha med exempelproblem i 
analysmodellen, alltså inte problem som alltid uppstår, är att förtydliga syftet med studien. Problemen 
som exemplifieras i analysmodellen är även hämtade ur det metaperspektiv på digitala utvecklingsprojekt 
som analysmodellen bygger på. Andra problem som kan uppstå runt innehållsarbetet under 
utvecklingsprojekt på detaljnivå, till exempel kvalitet på texter och bilder, finns beskrivna i teorikapitlet. 
 
I analysmodellen löper designarbete och innehållsarbete parallellt men åtskilt under projektets gång. 
Designarbetet och innehållsarbetet i ett digitalt utvecklingsprojekt kan med fördel utföras i nära samarbete 
och dela aktiviteter under projektet (Blair-Early & Zender 2008), och skulle därför kunna ritas in i samma 
flöde. Men för att förtydliga syftet med studien ytterligare har de skiljts åt i analysmodellen, med 
dubbelriktade pilar mellan de olika faserna som visar att olika grad av samverkan mellan dem 
förekommer. De har ett gemensamt mål i analysmodellen, vilket är lanseringen av en digital artefakt.  
 
Pilarna mellan de olika faserna i respektive process visar att output från den föregående fasen blir till 
utgångspunkt eller underlag för den efterföljande fasen (Garrett 2011). 

2.5.2 Analysmodellens delar 
Designarbete 
Under rubriken Designarbete i analysmodellbilden åskådliggörs de olika faserna i designarbetet, alltså 
arbetet från strategiarbetet till lanseringen, som utförs av personer med olika typer av design-, strategi- 
och utvecklingskompetens. Det kan exempelvis vara UX-designers, interaktionsdesigners, digitala 
strateger, “frontend”-utvecklare, “backend”-utvecklare eller digitala grafiska designers. Först fattas 
strategiska beslut om målsättningar med projektet. Därefter fattas designbeslut som syftar till att 
förverkliga målsättningarna. Slutligen ska designen förverkligas i form av kod, och lanseras eller “gå 
live” (Garrett 2011).  
  

1. Strategifas – målformulering 
I strategifasen läggs grunden för designen som ska tas fram. Till exempel formuleras mål för 
projektet och målgrupper analyseras. Allt arbete som kommer senare under utvecklingsprojektet 
kan matchas mot det som bestäms i denna fas. I agila projekt omvärderas underlaget som tas fram 
i denna fas flera gånger under projektet (Lai-Chong Law & Lárusdóttir 2015). Då är det det 
uppdaterade underlaget som till exempel designbeslut ska testas mot.  
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I analysmodellen anges tre viktiga aktiviteter under strategifasen. De är Syftet med artefakten 
formuleras, Målgrupper analyseras och Effektmål formuleras (Garrett 2011).  
 
Syftet med en digital artefakt kan till exempel vara att ge ökad försäljning, stärka ett varumärke 
eller locka personer med viss kompetens att söka arbete hos ett visst företag. I de fallen skulle 
målgrupperna kunna definieras som personer som är intresserade av att göra köp och har 
tillräckligt med pengar för att kunna göra det, personer som kan identifiera sig med varumärket 
eller personer som har en viss typ av utbildning. Målsättningarna kan med fördel vara mer 
mätbara än syftesformuleringen. Exempel på mätbara målsättningar skulle kunna vara att öka 
försäljningen med 15 procent på ett år, öka varumärkets värde med 10 procent på två år eller att 
anställa fem personer på specifika nyckelroller inom två år. 
 

2. Designfas – idé och skiss 
Under designfasen genereras alla idéer på lösningar som uppfyller de mål som formulerades 
under strategifasen. Dessa testas och utvärderas som prototyper och utvecklas eller stryks ur 
projektet (Garrett 2011). I slutet av detta skedet finns en komplett bild av hur den färdiga 
artefakten kommer att se ut och fungera när den har kodats och lanserats. Liksom som outputen 
från strategifasen omvärderas resultaten av designarbetet under arbetets gång i agila projekt.  
 
I analysmodellbilden anges tre viktiga aktiviteter under designfasen av utvecklingsprojektet. De 
är Funktioner bestäms (interaktionsdesign), Utseendet designas (grafisk design) och Användarens 
upplevelse designas (UX-design) (Garrett 2011). 
 
Interaktionsdesign innebär att gränssnittet designas och vad användare ska kunna göra, och hur 
det ska göras, via gränssnittet bestäms (Garrett 2011). Om en målsättning från strategifasen är att 
öka försäljningen med 15 procent på ett år kan interaktionsdesignerns uppgift vara att ta fram ett 
gränssnitt som stödjer enkla och lustfyllda köpupplevelser, där till exempel fler produkter som är 
relevanta för användaren presenteras och kan inspirera till fler köp.  
 
Den grafiska designen ska stödja målsättningarna från strategifasen med hjälp av färg, form och 
känsla. Om målet till exempel är att stärka varumärket kan den grafiska designern säkerställa att 
utseendet på den digitala artefakten tilltalar målgruppen (Garrett 2011). 
 
Designen av användarens upplevelse, eller UX-designen (User experience design) ska precis som 
övriga designinsatser stödja målsättningarna från strategifasen, och matcha målgruppernas profil. 
UX-designern arbetar brett med att skapa en upplevelse som användare uppskattar, och baserar 
med fördel sina designbeslut på djup kännedom om användarna (Garrett 2011).  
 

3. Utvecklingsfas – kodning 
I utvecklingsfasen skrivs den kod som den digitala artefakten består av.  
 
Som underlag för koden ligger utfallet av designfasens arbete (Garrett 2011). Det kan vara skisser 
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eller funktionsspecifikationer, där alla funktioner hos den digitala artefakten beskrivs detaljerat en 
och en i en lista. De som utför arbetet med att skriva kod är olika typer av utvecklare. Till 
exempel “frontend”-utvecklare som kodar själva gränssnittet och applicerar den grafiska designen 
på artefakten, eller “backend”-utvecklare som arbetar med serverprogrammering.  

 
Innehållsarbete 
Under rubriken Innehållsarbete i analysmedellbilden anges tre arbetsfaser som utförs av rollinehavare 
med kompetens inom digital innehållsproduktion eller -strategi. De kan till exempel vara 
innehållsstrateger, copywriters, fotografer, webbredaktörer eller videoproducenter. 
  

● Innehåll planeras 
I denna fas bestäms vilken typ av innehåll som ska finnas i den digitala artefakten, och varför just 
det innehållet kommer att tillföra värde för användarna. Precis som i designarbetet är utfallet av 
strategifasen ett viktigt underlag för att fatta rätt beslut om vilket innehåll som ska skapas 
(Halvorson et al. 2012).  
 
Att skapa en innehållsstrategi är vanligt under detta arbete. I innehållsstrategin beskrivs vilket 
innehåll som ska skapas, varför det ska skapas och vilket resultat som förväntas av publiceringen 
av det (Halvorson et al. 2012). 
  

● Innehållet produceras 
Innehållet som produceras i denna arbetsfas är det som planerats under föregående fas. Med det 
menas att texter skrivs, fotograferingar genomförs och videomaterial filmas och klipps. Innehållet 
skapas av rollinnehavare med kompetens inom produktion, till exempel skribenter, copywriters, 
fotografer eller filmare (Halvorson et al. 2012).  
 

● Innehållet publiceras 
Innan lanseringen av den digitala artefakten populeras den av innehåll, det vill säga att innehållet 
förs in i den digitala artefaktens där det syns för användarna. När den digitala artefakten sedan 
publiceras finns allt innehåll på plats från start (Halvorson et al. 2012).  
 

Exempel på problem 
I anslutning till innehållsarbetet i analysmodellbilden finns exempel på problem som kan uppstå runt det i 
de olika faserna av projektet. De finns med i analysmodellen för att illustrera det som studien gäller, det 
vill säga vilka problem med innehållsarbetet som designteamen i studien uppfattar i digitala 
designprojekt. Exemplen på problem som finns i analysmodellen är alltså inte problem som alltid uppstår, 
eller om problem som är vanligare än andra problem. 
 
Resultat: Lansering av digital artefakt 
Det gemensamma målet för designarbetet och innehållsarbetet i analysmodellen är att den digitala 
artefakten lanseras, eller “går live”. Det innebär att den digitala artefakten publiceras på en server som gör 
den tillgänglig för användare. 
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3 Resultat 
I det här kapitlet presenteras den primära empirin som samlats in under denna studie i sammanskriven 
form, med utgångspunkt i analysmodellens delar. 
 
