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Abstract

The purpose of this thesis is to create opportunities for an efficient interchange of
information between humans and technology, especially for the skilled user, and put
the designprincipal for informative structures and features into practice. Informative
structures and features in a large number of information items helps the peripheral
visual system to automatically capture knowledge through logical patterns.

A field experiment was done to evaluate if informative structures and features,
implicate efficient human information-processing, even in a small study. The results
was  ambiguous because the quantitative part of the investigation didn’t show any
significant differences, whereas the qualitative showed that people prefer a dynamic
document with  a high degree of informative structures and features over a dynamic
document with  a low degree of informative structures and features. Even if this study
was inconsistent, probably because to few subjects where used, the implication of the
research that’s behind it is solid. The field of application of informative structures and
features are the design of user interfaces fit for skilled users.
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1

Sammanfattning

Hur stödjs man effektivast yrkesskickliga personers informationshantering vid
användandet av datorsystem? Trots att en person kan vara expert inom sitt
verksamhetsområde, kan dyrbar tid och energi gå till att lösa användbarhetsproblem
mellan människa och system. För att datorn ska bli ett effektivt arbetsverktyg måste
den presentera information i en form som är anpassad till människans sätt att hantera
och bearbeta information. Syftet med detta examensarbete är att tillämpa
forskningsresultat inom människa-datorområdet (MDI) i ett praktisk sammanhang,
samt genomföra en undersökning för att studera designprincipers tillämpbarhet.

Designprincipen för informativa strukturer och egenskaper innebär att en användare
snabbt kan söka igenom stora informationsmängder genom att utnyttja logiska
mönster. Dessa mönster registreras omedvetet via det visuella systemet. Hur effektiv är
designprincipen tillämpad på en informationsmängd? Tillåter informativa strukturer och
egenskaper ett snabbt och korrekt informationsinhämtande? För att ta reda på om
effekten är så stark att den märks redan i ett litet experiment, genomfördes en
kvantitativ undersökning kompletterat med ett kvalitativt inslag.

Medverkande i undersökningen var 21 yrkesskickliga personer som använder
dynamiska dokument i det dagliga arbetet. Den kvantitativa delen visade inget
signifikant resultat. Däremot indikerar den kvalitativa delen att designprinciperna kan
vara av betydelse för informationsinhämtandet. Undersökning gav alltså inte något
entydigt resultat. Men den gedigna forskning som ligger till grund för designprincipen,
har naturligtvis större tyngd än resultatet från denna undersökning.
Användningsområdet för designprincipen är främst yrkesskickliga regelbundna
användare som är i behov av att ha tillgång till översikter och sammanställningar över
stora  informationsmängder. Om behovet tillgodoses, är det ett litet steg mot det
effektiva arbetsverktyg som datorn ursprungligen är tänkt att vara.
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1. Introduktion till problemområdet

Genom datorisering av administrativa rutiner inom statliga, kommunala och privata
sektorer hoppas man kunna effektivisera verksamheten. Dock har det ofta visat sig att
lönsamheten uteblivit (Åborg, 1995). En av orsakerna kan vara att datorprogrammens
utformning hindrar användare att arbeta effektivt. De kan vara svåra att hantera och
förstå sig på. Trots att man är expert inom ett verksamhetsområde kan alltför mycket
dyrbar tid och energi gå åt till att få ett fungerande samspel mellan sig själv och
tekniken. Utformningen måste ta hänsyn till hur människor hanterar och bearbetar
information på ett effektivt sätt. Därför räcker det inte bara med hög funktionalitet hos
datorsystemen, de ska även vara lätta att förstå och använda. God användbarhet kan
höja effektivitet, produktivitet och få medarbetare att känna större tillfredsställelse i
arbetet.

Tyngdpunkten i denna rapport ligger på att skapa förutsättningar för ett effektivt
informationsutbyte i samspelet mellan människa och teknik, speciellt den yrkesskickliga
användarens särskilda krav, samt att tillämpa designprinciper i praktiken genom en
undersökning. Den första delen i rapporten är till stor del inriktad på samspelet mellan
människa och teknik. Teknik har i denna rapport en vid betydelse, begreppet innefattar
allt från datorsystem till pappersdokument. Men eftersom datorn håller på att bli ett av
de mest använda arbetsverktygen kommer det första kapitlet att handla främst om
människa-datorinteraktion (MDI).

Det kapitl 2 tar upp en teori om människans informationshantering. Teorin ligger i sin
tur till grund för Else Nygrens (1996) forskning om hur information bör presenteras för
professionella användare för att de snabbt ska kunna avläsa information från
dataskärmar och pappersdokument. Nygrens forskning har resulterat i designriktlinjer
för dokument som ska användas av yrkesskickliga användare. Dessa designriktlinjer
skapar informativa strukturer och egenskaper i dokument som underlättar
informationsinhämtandet. En undersökning för att testa dessa designriktliner i ett
praktiskt sammanhang genomfördes i sjukvården. I denna verksamhet ställs ofta höga
krav på att personalen snabbt och korrekt utför sina arbetsuppgifter trots att de ofta
arbetar under stor tidsbrist. De får inte begå några misstag eller fatta felaktiga beslut.
Det kan få katastrofala följder både för patienter och dom själva. Detta kapitel ger
alltså en bakgrund till problemområdet. Det inleds med ett vardagligt exempel på hur
människor spontant tar till sig information. Därefter beskrivs problem i samband med
utformning av datorgränssnitt och användbarhet. Sedan redogörs för människa-
datorområdets plats inom kognitiv ergonomi. Sist tas behovet av effektiva gränssnitt
samt ekonomiska aspekter på användbarhet upp.
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1.1 Presentation av information
Hur ska information presenteras för att vara lätt att förstå och använda? Om man
studerar hur människor i en vardagssituation hanterar en informationsmängd som till
sin struktur är välbekant, till exempel en dagstidning, kan man få ledtrådar om hur vi
på ett naturligt och självklart sätt tar till oss information. Det finns naturligtvis stora
individuella skillnader mellan olika människor vilket kan bero på personlighet, kultur,
utbildning med mera. Men vi har tillräckligt mycket som är gemensamt för att man ska
kunna uttala sig om hur de flesta gör.

När man tittar i en tidning verkar det som om man ofta inte läser all text från början till
slut. Ibland kan man låta blicken glida över tidningssidorna tills man uppmärksammar
något i texten eller i en bild. Detta är troligtvis en vanlig strategi vilket stöds av att det
finns språkliga uttryck för beteendet exempelvis, “skumma”, bläddra”, “titta” och
“ögna” igenom en tidning. Vad och varför man uppmärksammar något kan bero på
personens erfarenheter, förväntningar och intressen, men också på fysiska egenskaper i
informationsmängden.

Letar man efter något specifikt ämne, till exempel om det sänds någon långfilm på
fredag kväll, vet man av erfarenhet att tv-programmet finns på näst sista sidan. Men
vilka fysiska egenskaper hos en informationsmängd gör att en person uppmärksammas
på något eller effektivt navigerar och orienterar sig fram till det man för tillfället söker?
Tidningens innehåll är sorterat och grupperat efter en viss struktur som är lika i varje
nummer. Vissa sidor har en specifik layout som skiljer sig från de övriga sidorna, vilket
ger ett slags mönster med hjälp av ramar, linjer, spalter och bokstävers font, färg,
storlek och ibland bilder, till exempel familjesidan, börsnoteringar och annonssidor.
Dessa “fasta” sidor presenteras alltid i samma ordning vilket gör dem lätta att hitta.
Kan de fysiska egenskaperna hos information presenterad på papper tillämpas i
dataskärmbilder som används i arbetslivet?

1.2 Datorn som arbetsverktyg
I dagens och framför allt morgondagens samhälle kommer datorn att vara ett av de
mest använda arbetsverktygen (Åborg, 1995). För att användaren ska få tillgång till
nödvändiga funktioner och relevant information måste det finnas ett gränssnitt som blir
en mötesplats och en förbindelselänk mellan människa och dator. En plats där
information som matas in omvandlas till data som systemet klarar att hantera och där
information som hämtas ut ur systemet presenteras i en form som passar människans
sätt att ta in och bearbeta information. I denna rapport avses med gränssnitt den del av
exempelvis ett datorsystem som användaren ser och upplever. Det vill säga skärmbilder
och upplevelsen av hur ett system fungerar (Åborg, 1996).
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I gränssnittet sker ett samspel, en ömsesidig växelverkan mellan människa och
datorsystem. Denna interaktion kan vara mer eller mindre effektiv. Datamaskiner har
kapacitet att presentera mycket mer information än en människa kan ta emot på en
gång (Nygren, 1996a). Med anledning av detta faktum bör utvecklare av
gränssnittsdesign ha grundläggande kunskaper om hur människan bäst hanterar och
bearbetar information.
Ett effektivt gränssnitt stödjer interaktionen så att den blir snabb, självklar och enkel,
användaren kan behålla koncentrationen kvar på sin arbetsuppgift. Följden blir att
användaren är i mindre behov av utbildning och support, samt gör färre fel, det vill
säga är en optimalt produktiv medarbetare (Bias, 1994).

I detta sammanhang brukar man prata om ett systems användbarhet, eller hur bra
samspelet fungerar mellan människa och system. Flyter interaktionen på ett enkelt och
smidigt sätt med minsta möjliga ansträngning, eller sker samspelet på teknikens villkor?
Upplever användaren tillfredsställelse och harmoni, eller frustration och ilska?
Hantering av datorsystem kan stjäla uppmärksamhet ifrån själva arbetsuppgiften. Vid
användbarhetsproblem lägger olyckligtvis ofta användare skulden på sig själva, trots att
de kan ha använt systemet i flera år och har expertkunskaper inom sitt domänområde
eller bransch. Gränssnitt som stödjer lärbarhet, snabb felhantering, arbetstillfredställelse
med mera, ger förutsättning för en effektiv interaktion och därmed hög användbarhet
(ADA-metoden, 1994).

1.3 Kognitiv ergonomi
Kognitiv ergonomi eller informationsergonomi innebär en anpassning av
informationsmiljön till människans sätt att hantera och bearbeta information. Jämför
med traditionell fysisk ergonomi som omfattar anpassning av den fysiska miljön. I
människans informationsprocesser ingår förmåga att lära, minnas, kommunicera,
planera, fatta beslut, fungera socialt, förstå begrepp, lösa problem samt förmåga till
perception.

Den del av kognitiv ergonomi som har att göra med samspelet mellan människa och
teknik kallas människa-maskininteraktion (MMI). Tekniken kan bestå av ett
datasystem, en maskin, en pryl eller en apparat. Det ämnesområde inom MMI som
avser hantering av datorsystem och dess gränssnitt benäms människa-datorinteraktion
(MDI). MDI-området behandlar uteslutande interaktion med datorsystem och dess
gränssnitt. Ett kognitionsergonomiskt MDI-problem vid bildskärmsarbete kan vara att
användaren måste hålla information i minnet, medan denne bläddrar mellan skärmbilder
för att integrera ny information med den ursprungliga.
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1.3.1 Metoder och guidelines
Det finns en hel del forskning kring MMI och MDI, men resultaten har svårt att nå ut
till de människor som arbetar med systemutveckling (Kalén, 1997). Det pågår
emellertid projekt för att minska klyftan, till exempel Användbar IT som drivs av
Svenska institutet för systemutveckling (SISU). Forskningen har resulterat i generella
utformningsriktlinjer, så kallade guidelines för gränssnittsutformning. Gränssnitt bör
visa relevant information, förmedla en god förståelse eller vara en förklaringsmodell av
systemet/programmet. Ett gränssnitt bör också använda sig av naturlig mappning, det
vill säga att med hjälp av fysisk analogi eller kulturell standard förmedla innebörd och
funktion, exempelvis har ett rött trafikljus och en röd knapp en likartad betydelse.
“Feedback” eller återkoppling är en annan mycket viktig egenskap som bör vara snabb,
nyanserad och begriplig. Viktigt vid presentation av information med hjälp av
gränssnitt är att göra klart för sig varför man väljer en viss designlösning och vilka
effekter och konsekvenser den får för användaren i det sammanhang systemet ska
användas.

Heuristisk utvärdering, kognitiv “walkthrough” och användartestning är några av de
metoder som finns för utvärdering och test av användbarhet i gränssnitt (Fossum,
1996, Kalén, 1997). Heuristisk utvärdering avslöjar detaljer och lokala
gränssnittsproblem, till exempel inkonsekvent placering av funktioner. Kognitiv
“walkthrough” hittar faktorer som kan skapa övergripande, globala svårigheter, främst
inlärningsproblem. I dessa båda metoder medverkar ej användare. Användartestning
fångar upp globala problem och mått på prestation såsom tidsåtgång per arbetsuppgift,
antal fel och typ av fel.

Ingen av dessa metoder klarar att täcka in alla aspekter och problem i ett gränssnitt
eller ett system, inte ens om man kombinerar dem. Faktum är att de flesta av dagens
test- och utvärderingsmetoder samt “guidelines” är inriktade mer på nybörjarens krav
än på den yrkesskicklige vardagsanvändarens behov (Nygren, 1996a). Hur ska
effektiva gränssnitt som tillgodoser både nybörjaren och den frekventa användaren se
ut?

Den snabba utvecklingen inom informationsteknologi medför att datorgränssnitt blir
allt mer multimediala. En starkt växande marknad är interaktiv utbildning och handel
över internet. Användaren ses inte längre som en passiv tangenttryckande åskådare
utan ses i högsta grad en delaktig aktör. Detta ställer nya krav på designriktlinjer,
utvärderingsmetoder och kunskaper om kognitiv design.
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1.3.2 Konventioner för MDI
Kan man köra en bil så kan man i princip köra alla bilar. Inom databranschen har man
inte kommit lika långt. Dominerande leverantörer av dataprogramvaror försöker skapa
egna konventioner för att underlätta användning, bland annat “Microsoft´s Windows”.
Andra tillvägagångssätt är skapandet av internationella standarder. “Metrics for
Usability Standards in Computing” (MUSIC), som ingår i ESPRIT- programmet, har
tagit fram utvärderingsverktyg och tekniker för att mäta användbarhet. Det finns även
standarder som behandlar ergonomiska krav vid bildskärmsarbete på kontor. ISO
9241, del 10, behandlar grundläggande och generella ergonomiska principer för
interaktionen mellan människa och dator. Enligt standarden ska samspelet mellan dator
och människa vara lämplig för uppgiften, självbeskrivande, kontrollerbar, förutsägbar,
feltolerant, individuellt anpassningsbar samt inlärningsbefrämjande (Åborg, 1995).
Även dessa standarder har svårigheter att tillgodose de yrkesskickligas krav på
effektiva gränssnitt.