Diskussionen under fokusgruppsessionerna utgick från analysmodellens delar. Deltagarna fick även 
formulera problem och lösningar skriftligt på post-it-lappar under fokusgruppsessionerna, som stöd för att 
hitta utgångspunkter för samtalen. Under sessionerna ställdes frågor av uppsatsförfattaren fritt utifrån 
intervjuguiden (bilaga 2), som även den utgår från analysmodellens delar.  
 
Under den personliga intervjun följdes intervjuguiden (bilaga 2), som kompletterades med följdfrågor 
som utgick från respondentens resonemang.  
 
Resultatet av fokusgruppsessionerna och intervjun presenteras här i tre tabeller. Varje tabell motsvarar 
delarna i analysmodellen, alltså Strategifas / Innehållet planeras, Designfas / Innehållet produceras och 
Utvecklingsfas / Innehållet publiceras.  

3.1 Strategifas och innehållsplanering 
 

Analysmodell del Fokusgruppens / Respondentens svar - kärnpunkter 

Strategifas / Innehållet 
planeras 

Fokusgrupp på Företag 1 

● Ett stort problem som designteamet på Företag 1 enades om att de 
upplever under strategifasen av digitala utvecklingsprojekt är att 
innehållet generellt inte prioriteras särskilt högt av varken byrån eller 
kunden, vilket har försenat projekt och sänkt kvaliteten på den färdiga 
digitala artefakten. Det var även det problemet som gruppen enades 
om som det allra största problemet rörande innehållsarbetet i digitala 
utvecklingsprojekt. Innehållet behandlas helt enkelt inte som en viktig 
punkt i projektplanen. En av deltagarna trodde att det beror på att 
varken byrån eller kunden vill ta på sig hela ansvaret för att innehållet 
ska hålla hög kvalitet, eftersom det innebär en investering i tid och 
pengar. Lösningen blir då att det skjuts på framtiden. En annan av 
deltagarna uttryckte att det dels borde vara en tydligare punkt i 
projektplanen och att det även borde finnas med i offerten på ett 
tydligt sätt när ett projekt upphandlas. 
Möjlig lösning: En lösning som deltagarna kan se på problemet är att 
skapa tydlighet runt innehållsarbetet redan under projektplaneringen.  
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● Ett annat problem som gruppen formulerade var att det saknas en 
etablerad rutin, eller “vana”, hos byrån för hur innehållsarbetet ska 
hanteras i digitala utvecklingsprojekt. Det blir olika arbetsgång varje 
gång i projekten, vilket gör det svårt för designteamet att känna 
trygghet i att de levererar enligt en hög lägstanivå när det gäller 
innehållsarbetet. Resultatet av det kan bli fördyrande förseningar av 
lanseringen och onödiga rättelser av designbeslut. 
Möjlig lösning: En lösning på det problemet skulle kunna vara att 
avsätta tid för att ta fram en rutin som kan fungera som underlag när 
utvecklingsprojekt planeras, och som säkerställer att innehållsarbetet 
har en given plats i projektet.  
 

● Ett tydligt ansvar för innehållsarbetet saknas under deras projekt 
enligt deltagarna. Ofta finns det ingen specifik person som ska 
säkerställa att innehållsarbetet går framåt enligt en plan, och inte 
heller en person hos kundföretaget som är ansvarig för 
innehållsarbetet. 
Möjlig lösning: Att utse ansvariga för innehållsarbetet både hos byrån 
och hos kundföretaget skulle kunna vara en lösning på problemet 
enligt deltagarna.  
 

● Att finansieringen av innehållsarbetet inte är tillräcklig är ett problem 
som de upplever. Ofta beror det på att kunden inte har rätt insikter i 
vad det kostar att planera och skapa innehåll av hög kvalitet. Det är 
populärt att försöka hitta genvägar för att skaffa innehåll billigt bland 
kunderna, enligt en av deltagarna, som till exempel att köpa bilder 
från bildbanker och köpa generiska texter från företag som säljer 
samma texter till flera kunder till en låg kostnad. 
Möjlig lösning: Att byrån ser till att kundföretaget har de kunskaper 
som behövs för att fatta viktiga beslut om innehållsarbetet kan vara en 
lösning på det problemet.  

Fokusgrupp på Företag 2 

● Tid för innehållsarbete finns inte med i estimatet för 
utvecklingsprojekt som framgår av offerten till kundföretagen 
tillräckligt tydligt, vilket gör det till en kostnad som dyker upp hos 
kunden när de redan påbörjat projektet. Det ger byrån ett dåligt 
förhandlingsläge för att få loss budget till innehållsarbetet, menar 
fokusgruppdeltagarna på Företag 2.  
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Möjlig lösning: Det kan undvikas genom att förtydliga tid och 
kostnad för innehållsarbetet redan under införsäljningen av 
utvecklingsprojekt, menar deltagarna. 

Fokusgrupp på Företag 3 

● Innehållsarbetet diskuteras inte tillräckligt med kundföretaget innan 
ett projekt startar. Det är ett problem som fokusgruppdeltagarna på 
Företag 3 uppfattar som det största problemet av alla när det gäller 
innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojket. Det innebär att 
designteamet inte har kunskap om vilka förväntningar som kunden har 
på innehållet i den digitala artefakten, eller om kunden tycker att det 
är en självklarhet att designteamet ska sköta det arbetet.  
Möjlig lösning: En lösning på det problemet skulle kunna vara att 
föra in innehållsarbetet som en samtalspunkt på ett tidigt 
planeringsmöte inför starten på varje utvecklingsprojekt. 
 

● Att kunden saknar kunskap och kompetens inom innehållsarbete är ett 
problem som deltagarna uppfattar. En av deltagarna påpekar att 
innehållsarbetet ofta håller låg kvalitet om kundföretaget sköter det 
helt självt, utan inblandning av byrån. Detta eftersom kunden har en 
övertygelse om att innehållsarbetet är lätt och går snabbt.  
Möjlig lösning: Att ha en dialog om innehållsarbetet med kunden i 
varje projekt för att ge dem de insikter de behöver för att skapa eller 
beställa innehåll av högre kvalitet.  

Intervju med person på Företag 4 

● Innehållsarbetet behandlas som ett eget “kunskapsområde”, som inte 
direkt har med digital design att göra. Det ses snarare som 
marknadsföring, och ska skötas av andra personer på andra typer av 
byråer. Detta trots att det är ovärderligt för att kunna skapa en bra 
design. Det är en paradox, jag tror att det beror på traditioner inom 
digitalbyråer som kommer från “det tekniska hållet”. Det upplever jag 
som det största problemet.  
Möjlig lösning: Större kunskap om hur innehållet och designen 
hänger ihop och är beroende av varandra på digitalbyråerna.  
 

● Kan finnas en könsaspekt, där de tekniska byråerna har svårt att ta in 
kunskaper från områden där kvinnor dominerar som experter.  
Möjlig lösning: Arbeta mot förlegade könsroller på arbetsplatserna.  
 

● Innehållsarbetet planeras inte in i projekten tillräckligt tydligt. Det 
finns där för det mesta, men det finns ingen tydlig ansvarsfördelning, 
utan det ligger automatiskt på kunden. 
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Möjlig lösning: Gör en tydligare planering av innehållet från början. 
 

● Det är svårt att sälja in innehållsarbetet till kunden innan projektet 
börjar. Det finns ofta ingen tydlig förväntning på att det ska ingå på 
grund av okunskap hos kunden, och byrån vill inte “skrämma bort” 
kunden med extra timmar för innehållsarbetet i offerten.  
Möjlig lösning: Utbilda kunden om att innehållet kräver arbete, 
oavsett om det finns i offerten eller inte.  
 

● På större digitalbyråer finns medarbetare som arbetar med innehåll, 
men dessa har inte tydliga roller och mandat att påverka designen. De 
har ofta rollen av stöd till kunden.  
Möjlig lösning: Ge medarbetare som arbetar med innehåll större 
mandat att påverka designarbetet i projekten.  

Tabell 1: Resultatet av fokusgruppsessionerna på företag 1-3 och intervjun med en medarbetare på företag 4 för 
analysmodellens del “Strategifas / Innehållet planeras”. 
Källa: Författaren, Muntliga källor 

3.2 Designfas och innehållsproduktion 
 

Analysmodell del Fokusgruppens / Respondentens svar - kärnpunkter 

Designfas / Innehållet 
produceras 

Fokusgrupp på Företag 1 

● Ett stort problem som deltagarna i fokusgruppen på Företag 1 
uppfattar är att rätt kompetens för att skapa innehåll ofta saknas hos 
både byrå och kundföretag. Ofta har varken byrå eller kundföretag 
medarbetare med spetskompetens mot innehållsproduktion. Det finns 
en rad felaktiga uppfattningar hos kunder om att innehåll går snabbt 
och lätt att skapa, och att vem som helst klarar av det, menar en av 
deltagarna. Upptäckten av att produktionen av innehåll av hög kvalitet 
är svårare än väntat skapar ofta irritation, menar samma deltagare.  
Möjlig lösning: Att utreda vilken kompetens som behövs och anställa 
personer som har den och att erbjuda utbildningar till kundföretag kan 
vara lösningar på problemet.  
 