1.4 Behov av effektiva gränssnitt
I datorns barndom var datorgränssnitt mycket torftiga, men interaktionen fungerade
bra ändå. Förklaringen är att de som använde datorer var dataexperter och tekniker
med djup kunskap om de system de hanterade och ofta hade byggt själva. Idag är det
stora flertalet datoranvändare människor som har andra huvudarbetsuppgifter än att
hantera datasystem eller dataprogram. Vanliga datoranvändare ska inte behöva vara
dataexperter. Alla bilförare är inte bilbyggare eller bilmekaniker. Datorteknik är tänkt
att vara ett stöd och ett verktyg som hjälper användaren i genomförandet av sina
arbetsuppgifter, men verkligheten ser många gånger annorlunda ut. Man har alltför
länge utgått ifrån att människan är anpassningsbar och kan lära sig nästan vad som
helst.

Gränssnitt kan vara en svag länk i de informationsflöden som strömmar genom en
organisation. Informationssystemets tekniska funktionalitet och människans
expertkunskaper inom sitt domänområde kan inte utnyttjas till fullo. Orsaken kan vara
att sättet som informationen presenteras på inte anpassats till arbetssituationens
sammanhang eller individens kognitiva förutsättningar (ADA-metoden, 1994). Företag
försöker komma till rätta med problemen på olika sätt. Stora kostnader läggs bland
annat på support och utbildning av användare. Men ofta åtgärdar man symtomen och
inte orsaken till problemen. Till exempel har företaget Ericsson infört en “personlig
PC-coach” som beräknas spara 25 procent av PC-kostnaderna.
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Många av dagens gränssnitt i administrativa datasystem är uppbyggda av
dialogelementen scrollbara fönster, ikoner, knappar och rullgardinsmenyer. Tyvärr kan
dessa ge upphov till kognitiva problem för frekventa användare. Gränssnitten stödjer
exempelvis inte orientering i en informationsmängd. Orienteringsproblem uppstår när
man inte förstår var i systemet man befinner sig eller det inte framgår hur man ska
navigera i det (ADA-metoden, 1994). Andra problem kan vara sammanvägning av
information som finns i olika delar av systemet och som inte kan studeras i samma
skärmbild. Man skulle kunna komplettera dessa system med dialogelement som visar
en sammanställning eller översikt över informationsmängden och var man befinner sig i
den (Nygren, Lind & Sandblad, 1991).

1.4.1 Spara tid och pengar
Att investera i användbarhet tidigt i produktutvecklingen är enligt Mayhew & Mantei
(1994) ett klokt beslut. Om användbarhetstester görs redan i inledningsfasen av projekt
kan man eliminera problem som senare skulle bli avsevärt mycket dyrare att åtgärda,
eftersom programkod inte är skriven, manualer inte är publicerade, användare är inte
utbildade ännu. Det är också en god investering att utföra användbarhetstester på
färdiga system. Redan små förändringar av ett gränssnitt kan öka produktiviteten,
minska antalet fel och ge lägre supportkostnader.

Problemet som lyfts fram i detta kapitel är behovet av kognitionsergonomiska metoder
och guidelines för utformning av effektiva gränssnitt till proffessionella användare.
Nästa kapitel kommer att presentera en teori för hur människor mentalt hanterar
information och visar på en möjlig lösning av en liten del av problemet.
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2. Människans informationshantering

I en arbetssituation ställs krav på produktivitet och effektivitet i genomförandet av
arbetsuppgifter. För att exempelvis stödja en effektiv människa-datorinteraktion krävs
en optimal informationsmiljö i gränssnittet. Hur skapar man en mötesplats mellan
människa och maskin som tar tillvara båda sidors fördelar och kompenserar deras
nackdelar? Ett steg på vägen är att skaffa sig kunskap om hur de båda sidorna hanterar
och bearbetar information. Denna rapport begränsar sig till att behandla yrkesskickliga
och vana användares informationshantering.

Följande kapitel belyser inledningsvis en teori om människans informationshantering,
därefter tas informationsprocesser i arbetslivet upp samt designriktlinjer för dynamiska
dokument. Kapitlet avslutas med en beskrivning av informativa strukturer och
egenskaper i dynamiska dokument där också undresökningens frågeställning
presenteras.

2.1 Kontrollerade och automatiska informationsprocesser
Om man definierar människans informationsprocesser som all mental aktivitet kan man
enligt Shiffrin & Schneider och Shiffrin & Dumais (1977; 1981 i Schneider, 1993), dela
upp dem i kontrollerade och automatiska informationsprocesser. En förenklad modell
av människans kognitiva förmåga vid informationshantering presenteras i figur 1.
Mental aktivitet sker vanligtvis i båda nivåerna samtidigt. Hjärnans förmåga att
koordinera flera processer parallellt gör den till en effektiv informationshanterare
(Glass & Holyoak, 1986).

Figur 1. Modell av människans kognitiva förmåga vid informationshantering.
 (Efter Schneider, 1993, sid 102)

Automatisk nivå
Automatisk process
Snabb
Många processer parallellt
Mycket stor kapacitet
Hanterar information som
ligger nära den sensoriska
nivån

Medveten nivå
Kontrollerad process
Långsam
Begränsad kapacitet
Sekventiell, en process i taget
Flexibel
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Enligt Schneider (1993), är de mentala aktiviteter som utförs på den medvetna nivån,
analytisk och logisk förmåga till problemlösning, planering, kreativitet, inlärning,
bedömning, beslutsfattande, slutledningar, flexibilitet med mera. Tyvärr är minnes- och
bearbetningskapaciteten starkt begränsad, den klarar bara en informationsprocess i
taget, vilket gör den långsam.

Schneider (1993) menar vidare att den omedvetna nivån tar hand om tidigare välkänd
information. Flera mentala aktiviteter kan bearbetas parallellt och snabbt utan att
individen belastar den medvetna nivån. Automatiknivåns mycket stora kapacitet
möjliggör bland annat utveckling av komplicerade sekvenser av automatiserad motorik
som exempelvis att köra bil samtidigt som man har den medvetna nivån fri för att
planera och fatta beslut om trafiksituationer. En negativ egenskap är att det tar lång tid
att överge en automatisk aktivitet och ersätta den med en annan aktivitet.

2.1.1 Automatisk informationshantering
Ett vanligt talesätt lyder “övning ger färdighet”. En färdighet kan sedan den är väl
inövad utföras mer eller mindre automatiskt. Här följer ett exempel på hur läsning
skulle kunna automatiseras (Lundh, Montgomery & Waern, 1992). Beskrivningen av
inlärningsprocessen är något förenklad för att tydliggöra skillnaden mellan
informationsprocesserna. När en person ska lära sig läsa måste varje bokstavs form och
ljud studeras med medveten uppmärksamhet, vilket är en kontrollerad process. Efter en
tids träning känner man automatiskt igen bokstaven. På samma sätt lär man sig ord för
ord. På detta stadium upptas den medvetna nivån helt av tolkningen av ett ord i taget.
Den medvetna nivån klarar bara av att hantera en sak i taget. Därför kan personen inte
förstå sammanhang och innebörden i en sekvens av ord ännu.

När läsningsprocessen är väl inövad tänker inte personen på de enskilda orden eller
bokstäverna, deras information går in på en omedveten automatisk nivå. Den
kontrollerade medvetna nivån är fri för tolkning av textens innehåll och sammanhang.
En betydande del av personens informationshantering övergår från en kontrollerad
medveten process till en automatisk omedveten process. Att läsa går nu snabbt och till
synes utan ansträngning. Automatisk informationshantering tar så lite uppmärksamhet
att den kan verka trivial men det betyder inte att underliggande mekanismer är enkla
(Glass & Hoyoak, 1986).
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 “Tre villkor som måste uppfyllas för att en aktivitet ska bli automatisk:

− För det första krävs att den utföres tillräckligt många gånger.

− För det andra måste en konsistent avbildning föreligga. En konsistent
avbildning innebär för tolkning att ett visst utseende alltid betyder samma
sak, och för aktiviteter att en viss rörelse alltid betyder samma sak. Om det
inte föreligger en konsistent avbildning spelar det ingen roll hur många
gånger en aktivitet upprepas, den blir ändå inte automatisk (Schneider &
Shiffrin,1977). Kunskap som erhållits genom informationsbehandling på den
undre nivån är vid behov tillgänglig för medvetandet och kan användas av
den högre nivån (Hascher & Zacks, 1979).

− För det tredje måste aktiviteten kunna inlemmas i människans autopilot-
baserade kontroll- och styrsystem. För detta krävs att det finns ett tydligt
mål för det som skall uppnås, att den som skall styra/påverka har en modell
över processen eller skeendet (förstår hur det fungerar, har kunskap om det
etc.), att det finns tillräckliga möjligheter att påverka processen eller
skeendet (styrbarhet), samt att det finns tillräckligt med information om
processens eller skeendets aktuella tillstånd (observerbarhet). ” (Schneider,
1993, sid 104).

 
 Det finns en stor vinst i utveckling av automatiska processer. Utan dem skulle vi inte
klara oss särskilt bra. Mycket av en människas skicklighet inom något område grundar
sig ofta på just de aktiviteter som utförs automatiskt, exempelvis idrottsprestationer,
hantverk och musik. Det som skiljer en skicklig yrkesman från en nybörjare är att den
skickliges processer sker bland annat mer automatiskt (Nygren, 1996a).
 

 2.2 Visuell perception
 Människan upplever sin omvärld till stor del med hjälp av visuella intryck. Följaktligen
dominerar synsinnet också samspelet mellan människa och teknik. Genom visuell
perception kan människan hämta in och bearbeta information både på den
kontrollerade nivån och den automatiska nivån samtidigt. Människans visuella system
kan delas in i fovealt och perifert seende (Nygren, 1996a). Fovealt seende fokuserar
med hög skärpa en liten del åt gången och kan liknas vid ett flexibelt strålkastarljus.
Det vill säga att “ljuskäglans” fokuserade område kan vara större eller mindre
beroende på vilken sorts information man söker (La Berge,1983, i Eysenck, 1993).
Processen är delvis kontrollerad och medveten exempelvis vid läsning av text.
 
 Perifert seende har dålig skärpa och kan bara registrera stimuli från enkla fysiska
egenskaper såsom färg, form, mönster och kontrast (Nygren,1996a). Processen sker på
ett automatiskt plan och utan medveten uppmärksamhet. Ett ord kan uppmärksammas
av det perifera synfältet men inte läsas, ordets position och eventuella fysiska
egenskaper registreras. Det perifera synfältets roll verkar vara att leda ögonrörelser
mot relevant information med ledning av informationens fysiska egenskaper, men även
att man kan känna igen och urskilja olika slags mönster i en informationsmängd. Det
perifera seendet har förmodligen en stor betydelse vid avläsning av tidigare välkänd
information eller där informationens organisering och strukturering är välbekant men
innehållet varierar. Exempelvis en läkare som “ögnar” igenom en patientjournal,
innehållande många sidor (Nygren & Henriksson, 1992).
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 2.3 Automatisering av informationsprocesser i arbetslivet
 När verksamheter datoriseras och pappersadministration ska överföras till dataprogram
händer det ofta att information presenteras på ett annat sätt i dataprogrammen än i
pappersdokument. Till exempel förekommer det i datadokument att man måste tolka
information på den medvetna nivån, exempelvis “sida 4/12” för att orientera sig. I
pappersdokument hade sådan information tagits in via den automatiska nivån med hjälp
av fingrarnas känsla av dokumentets tjocklek och hur många blad som har vänds.
Synsinnet registrerar också dessa saker kanske även hörseln noterar det eventuella
prasslet då bladen vänts. Vid gränssnittsdesign bör utvecklare bestämma sig för vilken
information man vill att användaren verkligen ska läsa och vilken han ska “uppleva”
(Nygren, Lind, Johnsson & Sandblad, 1992).
 
 Enligt Schneider (1993) bör man vid bildskärmsarbete ge människor möjlighet att
automatiskt bearbeta information om listors längd, buntars tjocklek och blanketters
användningsområde. Andra saker kan vara att presentera siffror och relationer mellan
dem på ett lättåskådligt sätt, exempelvis kan det vara lättare att uppskatta och jämföra
volymer och mängder presenterade i diagram än i en tabell. Ett annat område är
presention av mätvärden tagna vid olika tidpunkter, där avstånd kan representera tid,
exempelvis kan man använda en tidsaxel i lämplig skala och placera ut mätvärden
utefter den. Till skillnad mot att presentera mätvärden intill varandra med angivna
klockslag och läsaren får använda sin medvetna nivå för att räkna ut det tidsmässiga
skillnaden. Om den medvetna nivåns begränsade kapacitet används till att registrera
information så kan det leda till kognitiv belastning, vilket av flera forskare anses som
ett arbetsmiljöproblem främst i form av stress (Schneider, 1993; Åborg, 1995;
Gulliksen, 1996).

 2.3.1 Dynamiska dokument
 I många yrken används dynamiska dokument för förmedling av information om
exempelvis en arbetsprocess status eller bakgrundsmaterial för beslutsfattande.
Exempel på dynamiska dokument är listor, pappersblanketter och dataformulär med
mera. De har alltid samma layout och struktur men innehållet varierar, till exempel en
journalhandling över en patients tillstånd.
 
 Dessa dokument tittar användaren på många gånger under en arbetsdag och de blir
därför mycket välbekanta. Användaren läser inte hela dokumentet utan scannar av och
väljer ut specifik information (Nygren, 1996b). En yrkesskicklig person kan ofta bara
med en blick på dokumentet eller skärmbilden hämta den information han behöver,
exempelvis kan en läkare eller sjuksköterska snabbt bilda sig en uppfattning om en
patients tillstånd genom att bläddra i patientens journal.
 
 Else Nygren, doktor i systemanalysfilosofi vid Uppsala universitet har undersökt hur
yrkesskickliga personer hämtar information från dataskärmar och pappersdokument.
Hon har också kunnat förutse den genomsnittliga avläsningstiden/söktiden genom en
matematisk modell och utifrån modellen presentera tumregler för design av gränssnitt
lämpade för professionell användning (Nygren,1996a).
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Nygren (1996a) konstaterade att den snabbaste avläsningstiden uppnås när kunskap
kan inhämtas via det perifera synfältet. Kunskapen överförs med hjälp av olika slags
logiska mönster i presentationen. Mönstren bildas av att informationen ges fysiska
egenskaper och strukturer som alltid är densamma men innehållet varierar, det vill säga
“var sak har sin plats”. Detta mönster lär sig användaren känna igen vilket gör
informationen överblickbar. Anledningen är att den medvetna nivån inte behöver
använda sin begränsade kapacitet till navigering och orientering. Komplexa mönster tar
längre tid att lära sig men avläses lika snabbt som enklare.
 
 Strukturering och organisering av information begränsar sökområdet, vilket är en
förutsättning för att den vana användaren ska kunna avläsa ett dynamiskt dokument
snabbt (Nygren & Allard, 1996).  En informationsmängds olika enheter (med enhet
menas här numeriska värden, ord, meddelanden med mera) sorteras in i grupper efter
ett logiskt gemensamt kriterium. Grupperna i sig får undergrupper som i sin tur får
undergrupper. Varje enhet har sin bestämda position i sin grupp. Varje grupp har också
sin bestämda plats i den större gruppen. Informationsenheter och grupper kan tilldelas
unika fysiska egenskaper för att markera något speciellt kriterium, exempelvis färgkod,
starkt lysande föremål, font, storlek och så vidare.
 