● Att ta med redaktörernas perspektiv, alltså de personer som ska arbeta 
löpande med att publicera innehåll i den digitala artefakten när den är 
färdig och lanserad, saknas ofta under designarbetet. Redaktörerna 
kan ha värdefulla insikter om vilket innehåll som är möjligt att 
producera, och i vilken takt, med de resurser som finns hos 
kundföretaget. Det är något som ofta missas, menar en deltagare.  
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Möjlig lösning: Att ha löpande möten med redaktörerna under 
projektets gång, och även säkerställa att de alltid får testa den digitala 
artefakten är en möjlig lösning på problemet.  

Fokusgrupp på Företag 2 

● Det som fokusgruppdeltagarna på Företag 2 upplever som det enskilt 
största problemet under digitala utvecklingsprojekt är att de olika 
yrkesrollerna i designteamet inte samarbetar i tillräcklig utsträckning, 
och ett exempel på det är de roller som arbetar med innehåll och de 
som arbetar med design. Egentligen borde dessa yrkesroller arbeta 
tillsammans, ha gemensamma aktiviteter under projekten och använda 
varandras arbete som underlag för det egna, enligt en av deltagarna. 
Möjlig lösning: En lösning på det problemet skulle kunna vara att 
skapa kontaktytor under projektets gång, enligt deltagarna, och att 
säkerställa att rent fysiskt arbeta på samma plats mer.  
 

● Konkret innehållsproduktion är ofta inte ansett som en del av 
projektet, och pågår därför som ett eget projekt vid sidan om 
utvecklingsprojektet. Det är deltagarna eniga om. Det innebär att 
ingen har full kontroll över att innehållet skapas i tid till lanseringen 
och att det inte används som stöd för designarbetet.  
Möjlig lösning: Att lägga till innehållsarbete som en del i 
utvecklingsprojektet, och säkerställa att det finns avstämningar mellan 
designarbete och innehållsarbete, kan vara en lösning på det 
problemet. 
 

● Att det saknas en generell röd tråd genom innehållsarbetet är ett 
problem som kan uppstå, enligt deltagarna.  
Möjlig lösning: Problemet kan avhjälpas genom att, som nämndes i 
förra stycket, göra innehållsarbetet till en integrerad del av 
utvecklingsprojektet istället för att det ska löpa parallellt som ett 
separat projekt. 

Fokusgrupp på Företag 3 

● Ofta upplever deltagarna i fokusgruppen på Företag 3 att de har liten 
kontroll över innehållsarbetet eftersom det inte har estimerats någon 
kostnad för det i offerten. Därför hamnar det automatiskt på kundens 
ansvar att säkerställa att det blir gjort, vilket innebär att slutresultatet 
av den digitala artefakten håller låg kvalitet på grund av att innehållet 
håller låg kvalitet. Det, menar en av deltagarna, kan slå tillbaka på 
företagets varumärke eftersom de står bakom projektet som skapare. 
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Möjlig lösning: Att planera in tid för innehållsarbete i den inledande 
offerten skulle kunna vara en lösning på detta problem, enligt 
deltagarna.  

Intervju med person på Företag 4 

● Dummy-innehåll används för att skapa design runt, vilket är 
kontraproduktivt. Det är det största problemet under designarbetet. 
Dummy innehållet säger ingenting om vilka behov som kunden har av 
att kunna publicera det innehåll som behövs. 
Möjlig lösning: Ställ krav på kunden att det ska finnas verkligt 
innehåll som ska, eller skulle kunna, publiceras på riktigt när 
designarbetet börjar.  
 

● Skisser och prototyper med dummy-innehåll visas upp för kunder på 
designvisningar, vilket ger dem en falsk bild av hur långt projektet har 
kommit och hur hög kvalitet det håller. Om det inte finns innehåll som 
verkligen ska publiceras vid lanseringen under designarbetet borde 
kanske skisserna visas tomma, utan innehåll. Det skulle kunna ge en 
mer verklighetsnära bild. Inte för att skrämma kunderna, utan för att 
hjälpa dem att inte vaggas in i falsk trygghet. 
Möjlig lösning: Säkerställa att kunden får insikt om att projektet inte 
kan komma i mål utan att innehållsarbetet slutförs. Till exempel 
genom att visa skisser utan innehåll. 
 

● Det är inte automatiskt så att alla i designteamen intresserar sig för 
innehållet, eftersom de inte är vana att tänka på det. Särskilt inte äldre 
utvecklare. Trots att de skulle få ett mycket enklare jobb om de visste 
vilket innehåll som ska presenteras i lösningen de skapar. Men det är 
en gammal inbiten vana, att inte lägga sig i varandras jobb, och sedan 
skylla ifrån sig om något går fel. Det är en hårddragen bild, men det 
finns denna typ av tendenser på många digitalbyråer. 
Möjlig lösning: Förändra arbetsplatskulturen och förväntningarna på 
sin egen uppgift hos medarbetarna. 

Tabell 2: Resultatet av fokusgruppsessionerna på företag 1-3 och intervjun med en medarbetare på företag 4 för 
analysmodellens del “Designfas / Innehållet produceras”. 
Källa: Författaren, Muntliga källor  
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3.3 Utvecklingsfas och innehållspublicering 
 

Analysmodell del Fokusgruppens / Respondentens svar - kärnpunkter 

Utvecklingsfas / 
Innehållet publiceras 

Fokusgrupp på Företag 1 

● Att utforma CMS:et, alltså “Content Management System” vilket är 
det gränssnitt som redaktörer använder för att publicera innehåll i en 
digital artefakt, utan att ha publiceringsmässigt innehåll på plats är en 
stor risk, menar fokusgruppdeltagarna på Företag 1. Det kan innebära 
att viktiga delar av innehållet inte går att publicera när artefakten är 
färdig. Ett exempel som en av deltagarna beskriver gäller öppettider. 
Om det går att skapa en faktaruta med öppettider på en webbplats, 
kanske denna funktion inte räcker fullt ut för verksamhetens behov. 
Det skulle kunna visa sig i efterhand att det finns behov av att visa 
avvikande öppettider på ett tydligt sätt, kanske med fet stil och med 
hjälp av en stark färgton. Men eftersom det inte framkommit under 
projektets gång på grund av att innehållsarbetet inte prioriterats, som 
skapas inte de möjligheterna under kodningen.  
Möjlig lösning: Att säkerställa att publiceringsmässigt innehåll finns 
med som leverabel i projektet, och att detta innehåll används som 
grund för utvecklingen, skulle kunna vara en lösning på problemet. 

Fokusgrupp på Företag 2 

● Att designteamet inte tar reda på hur kunden vill att den färdiga 
digitala artefakten ska påverka deras affär, kanske förflytta deras 
position på marknaden eller påverka deras organisations storlek 
genom högkvalitativt innehåll, innebär att funktioner för att stödja det 
innehållet inte utvecklas. De perspektiven hör mer till kommunikation 
och marknadsföring än till design- och utvecklingsarbete, men är 
viktiga för resultatet, menar deltagarna i fokusgruppen på företag 2.  
Möjlig lösning: Det kräver insikter om den logik som styr inom 
marknadsföring och kommunikation, och att skaffa denna typ av 
insikter i designteamet kan lösa problemet, menar delatarna.  

Fokusgrupp på Företag 3 

● Dummy-innehåll, alltså innehåll utan mening som nonsenstext eller 
generiska bilder från en bildbank, orsakar oförutsedda problem när 
den digitala artefakten ska utvecklas. Det är fokusgruppens deltagare 
på Företag 3 överens om. Dels finns det en risk att det innehållet 
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glöms kvar i artefakten och användare kan se det när artefakten 
lanseras. Dels så ger det inte rätt information till utvecklarna om vilka 
krav som innehållet som ska finnas i artefakten ställer på funktionerna 
hos den.  
Möjlig lösning: Att aldrig börja utveckla en digital artefakt utan att 
kunden har levererat ett visst mått av publiceringsmässigt innehåll 
skulle kunna vara en lösning på problemet, enligt delatgarna.  
 

● Även sen leverans av innehåll som ska publiceras i den digitala 
artefakten är ett stort problem, tycker deltagarna i fokusgruppen. Det 
kan innebära att lanseringen försenas, vilket kan slå tillbaka på 
designteamet även om innehållsleveransen inte är något de direkt kan 
påverka. 
Möjlig lösning: Att ha tydliga deadlines tidigt i projektet skulle 
kunna vara en lösning på det problemet enligt deltagarna.  