 Viktiga faktorer som påverkar avläsningstiden är enligt Nygren (1996a) alltså:
• Storlek på sökområde.
• Gruppering av enheter.
• Sortering av enheter efter något gemensamt logisk kriterium.
• Enheter i konstanta positioner.
• Unika egenskaper på enheter.

2.3.2 Designriktlinjer för dynamiska dokument
Nygren (1996b) rekommenderar i sin rapport designriktlinjer för att uppnå snabbast
möjliga avläsningstid av en informationsmängd. Tumreglerna avser dokument som ska
användas av yrkesskickliga personer. Exempelvis så är det effektivare att presentera
information som är vertikalt uppställd än horisontellt formerad . Detta beror på två
omständigheter. För det första avläses enheter i kolumner snabbare än i långa rader.
För det andra kan enheter som varierar i vidd bilda ett egenskapsmönster som kan läras
av användaren, exempelvis då siffror ordnas med decimalkomma under varandra.

Enligt Nygren (1996b), bidrar markering av enheter som färg, skuggning, kursiv stil,
fet stil, litet typsnitt, tom plats till mönsterbildning. Ett sådant egenskapsmönster
uppfattas snabbt av det perifera systemet. Genom att gruppera och sortera information
efter struktur och innehåll begränsas antalet enheter i sökområdet. När en
informationsenhet har sin bestämda plats och alltid återfinns på samma där, har den en
konstant position. Erfarenhet av att finna en sökt informationsenhet i en konstant
position bildar ett slags sannolikhets mönster. Det vill säga att man förväntar sig att
hitta en sak på ungefär samma ställe som man hittat den förut. Detta minskar också
sökområdet. Konsistent position kombinerat med sorterade grupper är mycket
effektivt. Tumregeln begränsas bara av vilken grad av struktur informationen tillåter
och av tillgängligt skärmutrymme.
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Om fysiska egenskaper i en informationsmängd varierar på ett meningsfullt sätt och
positioner har en innebörd så bildas så kallade informativa mönster. Närvaro av
informativa mönster resulterar i att informationen inhämtas snabbare än om inget
mönster fanns (Nygren, Allard & Lind, 1996). Ofta går identifieringen av ett inlärt
mönster så snabbt att det räcker med bara en blick. Användaren tillåts se helhet och
sammanhang, det vill säga se vad som finns och reflektera över vad som inte finns.
Även en tom position har en innebörd i ett dynamiskt dokument (Nygren &
Henriksson, 1992). Informativa mönster i en informationsmängd möjliggör
presentation av mycket information i en skärmbild (Nygren & Allard, 1996). För den
yrkesskickliga användaren innebär detta flera fördelar. Man behöver inte bläddra bland
flera skärmbilder efter information. All information finns synlig vilket gör att
användaren upplever att den finns närvarande utan att medvetet tänka på den.
Användaren tillåts “hålla koll på läget”, närmare bestämt stöds observerbarheten vilket
i många yrken är av central betydelse.

2.3.3 Informativa strukturer och egenskaper i dynamiska dokument
Nygrens  tumregler (1996a) skulle kunna benämnas: Designprincipen för informativa
strukturer och egenskaper i en informationsmängd. Denna rapport avgränsar sig till att
tillämpa designprincipen i dynamiska dokument som används av yrkesskickliga vana
användare. Med ett dynamisk dokument menas här, ett dokument där layout och
struktur alltid är densamma men innehållet varierar, exempelvis dataformulär eller
pappersblankett. Informativa strukturer och egenskaper i ett dynamiskt dokument
innebär alltså att innehållet är organiserat och grupperat. Varje enhet har sin bestämda
position i en grupp, vilken också har en bestämd plats. Enheter och grupper kan ges
unika fysiska egenskaper. Strukturer och egenskaper ges en logisk innebörd som alltid
är konsekvent. Kunskap kan efter inlärning, inhämtas på ett omedvetet plan via det
perifera visuella systemet, samtidigt som den medvetna nivån är fri för analytiska och
logiska aktiviteter. Detta skulle kunna medför att information kan inhämtas och
bearbetas snabbare från ett dynamiskt dokument med en hög grad av informativa
strukturer och egenskaper än från ett dynamiskt dokument med en lägre grad av
informativa strukturer och egenskaper.

Graden av informativa strukturer och egenskaper i dynamiska dokument kan variera.
Innehållet i ett dynamiskt dokument kan vara organiserat och grupperat men sakna
bestämda positioner och unika fysiska egenskaper. Ett annat dynamiskt dokument kan
uppfylla alla de informativa strukturer och egenskaper som ingår i desingprincipen,
men de representeras i olika hög grad, till exempel kan det finnas fysiska egenskaper på
flera informationsenheter.

Tillåter informativa strukturer och egenskaper i en informationsmängd ett effektivare
informationsinhämtande? Är effekten av informativa strukturer och egenskaper så stark
att den märks redan i ett litet försök där försökspersonerna inte hinner bli välbekanta
med ett dynamiskt dokument? Med andra ord, medger en högre grad av informativa
strukturer och egenskaper i ett dynamiska dokument ett effektivare
informationsinhämtande än ett annat dynamiskt dokument med en lägre grad av
informativa strukturer och egenskaper? Med effektiv menas här ett förhållandevis
snabbt och korrekt informationsinhämtande.
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Det förväntat resultatet är att människor har ett effektivare informationsinhämtande
från dynamiska dokument innehållande en hög grad av informativa strukturer och
egenskaper jämfört med dynamiska dokument innehållande en lägre grad. Det
förmodade resultatet stöds av Nygrens teori. När presentation av information
innehåller egenskaper som det perifera seendet kan registrera förkortas avläsningstiden
(Nygren, 1996a).
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3. Metod och genomförande
Med anledning av att en förundersökning genomförs först och utifrån dess resultat
konstrueras en undersökning, så är dispositionen av detta kapitel följande.
Inledningsvis diskuteras möjliga metoder till hur informativa strukturers och
egenskapers informativitet kan studeras.  Därefter presenteras val av metod till
förundersökning samt dess genomförande. Resultatet från förundersökningen bildar
sedan grund för möjliga val av metod till en undersökning. Följt av valet av
undersökningsmetod och dess genomförande.

3.1 Möjliga lösningar och metoder
På vilka sätt kan man tänka sig att mäta informativa strukturers och egenskapers
informativitet i dynamiska dokument? För att undersöka problemställningen kan man
gå till väga på olika sätt. Ett kvalitativt angreppssätt är att genom verbala analyser ta
reda på hur människor upplever och tolkar information som presenteras med olika
nivåer av informativa strukturer och egenskaper (Patel & Davidson, 1994). Men med
en kvantitativ metod kan man få kvantifierat svar på hur effektivt informativa
strukturer och egenskaper är i en informationsmängd. En kombination av båda
metoderna används ofta i dagens forskning. Problemformuleringen avgör om
undersökningen blir till största delen kvantitativ eller kvalitativ (Patel & Davidsson,
1994). Yrkesskickliga personer skulle kunna observeras i deras dagliga arbete eller i en
testsituation. Man kan ingående studera deras beteende vid användning av dynamiska
dokument med olika grader av informativa strukturer och egenskaper. Denna
observationsmetod samlar information som kan användas i fortsatta  studier av
problemområdet. En svårighet kan vara attt det tar lång tid och därmed hinner man inte
observera så många personer inom  tidsramen för denna undersökning (Patel &
Davidsson, 1994).