Intervju med person på Företag 4 

● Det är viktigt att designers, innehållsexperter och utvecklare börjar 
arbeta närmare varandra genom hela projekten. Designers borde vara 
med och följa arbetet i utvecklingsfasen, precis som innehållsexperter 
borde vara med och testa om innehållet fungerar i lösningen som 
växer fram. Ofta sker arbetet enskilt och det sker överlämningar av 
skisser till utvecklare, som tar vid där designern slutar. Det är ett 
problem eftersom ingen kan förstå alla detaljer hos ett projekt i en 
överlämning. Risken är att fel görs i utvecklingen som enkelt hade 
kunnat undvikas.  
Möjlig lösning: Närmare samarbete genom hela projektet mellan 
teamets olika yrkesroller. 

Tabell 3: Resultatet av fokusgruppsessionerna på företag 1-3 och intervjun med en medarbetare på företag 4 för 
analysmodellens del “Utvecklingsfas / Innehållet publiceras”. 
Källa: Författaren, Muntliga källor   
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4 Analys 
I det här kapitlet analyseras resultatet av studien i relation till den teoretiska bakgrunden och 
analysmodellens delar.  

4.1 Strategifas och innehållsplanering 

4.1.1 Prioritering, planering och budgetering av innehållsarbete 
Enligt Simonsen et al. (2014) bör valet av metoder och projektaktiviteter som används i digitala 
utvecklingsprojekt med fördel baseras på det enskilda projektets unika förutsättningar, till exempel på 
vilka personer som ingår i designteamet och deras kompetensnivå eller -områden, kompetensnivån hos 
kunden och budgeten för projektet.  
 
För att kunna anpassa metoder inom projektets olika delar, både innehållsarbetet och designarbetet, efter 
de förutsättningar som råder krävs rutiner för att analysera hur de förutsättningarna är beskaffade, enligt 
deltagarna i fokusgruppen på Företag 1. Det saknas dock rutiner på Företag 1 för att analysera vilka behov 
som finns för innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt, vilket i sin tur skapar problem för 
designarbetet. Hur framförallt innehållsarbetet hanteras är olika i olika projekt, vilket försvårar för 
designteamet att garantera en hög lägstanivå på kvaliteten hos deras leverans. En av fokusgruppdeltagarna 
hos Företag 1 menar att det saknas en helhetssyn på projekten: 
 

“Ibland lägger vi för lite fokus på helheten i projekten, och ser till att alla bitar finns på plats. 
istället satsar vi hårt på att sköta enskilda delar exemplariskt, och glömmer bort andra viktiga 
delar.” 

 
Om inte innehållsarbetet hanteras på ett bra sätt under projektet, till exempel om det skjuts upp, kan inte 
designteamet utgå från publiceringsmässigt innehåll när designteamet skapar designlösningar. Istället får 
designteamet använda sig av dummy-innehåll (till exempel nonsenstext och generiska bildbanksbilder), 
vilket innebär att viktiga insikter om de krav som innehållet ställer på designen går förlorade. Resultatet 
kan bli att budgeten inte kan hållas eftersom misstag gjorts på grund av det saknade publiceringsmässiga 
innehållet måste rättas till, och att lanseringen av den digitala artefakten försenas (Företag 1). 
 
Ett liknande problem uppfattar deltagarna i fokusgruppen på Företag 2. Innan ett projekt startar hos 
Företag 2 finns inga rutiner för att stämma av med kunden hur innehållsarbetet ska gå till. Designteamet 
vet inte från början om byrån eller kunden ansvarar för att planera, producera eller publicera innehållet 
under projektets gång, eller om ansvaret ska delas mellan de två (Företag 2). Den digitala designern på 
Företag 4 uppfattar samma problem på sin arbetsplats, och menar att innehållsarbetet inte ges plats i 
projektplanen innan projektet startas. Istället behandlas det som underförstått att kunden har tänkt på och 
planerat för innehållsarbetet när frågan om hur arbetet ska skötas dyker upp under projektets gång. Detta 
trots att designteamet är medvetna om risken att kunden inte har tillräckliga kunskaper om vad 
innehållsarbetet innebär. En anledning till att det saknas tydliga rutiner för att planera hur innehållsarbetet 
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ska skötas i digitala utvecklingsprojekt redan innan projektet startar kan till exempel vara att digitalbyrån 
inte vill att kunden tydligt ska se kostnaden för innehållsarbetet i offerten, och på grund av det välja att 
arbeta med en konkurrerande byrå som föreslår ett lägre pris i sin offert, enligt den digitala designern på 
Företag 4. En annan anledning kan, enligt den digitala designern på Företag 4, vara att digitalbyrån saknar 
kompetens inom innehållsarbete och därför inte vill framhäva det som en viktig del av 
utvecklingsprojektet. Istället vill digitalbyrån framhäva de delar av projektet som den har hög kompetens 
inom, som till exempel ux-design och webbutveckling. Otydliga roller och ansvarsområden mellan 
digitalbyrå och kundföretag när det gäller innehållsarbetet är ett problem som även fokusgruppdeltagrna 
på Företag 1 (2018) uppfattar. En av fokusgruppdeltagarna på Företag 1 menar att kundföretaget ofta 
saknar grundläggande insikter om innehållsarbetet: 
 

“Kunden underskattar ofta tiden det tar att skapa bra innehåll. De vet ofta inte hur mycket innehåll 
som behöver skapas inför lanseringen. Det är ofta mycket innehåll det handlar om, och allt 
innehåll behöver först skapas och sedan utvecklas vidare, det är väldigt mycket jobb som det 
handlar om.”  

 
Det saknas ofta budget för innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt, enligt deltagarna i fokusgruppen 
på Företag 1 (2018). Budgeten gäller istället endast designarbetet. Samma problem uppfattar deltagarna i 
fokusgruppen på Företag 3 med att innehållsarbetet inte brukar finnas med som en estimerad och prissatt 
del av offerten, och därför blir en osynlig kostnad för kunden som dyker upp förr eller senare under 
projektets gång. Det står i kontrast till att De Jong och Wu (2018) menar att UX-designens och 
informationsarkitekturens roll hela tiden blir allt viktigare för att förmedla rätt innehåll till rätt användare. 
Designlösningarna och innehållet kopplas närmare samman i takt med att teknikutvecklingen gör det 
möjligt att tillgodose allt mer individuella behov hos användare. Ett exempel på det är personaliserat 
innehåll, där den tekniska lösningen presenterar olika innehåll för olika användare baserat på vilket 
innehåll de interagerat med tidigare. Om en användare till exempel klickar på en produkt i en webbshop, 
kan liknande produkter eller kompletterande produkter visas automatiskt för användaren för att denne ska 
inspireras att göra fler köp. 
 
Att innehållsarbetet generellt inte är en prioriterad del av planeringen av digitala utvecklingsprojekt är ett 
problem i sig, enligt fokusgruppdeltagarna på Företag 1, vilket även det står i kontrast till De Jongs och 
Wus forskningsresultat om den allt närmare kopplingen mellan designarbete och innehållsarbete (2018). 
Den digitala designern på Företag 4 uppfattar ett liknande problem med att innehållsarbetet vilken enligt 
hen ses som ett “eget kunskapsområde” på digitalbyrån. Enligt den digitala designern anses kompetens 
inom innehållsarbete som inte hemmahörande på en digitalbyrå utan snarare på en kommunikationsbyrå 
eller en PR-byrå, som arbetar med att producera text och bild som sin främsta affär. Den digitala 
designern uppfattar att det ändå finns insikter om behovet av intern kompetensen inom innehållsarbete 
hos digitalbyrån som hen arbetar på. Men insikter om vilken roll som personer med den kompetensen 
egentligen ska ha inom ett digitalt utvecklingsprojekt saknas. En av fokusgruppdeltagarna på Företag 2 
menar att det inte finns tillräckligt med aktiviteter i projektplanen där designteamet möts och samarbetar 
över yrkesrollernas gränser: 
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“De olika yrkesrollerna inom projekten behöver fler kontaktytor och tid för samarbete i projekten, 
istället för att bara göra rena överlämningar till varandra. De som arbetar med innehåll hamnar 
ännu mer utanför då inte ens designteamets medlemmar har särskilt nära samarbete” 

 
Enligt den digitala designerns erfarenheter har personer med kompetens inom innehållsarbete inte en 
särskilt stark ställning inom designteam, och har inte mandat att bromsa projekt eller ställa krav på att 
innehållsarbetet ska uppmärksammas mer. En spekulation från den digitala designerns sida är att det kan 
finnas en könsaspekt till varför det förhåller sig så. Inom innehållsarbete är det ofta kvinnor som är 
experter och auktoriteter (Företag 4). Inom teknisk utveckling, vilket ofta är den verksamhet som 
digitalbyråer har sina rötter i, är det män som är experter och auktoriteter (Företag 4): 
 

“Branschen jag jobbar i är fortfarande mansdominerad, och jag tror inte att män i sådana branscher 
har direkt svårt att släppa in och jobba med kvinnor så länge kvinnorna anpassar sig. Jag tror att 
det är svårare att släppa fram kvinnors kompetens, behandla dem som verkliga auktorieter och låta 
dem förändra sättet man jobbar på.”  

4.1.2 Införsäljning av innehållsarbete 
Kunskaper om att producera digitalt innehåll kan kallas en nutida form av läs- och skrivkunnighet (Reyna 
et al. 2018). Enligt Reyna et al. (2018) är det idag lika viktigt för människor att kunna interagera med 
digitalt innehåll för att inte vara exkluderade från viktiga delar av samhälle och umgänge, som det är att 
kunna läsa och skriva.  
 
Kunskaper om hur användare interagerar och reagerar på olika typer av innehåll, hur inlärning och läsning 
på skärmar fungerar, är viktiga för att kunna fatta beslut om hur användare ska nås på bästa sätt (Myrberg 
& Wiberg 2015). Till exempel kan kunskap om hur olika åldersgrupper interagerar med, och tar till sig 
av, digitalt innehåll bidra med underlag för designbeslut. Dessa kunskaper, och även kunskaper om hur 
användarbeteenden och inlärning fungerar, är en färskvara, enligt Jabr (2013). Till exempel, beroende på i 
vilken grad användare är vana att ta till sig kunskap och information på skärmar genom läsning förändras 
kunskaperna om hur inlärning med hjälp av skärmar över tid, visar Jabr (2013). 
 
Trots att forskningen på området visar vilka fördelar som innehållsarbetet kan ge för användarnas 
upplevelse när de använder den färdiga digitala artefakten tycker fokusgruppdeltagarna på Företag 4 att 
det är svårt att sälja in innehållsarbete till kunden i ett tidigt skede av ett digitalt utvecklingsprojekt. Ofta 
anser kunden att innehållsarbetet är något de kan klara av internt med de befintliga resurserna, vilket ofta 
visar sig vara en felbedömning (Företag 4 2018). 
 
Ett liknande problem uppfattar deltagarna i fokusgruppen på Företag 3. Kunden saknar ofta den 
kompetens som krävs för att fatta beslut om hur innehållsarbetet ska genomföras på bästa sätt, och för att 
kunna beräkna vilka resurser som krävs för att genomföra det.  
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4.2 Designfas och innehållsproduktion 

4.2.1 Separering av innehållsarbete och designarbete  
Ett stort problem som uppstår under designfasen i digitala utvecklingsprojekt enligt fokusgruppdeltagarna 
på Företag 2 är att innehållsarbetet inte ses som en del av utvecklingsprojektet, utan som ett eget projekt 
som löper parallellt. Innehållsstrategin blir i det fallet inte en naturlig del av underlaget för 
designbesluten. Detta trots att forskning visar att metoderna för att ta fram en innehållstrategi och skapa 
relevant undrlag för UX-design och interaktionsdesign är snarlika. Att göra användarstudier för att förstå 
hur användare reagerar på innehåll med olika karaktär är viktigt för att innehållsstrategin för en digital 
artefakt ska vara relevant (Reid 2013). Samma metod används med fördel för att ta fram underlag för 
UX-designen och interaktionsdesignen, där användarstudier har varit dominerande länge när det gäller att 
ta fram relevant underlag för designbeslut (Kostick 2011).  
 
Ett problem som den digitala designern på Företag 4 uppfattar uppstår i samband med att innehållsarbetet 
och designarbetet separeras i digitala utvecklingsprojekt är att designteamet använder sig av 
dummy-innehåll att forma designen runt. Resultatet blir designbeslut som inte grundats på verkliga 
förutsättningar som innehållet kommer att skapa för designen, utan istället på gissningar hos 
designteamet: 
 

“Det är extremt svårt att gissa hur innehållet på till exempel en webbplats kommer att se ut innan 
det existerar, ändå måste man ofta gissa. Ibland används till och med mina gissningar om hur 
innehållet kommer att se ut som publiceringsmässigt innehåll, vilket visar hur misskött 
innehållsarbetet är i de projekteten.” 

 

4.2.2 Saknade insikter om innehållsarbete, innehållets kvalitet och 
publiceringsmässigt innehåll 
Enligt Halvorson et al. (2012) ska bra digitalt innehåll ha ett antal egenskaper. Om innehållet brister på 
någon punkt blir användarupplevelsen bristande. Bra digitalt innehåll ska leva upp till användarnas behov 
och möta deras förväntningar (Halvorson et al. 2012). Det ska ha egenskaper som engagerar användaren 
känslomässigt, och det ska hålla hantverksmässigt hög kvalitet. Ett problem som fokusgruppdeltagarna på 
Företag 1 uppfattar är att både kundföretaget och byrån saknar spetskunskaper om innehåll, och därför 
saknas också ansvariga som kan avgöra om innehållet som skapas under projektets gång håller den höga 
kvalitet som krävs för att förbättra användarupplevelsen. 
 
Samma problem när det gäller kompetensen gällande innehållsarbetet hos kundföretaget uppfattar 
deltagarna i fokusgruppen hos Företag 3 (2018). Det största problemet enligt dem är att designteamet hos 
dem sällan har något inflytande alls över planering och produktion av innehåll. Varken när det gäller 
tidsplan och deadlines för olika delar av innehållet, eller när det gäller kvaliteten på det. I stället är det upp 
till kundens förmåga att sköta hela innehållsarbetet, och ofta även kommunikationen med byrån om det.  
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I forskningsartikeln User Interface Design Principles for Interaction Design (2008) beskriver Blair-Early 
och Zender hur innehåll påverkar kvaliteten på användarupplevelsen, och genom det påverkar 
designbeslut. De har ringat in ett antal designprinciper som utgår från målsättningen att göra innehållet så 
lättillgängligt som möjligt för användaren. Exempel på dessa principer är att säkerställa att användaren 
enkelt hittar till början av innehållet, att användaren hela tiden stegvis kan ångra sig och ta sig tillbaka 
genom innehållet, och att skapa en känsla av konsekvens i presentationen av innehållet.  
 
Deltagarna i fokusgruppen på Företag 1 uppfattade ett problem i att redaktörernas perspektiv, alltså de 
personer som ska arbeta med att skapa och publicera innehåll i den digitala artefakten som digitala 
utvecklingsprojekt ska resultera i när den är färdig, sällan tas med i designteamets arbete. Enligt 
deltagarna i fokusgruppen skulle redaktörerna kunna bidra med värdefulla insikter på detaljnivå om vilka 
krav som det publiceringsmässiga innehållet kommer att ställa på designen.  Att använda så kallad 
Co-design, eller deltagande design, är ett arbetssätt som skulle kunna användas i detta fall (Först 2004). 
 
Ett problem som fokusgruppdeltagarna på Företag 3 uppfattar är att samarbetet mellan olika kompetenser 
i designteamet generellt brister, vilket innebär att innehållsarbetet hamnar ännu längre från teamets 
arbetsgång. I stället för att samarbeta gör teammedlemmarna en del av arbetet ensamma, och lämnar 
sedan över detta till en kollega som ska ta det vidare. Det resulterar i att fokusgruppdeltagarna uppfattar 
att projekten blir planstyrda, vilket innebär att de fördelar som agila projekt kan ge går förlorade. Till 
exempel som att forma projektets gång efter utgångspunkten i agila projekt vilken är att inte alla 
förutsättningar och behov för en digital artefakt kan förutses på förhand. De måste upptäckas under en 
kreativ process som pågår under hela projektet (Lai-Chong Law &Lárusdóttir 2015). 
 
Fokusgruppdeltagarna på Företag 2 uppfattar avsaknaden av en röd tråd genom projekten som ett problem 
som kan relateras till innehållsarbetet. Att designprocessen inte hålls samman genom hela projektet med 
en gemensam målbild och översikt av projektet, innebär att innehållsarbetet hamnar ännu längre ner bland 
designteamets prioriteringslista, enligt fokusgruppdeltagarna. Med designprocess menas i detta fall den 
serie av aktiviteter som ett projekt är indelat i och som leder fram till ett mål (Wikberg Nilsson et al. 
2015). Alla som deltar i en designprocess har en gemensam utgångspunkt, vilket är att ändra en given 
situation till det bättre. Designprocessen för digitala artefakter följer sällan en rak linje, men passar ändå 
in i en grundstruktur som består av fem delar: planera, utforska, skapa, prototypa och leverera resultat 
(Wikberg Nilsson et al. 2015). 