3.2 Val av förundersökningsmetod
Ett syfte med detta examensarbete är att tillämpa Nygrens designprinciper på ett
exempel taget från arbetslivet. Alltså inte göra någon egen konstruktion av testmateriel
utan förankra problemet i en verksamhet. En förundersökning i form av
observationsintervjuer kommer att genomföras med syfte att hitta lämpligt testmaterial.
En observationsintervju innebär att man både intervjuar och observerar en person som
arbetar med ett datorstöd. Detta är ett utmärkt sätt att fånga in användbarhetsaspekter
som användaren ofta inte är medveten om. Kombinationen av en undersökare med
kunskap om kognitiv ergonomi och användarens kunskap om datorstödet och dess roll
i verksamheten kan ge en bra bild av ett systems användbarhet. Flera olika
dataprogram kommer att studeras för få ett stort underlag att välja lämpligt
testmaterial från. När lämpligt testmaterial är valt ska även arbetsplatsens användning
av det utvalda testmaterialet studeras. Detta för att kunna utforma den praktiska delen
av undersökningen så likt en arbetsuppgift som möjligt.
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Förundersökningen kommer att ske inom sjukvården, därför att det är ett område där
det är särskilt viktigt att överblicka och inhämta information snabbt och korrekt, för att
sedan fatta ibland livsavgörande beslut. Användandet av dynamiska dokument har en
lång tradition inom verksamheten. Patientjournaler innehåller till exempel ett flertal
dynamiska dokument som en van läkare snabbt “scannar av” (Nygren & Henriksson,
1992).  I sjukvården sker också dokumentering av stora informationsmängder både i
form av pappersdokumentation och i datasystem. Det håller på att ske en övergång till
mer och mer datoriserad dokumentation, men fortfarande finns en hel del
pappershantering kvar.

3.2.1 Förundersökning
Förundersökningen genomfördes på två vårdavdelningar, en öppenvårdsmottagning
och hos några sekreterare på en öronklinik. De dataprogram som studerades var två
patientadministrativa dataprogram, ett för öppen och ett för sluten vård samt ett
program som hanterade elektroniska provsvar. I det patientadministrativa
dataprogrammet för sluten vård fanns en skärmbild som presenterade en översikt av
inneliggande patienter på en vårdavdelning. Uppgifterna i bilden kunde också erhållas
på en utskrift. Utskriften visade sig ha en låg grad av informativa strukturer och
egenskaper och användes mycket sällan av personalen.

På en av de besökta vårdavdelningarna användes ett handskrivet pappersdokument
med hög grad av informativa strukturer och egenskaper. Dokumentet innehöll
uppgifter om inneliggande patienter och användes frekvent av all avdelningspersonal
det vill säga, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare med mera. Dessa två dokument,
datautskriften och pappersdokumentet, innehöll delvis samma information. Det
bestämdes att dessa dokument skulle jämföras i en undersökning.

Undersökningen kommer alltså att genomföras med hjälp av pappersdokument och inte
dataskärmbilder, vilket var den ursprungliga tanken. Det finns en viktig fördel med
detta faktum. Vårdavdelningspersonal på det för undersökningen aktuella sjukhuset
använder inte datorstöd i någon större utsträckning. Således kan man förmoda att
datorvanan är låg. Detta kan inverka som en störande faktor i en undersökning baserad
på dataskärmbilder, eftersom testsituationen ska vara så välbekant som möjligt. Skälen
till detta beskrivs närmare under punkten 3.4.

3.3 Möjliga undersökningsmetoder
I undersökningen ska alltså två dynamiska dokument jämföras vilket som var
effektivast. Om en kvalitativ inriktning på undersökningen väljs skulle man kunna göra
intervjuer med yrkesskickliga människor och ta reda på hur de upplever de dynamiska
dokument i dataprogram som används i deras verksamhet. Samtidigt kan man bedöma
dessa dokument med avseende på graden av informativa strukturer och egenskaper och
ställa det i relation till svaren i intervjun.
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En kvantitativ undersökning kan mäta hur effektivt informativa strukturer och
egenskaper är i dynamiska dokument. Laboratorieexperiment och fältexperiment ger
möjlighet att under kontrollerade former studera faktorer relevanta för
problemområdet. Ett laboratorieexperiment har de bästa praktiska förutsättningarna för
att kunna kontrollera situationsfaktorer (Patel & Davidson, 1994). Viktigt för en
undersöknings kvalitet är dock att man verkligen får validitet på det som mäts och att
det är reliabilitet vid mättillfällena. Validitet innebär att det mätinstrument man valt
verkligen mäter det man avser att mäta. Reliabiliteten säkras i och med att mätningen
sker på ett konsekvent sätt och samma värde fås vid mätning av samma fenomen vid
olika tillfällen.

Det mätsätt som väljs ska spegla det som ska studeras, det vill säga om
informatinsinhämtandet blir effektivare på grund av informativa strukturer och
egenskaper. Ett mått på effektivitet skulle kunna fås genom att mäta tid, antal fel, antal
saker man hinner på en viss tid och så vidare. Försökspersonernas testuppgift kan vara
att svara på frågor där svaret finns i ett dynamiskt dokument med varierande grad av
informativa strukturer och egenskaper, och mäta tiden det tog att svara på frågor eller
se hur många frågor de hinner med på en viss tid.

Om frågor av något slag används i ett experimentet, i vilket form är lämpligast att ge
dem till försökspersonerna? Ska de läsas upp av undersökningsledaren eller ska
försökspersonerna läsa dem själva? Skulle försökspersonerna läsa dem själva så
kommer individuella faktorer in, såsom, läshastighet, synhandikapp med mera. Om
undersökningsledaren läser upp frågorna kan det bland annat, innebära en alltför stor
inverkan från dennes person, det vill säga risk för ”demand characteristics” och
”experimenter effects”. Även här kan individfaktorer spela in såsom hörselnedsättning,
med mera. Testmaterialet kan utformas på olika sätt, exempelvis kan
försökspersonerna få flera olika uppsättningar patientuppgifter i samma nivå av den
oberoende variabeln eller använda ett och samma innehåll och ställa frågor på det.

3.4 Val av undersökningsmetod
I en verklig arbetssituation vill man snabbt och korrekt få svar på frågor som rör
vården av patienter. Därför strävar man efter att göra undersökningen så nära en
verklig situation som möjligt men ändå i möjligaste mån kontrollerad. Detta beslut
innebär att undersökningen läggs upp utifrån de dokument som hittades under
förundersökningen. Hur skapas en testsituation som är lik en arbetssituation men med
tillräckligt kontrollerade former och dessutom praktiskt genomförbar?

Kontroll i en undersökning utövas genom att hålla faktorer konstanta, manipulera eller
välja ut nivåer på den oberoende variabeln samt att balansera för störande variabler.
Att hålla faktorer konstanta i denna undersökning innebär att testmaterial och
testsituation görs så lika som möjligt för varje försöksperson exempelvis, samma
testuppgift och samma tidtagnings förfarande med mera. Innehållet i datautskriften och
pappersdokumentet görs till viss del om så att exakt samma informationsmängd ska
finnas i båda varianterna.
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Av praktiska skäl kommer inte samma plats och tid användas för alla personer, testet
kommer att genomföras i ett lugnt och avskilt rum i närheten av försökspersonernas
arbetsplats. Kontroll av den oberoende variabeln utgörs i detta experimentet av tre
utvalda nivåer av informativa strukturer och egenskaper i en informationsmängd. För
att undvika störande subjekt variabler i experimentet kan man balansera för dem, det
vill säga att sprida ut egenskaper hos försökspersonerna med syfte att grupperna ska
bli så homogena som möjligt. Detta kommer att beskrivas närmare i kapitel 3.6.