4.3 Utvecklingsfas och innehållspublicering 

4.3.1 Fördelar med agilt arbetssätt går förlorade 
Ett agilt arbetssätt, där designteamet arbetar i sprintar mellan vilka det utförda arbetet i projektet 
utvärderas och omprövas, kan hjälpa designteam att upptäcka brister hos designen innan för mycket 
arbetet lägg på att koda en artefakt. Syftet med arbete i sprintform är att hålla designbeslut öppna så länge 
det är möjligt eftersom det ofta tillkommer viktiga insikter under ett projekts gång (Unger & Chandler 
2012). Om inte publiceringsmässigt innehåll finns till hands under projektet kan en del av fördelarna med 
ett agilt arbetssätt gå förlorade, enligt Fokusgruppdeltagarna på Företag 1. Till exempel att utforma ett 
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CMS, alltså ett Content Management System som är det gränssnitt som redaktörer använder för att 
publicera innehåll i en digital artefakt, är svårt utan att ha en tydlig bild av vilken typ av innehåll som 
faktiskt ska publiceras vid lanseringen, enligt fokusgruppdeltagarna på Företag 1. Om designen som 
lämnas över till utvecklarna för kodning har skapats runt innehåll som inte är publiceringsmässigt, i värsta 
fall dummy-innehåll, blir kvaliteten på CMS:et lidande, enligt fokusgruppdeltagarna.  
 
En av fokusgruppdeltagarna på Företag 3 uppfattar ett liknande problem som orsakas av dummy-innehåll 
under utvecklingsfasen: 
 

“En sak som är jättesvår utan publiceringsmässigt innehåll är testning. Det går i princip inte att 
testa en webbplats utan att det verkliga innehållet finns på plats, eftersom så mycket av 
funktionerna hänger på att användaren kan förstå och tolka innehållet. I de fallen blir det rena 
chansningar på att designlösningarna fungerar.” 

 
Precis som fokusgruppdeltarna på Företag 1 bekräftar de bilden av att den färdiga tekniska lösningens 
kvalitet blir sämre om dummy-innehåll används, oavsett hur bra resten av designarbetet har fungerat. Men 
deltagarna ser även en annan risk med att använda dummy-innehåll som underlag för kodningen, vilket är 
att delar av dummy-innehållet kan glömmas kvar på vissa ställen i den digitala artefakten och visas för 
användare när artefakten lanseras.  

4.3.2 Brist på samarbete under utvecklingen 
En av de designprinciper som Blair-Early och Zender (2008) formulerat med utgångspunkt i bästa möjliga 
presentation av innehållet är att designern bör sätta innehållet först när designbeslut ska fattas. 
Anledningen till att användare interagerar med gränssnitt är att komma åt det innehåll som de har behov 
av.  
 
Samtidigt är gränssnittet en del av innehållet, inte bara en “behållare” för innehållet, enligt Blair-Early 
och Zender (2008). Därför bör gränssnittet designas så att användarens interaktion med innehållet blir så 
direkt som möjligt.  
 
Att inte designers, och inte heller innehållsexperter, finns med under arbetet med att koda digitala 
artefakter är ett problem som den digitala designern på Företag 4 uppfattar. Det innebär att utvecklarna 
arbetar i en egen “bubbla” där de till stor del måste tolka detaljer hos skisser och annan input utan att det 
finns en designer eller innehållsexpert att fråga, vilket kan resultera i onödiga missuppfattningar enligt 
den digitala designern på Företag 4. En av fokusgruppdeltagarna hos Företag 1 menar att utvecklingen 
måste göras om på grund av bristande samarbete: 
 

“Alltför ofta måste vi bygga om lösningar för att det ska passa det riktiga innehåll, och det tycker 
jag sker helt i onödan.” 

 
Fokusgruppdeltagarna på Företag 3 uppfattar samma problem. Enligt dem förmedlas ofta inte en stor del 
av de målsättningar och syften som är övergripande för projektet till utvecklarna, utan dessa får bara 
skisser att utgå från. Det innebär att utvecklarna inte kan förfina lösningarna med hjälp av insikter de gör 
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under kodningen, eftersom de inte vet vilka mål som den digital artefakten de kodar ska uppfylla. En av 
fokusgruppdeltagarna på företag 1 menar att samarbete mellan utvecklare och redaktörer sällan finns:  
 

“Kommunikationen mellan utvecklare och redaktörer finns oftast inte, och om den finns fungerar 
den ofta inte. Det saknas arbetsrutiner för hur samarbetet ska se ut. Vilken input behöver 
utvecklare från redaktörer, och vad behöver utvecklare stämma av med redaktörer? Det behöver 
båda parter förstå.”  
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5 Slutsatser 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva vilka problem med 
innehållsarbetet som designteam hos digitalbyråer uppfattar i digitala utvecklingsprojekt. Studiens resultat 
visar att alla fokusgruppdeltagarna som representerar Företag 1-3 och den digitala designern som 
representerar Företag 4 alla uppfattar ett antal problem kopplade till innehållsarbetet, och även att de i hög 
grad uppfattar likartade problem. 
 
De problem som fokusgruppdeltagarna och den digitala designern uppfattar kan sammanfattas i tre 
problemområden. De är: 
 

● Låg kompetens avseende innehållsarbete 
● Bristande involvering av innehållsarbete i digitala utvecklingsprojekt 
● Avsaknad av budget för innehållsarbete  

5.1 Låg kompetens avseende innehållsarbete 
Ett område som alla fokusgruppsdeltagare och den digitala designern uppfattar snarlika problem inom är 
kompetens avseende innehållsarbete. De uppfattade problemen gällande både kompetensnivån på 
digitalbyråerna de arbetar hos och hos kundföretagen.  
 
Kompetensnivån hos kundföretag uppfattas till exempel av fokusgruppdeltagarna på Företag 1 som för 
låg för att väl underbyggda beslut ska kunna fattas om hur innehållsarbetet i ett digitalt utvecklingsprojekt 
ska utföras på bästa sätt. Kompetensnivån uppfattas även som för låg för att produktionen av innehåll av 
hög kvalitet ska kunna produceras. Företag 2 och Företag 3 uppfattar liknande problem med kompetensen 
avseende innehållsarbete både hos kundföretag och hos digitalbyråerna. 

5.1.1 Otydlig ansvarsfördelning 
Avsaknad av en tydlig ansvarsfördelning mellan byrå och kundföretag när det gäller innehållsarbetet inom 
digitala utvecklingsprojekt uppfattas som ett problem av flera fokusgruppdeltagare och den digitala 
designern. Till exempel att kunden tror att ansvaret för innehållsarbetet ligger hos digitalbyrån, trots att 
det inte finns något avtal om det.  
 
Innehåll av låg kvalitet sänker kvaliteten på hela den digitala artefakten, oavsett om designlösningarna 
som designteamet skapar i sig håller hög kvalitet. Att kundföretaget inte har tillräckligt med kompetens 
för att uppfatta skillnaden mellan kvaliteten hos innehållet och kvalitet på designteamets arbete hos den 
digitala artefakten uppfattas skapa otrygghet hos alla designteamen. 

5.1.2 Otydliga roller och mandat 
Ett annat problem som kan kopplas till kompetens avseende innehållsarbete är avsaknad av ytterst 
ansvariga för innehållets kvalitet, både ansvariga för innehållsarbetet internt hos kundföretaget och 
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ansvariga för innehållsarbetet hos digitalbyråerna. De personer som arbetar med innehåll uppfattas inte ha 
mandat att påverka utvecklingsprojektet i särskilt stor utsträckning av fokusgruppdeltagarna på Företag 3 
och den digitala designern på Företag 4. Deras “status” i teamet är inte tillräckligt stark för att de till 
exempel ska kunna bromsa arbetet i projektet om innehållsarbetet brister. 

5.1.3 Möjliga åtgärder för förbättrad kompetens 
Bristen på kompetens avseende innehållsarbete hos både digitalbyråer och kundföretag uppfattas som en 
riskfaktor av fokusgruppdeltagarna och den digitala designern, vilken kan orsaka att digitala 
utvecklingsprojekt uppfattas som misslyckade av kundföretagen. Låg kvalitet på innehållet påverkar 
användarnas upplevelse av den digitala artefakten negativt. Det innebär att kunden blir missnöjd, vilket 
slår tillbaka på byrån även om innehållsarbetet inte varit byråns ansvar. 
 
Det finns ett behov av att höja kompetensen avseende innehållsarbete hos byråerna där 
fokusgruppdeltagarna och den digitala designern arbetar. Det finns även behov av att digitalbyråerna ger 
kundföretagen utbildning eller orientering i innehållsarbete inför starten av digitalt utvecklingsprojekt i 
större utsträckning. Eller att digitalbyråerna blir tydligare i sin kommunikationen till kundföretaget om 
hur kvaliteten på innehållet kan höja eller sänka kvaliteten på en digital artefakt.  

5.2 Bristande involvering av innehållsarbete i digitala utvecklingsprojekt 
Fokusgruppdeltagarna hos Företag 2 uppfattar att innehållsarbetet i många fall inte anses vara en del av 
själva utvecklingsprojektet, utan ska skötas vid sidan om övriga aktiviteter i projektet. Ofta utan en tydlig 
planering av aktiviteter och tidsramar för innehållsarbetet. Hos Företag 3 uppfattar fokusgruppdeltagarna 
att innehållsarbetet alltför ofta endast utförs av kundföretaget, vilket medför att designteamet inte har 
någon kontroll över, eller tillgång till, innehållet under designarbetet. I de fall som kunden saknar 
kompetens inom innehållsarbete blir resultatet dåligt, vilket försämrar kvaliteten på hela upplevelsen av 
den digitala artefakten.  
 
Samtidigt uppfattade fokusgruppdeltagarna på Företag 1 att byrån saknar rutiner för att planera in 
innehållsarbetet integrerat i digitala utvecklingsprojekt. Istället tilläts innehållsarbetet medvetet att löpa 
parallellt med utvecklingsprojektet, vilket innebär flera typer av risker enligt fokusgruppdeltagarna. Till 
exempel att innehållsproduktionen skjuts upp. Eller att publiceringsmässigt innehåll inte används som 
underlag för designbeslut, utan att lorem ipsum-innehåll används istället. 

5.2.1 Innehållsarbetet “eget kunskapsområde” 
Den digitala designern på företag 4 uppfattar även att innehållsarbetet anses vara ett “eget 
kunskapsområde”, som inte hör till digitalbyråers kärnverksamhet. Istället är innehållsarbete något som 
bör utföras av kommunikationsbyråer, produktionsbyråer eller PR-byråer, vars affärer är att producera 
text, foto och video.  
 
Den uppfattningen om innehållsarbete är ett problem, enligt den digitala designern på Företag 4, eftersom 
publiceringsmässigt innehåll är ett viktigt underlag för att fatta bra designbeslut. 
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5.2.2 Möjliga åtgärder för involvering av innehållsarbete i digitala 
utvecklingsprojekt  
Att involvera innehållsarbetet i samma projektplan som resten av aktiviteterna i digitala 
utvecklingsprojekt skulle sannolikt göra det mer synligt för alla som arbetar i projektet. Både 
designteamen på digitalbyråerna och hos kundföretagen. Det finns behov av att tydliggöra hur innehållet 
kan påverka projektets resultat, det vill säga den totala kvaliteten på den digitala artefakten som designas 
och utvecklas i ett projekt.  
 
Mer och tydligare dialog rörande innehållsarbetet inom projektgruppen skulle kunna bidra till att 
innehållsarbetet synliggörs mer, och i bästa fall tilldelas mer resurser. Det ligger i digitalbyråernas 
intresse att kundföretagen blir mer medvetna om hur innehållet påverkar kvaliteten på den färdiga digitala 
artefakten eftersom det annars kan hända att digitalbyrån får skulden för att den håller låg kvalitet.  

5.3 Avsaknad av budget för innehållsarbete  
Att det saknas budget för innehållsarbete är ett problem som flera fokusgruppdeltagare hos Företag 1-3 
och den digitala designern hos Företag 4 uppfattar. Det handlar dels om att kundföretag inte har insikter 
om hur mycket tid och kraft som krävs för att skapa innehåll av hög kvalitet, och därför inte vill betala 
vad det kostar. Men det handlar även om att timmarna för innehållsarbetet inte ingår i offerten som byrån 
skickar till kundföretag innan projektstarten. 
 
Varför timmarna för innehållsarbetet inte finns med redan i offerten kan ha flera olika orsaker. Det kan 
bero på att byrån inte uttryckligen tillhandahåller tjänster inom innehållsarbete, utan ser det som en 
service som erbjuds kundföretag vid behov. Det kan även vara ett sätt för digitalbyråer att få kundens 
investering i projektet att se mindre ut i offertstadiet än den slutgiltligt kommer att bli, då innehållsarbetet 
lagts till timmarna för design- och utvecklingsarbete. 
 
Oavsett varför arbetstimmarna för innehållsarbetet inte finns med i estimatet av projektets totala kostnad 
kan det anses vara ett kortsiktigt sätt att driva försäljning. Detta eftersom risken för att digitalbyrån får 
skulden för att innehållsarbtetet håller låg kvalitet, eller för att den låga kvaliteten på innehållet försämrar 
den totala användarupplevelsen hos digitala artefakter. 

5.3.1 Möjlig åtgärd för att skapa budget till innehållsarbete  
Att säkerställa att timmarna för innehållsarbetet finns med redan i offerten för ett digitalt 
utvecklingsprojekt skulle kunna fungera som en trygghet för både kundföretaget och designteamet. På så 
vis säkerställs att det finns medvetenhet hos kundföretaget om att kostnaden för innehållsarbetet kommer 
att dyka upp när projektet startar. Designteamet slipper även riskera att få skulden för innehåll av låg 
kvalitet utan att ansvaret egentligen ligger hos dem. 
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5.4 Behov av kunskap om innehållsarbete 
Hos alla digitala artefakter finns unika behov när det gäller innehållet (Halvorson et al. 2012). Behövs då 
en gemensam generell kunskapsnivå om hur innehållsarbetet i ett digitalt utvecklingsprojekt utförs på 
bästa sätt? Med generell kunskapsnivå menas kunskap som är allmänt spridd bland personer som arbetar 
inom digital design som bransch. 
 
Ett svar på den frågan skulle kunna vara att det är den grundläggande, gemensamma kunskapen är det 
som den individuella anpassningen utgår från. Den gemensamma kunskapen skulle kunna fungera som en 
hög lägstanivå på innehållsarbetet, som kan garantera att det inte orsakar några större problem i digitala 
utvecklingsprojekt. 

5.5 Rekommendationer för fortsatta studier 
Denna kandidatuppsatsstudie genererar kunskapsbidrag om vilka problem som designteam på 
digitalbyråer uppfattar avseende innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt. De främsta identifierade 
problemen är att: 
 

● kompetensen inom innehållsarbete brister hos både digitalbyråer och kundföretag, 
● innehållsarbetet inte är involverat i det digitala utvecklingsprojektet utan löper som ett separat 

projekt vid sidan om det, och att 
● innehållsarbetet saknar tillräcklig budget 

 
Detta är de tre problemområden som denna kandidatuppsats identifierar och analyserar. 
 
Det är en avgränsad och fokuserad studie som ligger till grund för denna kandidatuppsats, med tre 
fokusgruppsessioner och en personlig intervju som primära empiri-källor. Om en större studie med 
samma syfte skulle genomföras skulle mer generaliserbara slutsatser om problem kopplade till 
innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt kunna dras. 
 
Ett annat sätt att ta studien vidare vore att utforma och testa metoder eller projektformer där de problem 
som formuleras i slutsatserna för denna studie undviks. Till exempel genom att utforma och testa en 
projektform där innehållsarbetet utförs som en integrerad del av digitala utvecklingsprojekt. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Fokusgrupp - planering av upplägg 
 

Agenda fokusgrupp – 5 timmar 
 
1. Presentationsrunda och agenda  
Ditt namn, vad gör du på jobbet, och berätta om något på din bucketlist?  
 
Dagens agenda: 
- Presentation 
- Uppvärmning 
- Nutid - paus under tiden 
- Lunch 
- Framtid 
 
2. Intro om dagen 
Jag skriver en kandidatuppsats i informatik om vilka problem med innehållsarbetet som medlemmarna i 
designteam uppfattar i designprojekt. En utgångspunkt för arbetet vi ska göra idag är att diskutera Content 
first som designmetod, alltså att innehållsarbetet är en integrerad del i designarbetet i ett projekt, och att 
det ligger till grund för designbeslut. 
 
Vi ska nu ha en fokusgruppsession med utgångspunkt i mina undersökningsfrågor och den intervjuguide 
som jag tagit fram för studien. 
 
Även om Content first är väl etablerat som begrepp och som metod inom fältet digital design finns det få 
tydliga riktmärken för hur arbetet faktiskt bör utformas för att metoden ska ge verkliga, mätbara resultat:  
 
-Vilka kompetenser bör finnas i ett designteam eller i en yrkesroll?  
-Vilken typ av innehåll behöver designteamet, hur mycket innehåll, och hur ska det gå till att ta fram det?  
-Hur bör innehållsarbetet hanteras i agila projekt?  
-Hur mycket ansvar bör ligga på kunden om designen sker hos en byrå?  
 