En mycket viktig faktor är att innehåll och organiseringen av informationsmängden
upplevs av försökspersonerna såsom välkänt och relevant, till exempel måste
uppgifterna om en patients ålder stå i relation till diagnosen. Skälet till att detta anses
viktigt är att i denna undersökning kan det uppstå svårigheter med att uppfylla
Schneiders tre villkor för att en aktivitet ska bli automatisk det vill säga, det logiska
mönster som bildas av informativa strukturer och egenskaper i informationmängden
hinner inte bli en automatisk aktivitet på den korta tid experimentet pågår. Möjligen
kan detta kompenseras genom att se till att informationsmängden är välbekant i fråga
om innehåll och organisering.

Försökspersonerna ska vara välutbildade och ha erfarenhet av avdelningsarbete. För att
i möjligaste mån uppnå detta bestäms innehållet behandla vanliga uppgifter om
inneliggande patienter på en intagningsavdelning. För att undvika att det föreligger
någon överensstämmelse mellan de uppdiktade patienterna och verkliga personer
består personnumrens sista siffror av fyra nollor.

Med avseende på informativa strukturer och egenskaper finns både likheter och
olikheter mellan dokumenten. Likheten innebär att dokumentens information är
organiserad på samma sätt, med kolumner och rader. Olikheten är att
pappersdokumentet har fler fysiska egenskaper och informationsenheter i konstanta
positioner. Som en följd av detta så är sannolikheten att finna en sökt
informationsenhet på förväntad plats mycket stor och en position får en mening även
om den är tom, exempelvis representeras en tom säng av en tom rad. Viktiga
informationsenheter ges fysiska egenskaper som skiljer ut dem från mindre viktig
information, till exempel ordet sekretess som skrivs med röda bokstäver.
Datautskriftens  innehåll och organisering (se bilaga 1) är som tidigare sagts, exakt
samma som i pappersdokumentet. Men den saknar konstanta positioner i horisontell
riktning och i viss mån i vertikal, exempelvis representeras inte en tom säng med en
tom rad. Detta får till följd att position inte har en mening. Datautskriften innehåller
inte heller några fysiska egenskaper.

Enligt Nygren (1996b) registrerar det perifera seendet enkla fysiska egenskaper bland
annat, form och mönster. En linje har formen av ett rakt streck. Om flera linjer
kombineras både i vertikal och horisontell riktning kan de bilda ett mönster. Om linjer
används i en informationsmängd för att understryka organisering och gruppering, så
avgränsar de förmodligen också sökområden. I pappersblanketter som används inom
sjukvården igår ofta linjer, vilket det även gjorde i det utvalda pappersdokumentet.
Kan denna fysiska egenskap ensam påverka avläsningstiden? Skulle det vara någon
skillnad mellan ett dokument med linjer och utan linjer? För att ta reda på detta delades
pappersdokumentet in i två varianter, en med horisontella och vertikala linjer (Ha, se
bilaga 2) och en utan (Hb, se bilaga 3).
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3.4.1 Hypotes
Med risk för upprepning repeteras här kort relevanta definitioner för hypotesen (för en
mer ingående beskrivning, se kapitel 2.3.3). Med dynamiska dokument avses,
dokument i form av pappersblanketter eller dataformulär där layout och struktur alltid
är densamma men innehållet varierar. Informativa strukturer och egenskaper innebär en
organisering och gruppering av innehåll samt att informationsenheter har bestämda
positioner och unika fysiska egenskaper. Med informativitet avses här ett snabbt och
korrekt informationsinhämtande.

En hög grad av informativa strukturer och egenskaper avser i denna undersökning att
pappersdokumentet (Ha) har uppfyllt alla informativa strukturer och egenskaper i
desingprincipen. Dokumentet har också fler fysiska egenskaper representerade än de
andra två dokumenten. En lägre grad av informativa strukturer och egenskaper innebär
för pappersdokumentet utan linjer (Hb), att det uppfyller alla informativa strukturer
och egenskaper i desingprincipen, men saknar den fysiska egenskapen linjer. För
datalistan (L) innebär en låg grad att den inte uppfyller alla informativa strukturer och
egenskaper i desingprincipen eftersom den saknar konstanta positioner och fysiska
egenskaper.

Hypotes: De dynamiska dokumenten, datautskrift (L) och pappersdokument (Hb), som
endast uppfyller äkta delmängder av de informativa strukturer och egenskaper som ett
annat dynamiskt dokument, pappersdokument (Ha), uppfyller, har en lägre grad av
informativitet.

Den oberoende variabeln, informativa strukturer och egenskaper i en
informationsmängd delas alltså in i tre nivåer. Låg grad av informativa strukturer och
egenskaper (L). Hög grad av informativa strukturer och egenskaper (Ha) samt en nivå
(Hb) där vertikala och horisontella linjer är borttagen från den högre nivån (Ha).
Uppdelningen av den högre nivån gjordes för att se om horisontella och vertikala linjer
i en informationsmängd är en fysisk egenskap som ensam har inverkan på
svarshastigheten. Beroende variabler är antal felaktiga svar och den tid det tar att svara
på ett antal frågor, där svaren finns i informationsmängden i någon av de tre dynamiska
dokumenten (Ha), (Hb), (L).

3.4.2 Population och urval
Eftersom Nygrens designprincip riktar sig till alla yrkesskickliga människor som
använder dynamiska dokument i det dagliga arbetet är det naturligt att denna grupp
också blir målpopulation för denna undersökning. Yrkesskicklig anses här en person
vara som har yrkesutbildning och erfarenhet. Populationen är förmodligen enormt stor.
Ett stickprovsurval är av uppenbara skäl nödvändigt. En viktig faktor, vilken tidigare
tagits upp, är att testmaterialet bör vara välbekant för försökspersonerna. Därför ska
sjukvårdspersonal utgöra representanter för målpopulationen.
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3.4.3 Undersökningens uppläggning
En uppläggning med oberoende grupper och slumpmässig indelning väljs. Fördelningen
av den oberoende variabelns tre nivåer över försökspersoner görs med hjälp av
blockrandomisering. Nivåernas inbördes ordning i varje block bestäms av kast med
tärning (se bilaga 4). Blockrandomisering har fördelen av att slumpmässigt fördela
exempelvis individers egenskaper i de olika grupperna samt att det blir lika många
personer i varje grupp. Ett eventuellt mekaniskt bortfall av försökspersoner kan också
hanteras på ett bra sätt. Testet innebär att snabbt och korrekt hämta ut information ur
en informationsmängd. Informationsmängden är utformad som en lista på inneliggande
patienter på en intagningsavdelning och presenteras på tre olika sätt, Ha, Hb och L.
Efter testet ska försökspersonerna titta på alla tre varianterna samtidigt och tala om
vilken de skulle föredrar. Undersökningen har alltså en i huvudsak experimentell
kvantitativt inriktning, kompletterat med ett kvalitativt inslag.