Det är några av de frågor som kan diskuteras kring metoden. 
 
Vidare, alla beställare har unika behov när det gäller innehållet. Behövs i så fall en sammanhållen metod? 
Ett svar på den frågan skulle kunna vara att för att kunna använda fingertoppskänsla när ett projekt ska 
skräddarsys behövs kunskap om en fungerande, beprövad metod. 
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3. Lättsam uppvärmning 
Love letter / break up-letter 
Ta två post-its och sätt ihop. Skriv ett kärleksbrev eller breakup-letter till innehållsdelen i ett 
designprojekt på 5 min. Inte längre än att det ryms på två post-its. Börja såhär: Kära innehållsdel i 
designprojekt,  
Vi tar en runda och läser upp våra brev. 
 
4. Nuläget 
Frågeställning: Vilka problem upplever du som (tex) designer/utvecklare/projektledare/innehållsstrateg 
gällande innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojektet? 
 
Alla deltagare börjar med att besvara frågan enskilt genom att skriva ner problem på post-it-lappar, skriv 
ett problem per post-it-lapp. Skriv så många som möjligt, men känn inget tvång att pressa fram ett visst 
antal.  
Vi sätter upp dem på whiteboarden i ett moln en i taget samtidigt som vi berättar om synen på problemen. 
Gruppen deltar i samtalet under tiden, ställer frågor och drar paralleller under tiden. Facilitator ställer 
löpande frågor utifrån intervjuguiden. 
 
Tillsammans delar vi in lapparna i grupper på tavlan efter gemensamma teman bland dem som vi kan se, 
lappar med samma innebörd hamnar alltså i samma grupp. 
Sedan sätter vi tillsammans en rubrik på varje grupp, som sammanfattar det genensamma problemtemat. 
 
5. Paus 15 min 
 
6. Dot voting om störst problem 
Frågeställning: Vilka/vilket problem uppfattas vara viktigast?  
 
Alla deltagare får ett antal poäng att dela ut. De får sedan enskilt fördela dessa mellan de olika 
problemteman utifrån vilka som de upplever som viktigast. Vi räknar sedan ut hur många procent av 
prickarna som varje problem har fått och diskuterar resultatet tillsammans. Facilitator ställer löpande 
frågor utifrån intervjuguiden. 
 
7. Lunch 1 timme 
 
8. Framtiden Gap-analys 45 min 
Frågeställning: Vilka möjliga lösningar ser du på problemen? 
 
Vi placerar in problemen i en graf, prio x och 3 år framåt y. Gruppen skriver lösningar på problemen, de 
placeras in på tidsaxeln och i prioordning under diskussion. 
Facilitator ställer löpande frågor utifrån intervjuguiden. 
 
10. Avrundning 
Sammanfattning av dagen. Reflektioner och synpunkter. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Intervjufrågor – semistrukturerad intervjuguide 
 
Inledning 
Jag skriver en kandidatuppsats i informatik om vilka problem med innehållsarbetet som medlemmarna i 
designteam uppfattar i designprojekt. En utgångspunkt för arbetet vi ska göra idag är att diskutera Content 
first som designmetod, alltså att innehållsarbetet är en integrerad del i designarbetet i ett projekt, och att 
det ligger till grund för designbeslut. 
 
Även om Content first är väl etablerat som begrepp och som metod inom fältet digital design finns det få 
tydliga riktmärken för hur arbetet faktiskt bör utformas för att metoden ska ge verkliga, mätbara resultat:  
 
-Vilka kompetenser bör finnas i ett designteam eller i en yrkesroll?  
-Vilken typ av innehåll behöver designteamet, hur mycket innehåll, och hur ska det gå till att ta fram det?  
-Hur bör innehållsarbetet hanteras i agila projekt?  
-Hur mycket ansvar bör ligga på kunden om designen sker hos en byrå?  
 
Det är några av de frågor som kan diskuteras kring metoden. 
 
Vidare, alla beställare har unika behov när det gäller innehållet. Behövs i så fall en sammanhållen metod? 
Ett svar på den frågan skulle kunna vara att för att kunna använda fingertoppskänsla när ett projekt ska 
skräddarsys behövs kunskap om en fungerande, beprövad metod. 
 
Frågor 
 
1. Designarbete / Innehållsarbete: 
 
Strategifasen / Innehållet planeras  
1.1 Vilka aktiviteter deltar du i under strategifasen av ett utvecklingsprojekt? 

1.1.2 Deltar du i arbetet med syftesformuleringen för artefakten? 
1.1.3 Deltar du i arbetet med att analysera målgrupper? 
1.1.4 Deltar du i arbetet med att formulera effektmål? 

1.2 På vilka sätt brukar du komma i kontakt med innehållsarbetet i den här fasen?  
1.3 Skulle du vilja att kontakten med innehållsarbetet skulle se annorlunda ut än den brukar göra? 

1.3.1 Om ja: Hur skulle den i så fall se ut? 
1.3.2 Om nej: Varför inte? 

1.4 Vilka problem som kan kopplas till innehållsarbetet upplever du som typiska under den här fasen av 
utvecklingsprojektet? 
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1.5 Hur skulle de problemen kunna undvikas tror du? 
1.6 Finns det någon dialog om att komma tillrätta med problemen på din arbetsplats?  

1.6.1 Om ja: Hur ser den dialogen ut? 
1.6.2  Finns de kompetenser som krävs för att driva innehållsarbetet på ett bra sätt på din 

arbetsplats enligt dig? 
 
Designfasen / Innehållet produceras  
1.7 Vilka aktiviteter deltar du i under designfasen av ett utvecklingsprojekt?  

1.7.1 Deltar du i arbetet med att bestämma vilka funktioner artefakten ska ha? 
1.7.2 Deltar du i arbetet med att designa utseendet på artefakten? 
1.7.3 Deltar du i arbetet med att designa användarupplevelsen? 

1.8 På vilka sätt brukar du komma i kontakt med innehållsarbetet i den här fasen?  
1.9 Skulle du vilja att kontakten med innehållsarbetet skulle se annorlunda ut än den brukar göra?  

1.9.1 Om ja: Hur skulle den se ut i så fall? 
1.9.2 Om nej: Varför inte? 

1.10 Vilka problem som kan kopplas till innehållsarbetet upplever du som typiska under denna fas av 
utvecklingsprojektet? 
1.11 Hur skulle de problemen kunna undvikas tror du? 
1.12 Finns det någon dialog om att komma tillrätta med problemen på din arbetsplats? I så fall, hur ser 
den dialogen ut? 
 
Utvecklingsfasen / Innehållet publiceras 
1.13 Hur mycket av innehållsarbetet brukar generellt vara gjort i projekt när utvecklingsfasen startar?  

1.13.1 Finns det innehåll skapat?  
1.13.2 Om ja: Hur är det i så fall strukturerat? 
1.13.3 Om nej: Varför inte?  

 
2. Lanseringen 
2.1 Hur påverkas lanseringen av innehållsarbetet generellt på din arbetsplats? 
2.2 Hur mycket av innehållsarbetet borde vara gjort vid lanseringen enligt dig? 
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Bilaga 3: Ordlista 
 
 

Ord / Begrepp Betydelse Källa 

Användare Personer använder sig av en 
digital artefakt. Ofta personer ur 
målgruppen. 

Wikipedia [Elektronisk]. 
Användare. wikipedia.se. 

Användbarhet Ett mått på hur väl en användare 
tycker att en digital artefakt 
lever upp till dess målsättning. 

NE [Elektronisk]. 
Användbarhet. ne.se 

Digital artefakt Artefakt betyder något som är 
skapat av människan. Digital 
artefakt är alltså något digitalt 
som människan skapat. 

Ny Teknik [Elektronisk]. Digital 
artefakt. nyteknik.se 

Digitalt innehåll Innehållet är den information 
som ska förmedlas till 
användare. Till exempel som 
text, bild, video eller ljud. 

Wikipedia [Elektronisk]. 
Digitalt innehåll. wikipedia.se. 

Lorem ipsum-innehåll Nonsensinnehåll, alltså text, bild 
och video som inte förmedlar 
någon information utan bara 
innehåller nonsens. 

Wikipedia [Elektronisk]. Lorem 
ipsum. wikipedia.se. 

User experience design Arbetet med att designa 
upplevelsen som användaren har 
under användningen av en 
digital artefakt. Kallas även 
“UX-design”. 

Wikipedia [Elektronisk]. User 
experience design. 
wikipedia.org. 
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