3.4.4 Testfrågor
Utifrån informationsmängden görs tjugo testfrågor med fasta svarsalternativ, ja eller
nej (se bilaga 5). Eftersom människor har en tendens att hellre svara ja än nej på en
fråga så bestäms att rätt svarsalternativ ska i hälften av svaren vara positivt och andra
hälften negativt. Eftersom informationsmängden är organiserad som en lista med
bestämda kolumner och det har betydelse var i listan svaret på en fråga står så görs en
indelning i “geografiska områden”. Fem områden ska väljas ut att ställa frågor från.
Inom varje område konstrueras fyra frågor där svaret finns att söka inom en begränsad
del av informationsmängden. Således bildades fyra block med fem frågor i varje (se
bilaga 5). Frågornas inbördes ordning i varje block kan påverka
undersökningsresultatet. Därför används latinsk kvadrat i varje block för att balansera
för denna risk (se bilaga 4).

Försökspersonen kommer att få läsa frågorna själv. Därför att risken för att
undersökningsledaren påverkar honom/henne i testsituationen är redan tillräckligt hög i
och med att denne finns med under hela testet. Läshastighet är en faktor som kan
komma att spela in i resultatet därför görs läsningen av testfrågorna så lätt och snabb
som möjligt genom stor text (18 punkter, Times New Roman). Anledningen till att
frågorna presenteras fem i taget är ifall det skulle inträffa någon störning under testets
genomförande. Till exempel kan någon främmande person plötsligt dyka upp eller
kanske försökspersonen har något att fråga om. Tio övningsfrågor föregår själva testet
därför att de medverkande dels ska förstå hur testet går till och dels bli bekant med
informationsmängden. Övningsfrågorna ges i samma ordning till alla försökspersoner
och de är av samma typ som testfrågorna.

Den statistiska analysen kommer att göras med hjälp av ett F-test med en signifikans
nivå på 0,05 och en jämförelse av gruppernas medelvärden. En pilotstudie med sex
personer ska genomföras för att prova undersökningens uppläggning och upptäcka
eventuella brister i metoden. Antalet verkar vara lagom med tanke på att hela
undersökningen kommer att innehålla 21 personer.
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3.5 Försökspersoner
Representanter för målpopulationen är erfaren sjukvårdspersonal på Kärnsjukhuset i
Skövde. Med erfaren menas här att de har både yrkesutbildning och arbetat på
akutvårdsavdelning en tid. Beroende på praktiska omständigheter måste flera faktorer
samverka för att en person ska kunna medverka i undersökningen. Först utses fyra av
sjukhusets kliniker som ska bidra med försökspersoner. Sedan bestäms lämpliga
tidpunkter när undersökningen kan genomföras på de olika klinikerna med hänsyn till
deras arbetsbelastning. Därför måste de medverkande arbeta vid den aktuella
tidpunkten, utses av sin arbetsledare och kunna lämna sitt arbete en stund.

Att arbetsledaren plockar ut vilka som ska medverka är ur praktisk synpunkt
nödvändig och bör inte detta påverkar resultatet eftersom avdelningspersonal tjänstgör
olika tider på dygnet. Om arbetsledaren gör ett urval bland alla anställda medarbetare
på kliniken kan det innebära en risk för en störande subjektvariabel. Vidare så indelas
försökspersonerna slumpmässigt över den oberoende variabelns tre nivåer, vilket redan
redogjorts för under punkt 3.4.3. Från varje klinik medverkar mellan fem och sex
personer, totalt 21 stycken, 7 i varje grupp. Det är ett rimligt antal att hinna med inom
tidsramen för detta examensarbete. Om effekten av den oberoende variabeln är stark
bör en skillnad mellan grupperna även kunna observeras med ett litet antal
försökspersoner.

Pilotstudien genomfördes med 6 stycken kvinnor slumpmässigt fördelade på 3 grupper
med 2 personer i varje. Representerade yrken var undersköterska och sjuksköterska.
Erfarenhet från sjukvårdsarbete varierade från 3 år till 30 år. Åldern var mellan 35 och
49 år.

I undersökningen deltog 21 försökspersoner, varav 8 män och 13 kvinnor, uppdelade i
tre grupper med sju personer i varje. Yrken representerade i undersökningsgruppen var
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Erfarenhet av arbete inom sjukvård var
från 5 månader till 31 år. Åldern varierade mellan 20 år till 54 år.
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3.6 Resultat pilotstudie
I Tabell 1 visas pilotstudiens resultat i form av medelvärde och standardavvikelse för
svarstid i de tre grupperna. Eftersom antalet fel var lågt redovisas inte medelvärde och
spridningsmått i tabellen. Beskrivning av hur beräkning för medelvärde har gjorts finns
under punkt 4. “resultat”.

Medelvärde
svarstid (sek)

SD Antal
fel

n

Ha 151,50 34,65 0 2

Hb 167,00 8,49 1 2

L 195,50 6,36 1 2

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för svarstid samt antal fel i varje grupp.

Ett F-test beräknades för de två beroende variablerna svarstid och antal fel. Svarstid;  F
(2, 5) = 2,28, MS error = 438. Antal fel; F (2, 5) = 0,50, MS error = 0,333. F-testet för
svarstid visar på en signifikant skillnad mellan grupperna men antalet försökspersoner
var bara två stycken. På frågan om vilket dokument som föredrogs blev svaren Ha: 6st,
Hb: 0st, L: 0st. Resultatet av pilotstudien tolkades som positivt och indikerade att det
kunde finnas en skillnad mellan de olika nivåerna på den oberoende variabeln. Några
mindre ändringar i frågornas konstruktion gjordes. En uppgift i en av frågorna stämde
inte överens med uppgifter i informationsmängden. En annan fråga ändrades helt
eftersom det uppstod tveksamhet i tolkningen av den. När ändringarna utförts ansågs
det att undersökningen var värd att genomföras i ett större sammanhang.

3.7 Genomförande av undersökning
Testsituationen inleddes med att försöksledaren hälsade på försöksperson och tackade
denne för att han/hon velat medverka i undersökningen. En testsituation upplevs av de
flesta människor som olustig och de har svårt att agera normalt. Därför betonade
försöksledaren att det var mycket snällt av de medverkande att vilja hjälpa till med
testning av de tre presentationsformerna. Försöksledaren talade om i vilket
sammanhang undersökningen ingick i och vad som förväntades av försökspersonen.
Därefter fick denne läsa igenom en skriftlig information som behandlade i stort sett
samma saker som den muntliga informationen (se bilaga 6).

Testet var utformat så att försökspersonen ombads att svara på enkla ja och nej frågor.
Försökspersonen fick läsa frågorna i ett pappersark och efter att ha letat rätt på svaret i
listan kryssa i svarsrutan för ja eller nej. Antalet frågor var trettio stycken, varav tio
övningsfrågor och tjugo testfrågor (se bilaga 6). Försökspersonerna fick inte veta att
de första tio frågorna var övningsfrågor. Frågorna presenterades fem i taget på ett
pappersark. Med hjälp av ett stoppur noterades tiden i sekunder, för varje ark om fem
frågor. Tiden togs från det att bladet vänts tills dess att försökspersonen kryssat i fråga
fem.
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Efter testet fick försökspersonen titta på de tre presentationsformerna, det vill säga
jämföra listorna och tala om vilken han/hon föredrog. Testmiljön utgjordes oftast av ett
lugnt rum eller en avskild plats i nära anslutning till försökspersonens arbetsplats.
Testet skedde under förmiddag eller eftermiddag. Tidpunkten kunde tyvärr inte vara
densamma för alla eftersom testet fick ske med hänsyn till försökspersonernas
möjlighet att komma ifrån sitt arbete.
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4. Resultat

För att undersöka om fler informativa strukturer och egenskaper i dynamiska
dokument ger ett effektivare informationsinhämtande än dynamiska dokument med
färre informativa strukturer och egenskaper, mättes svarstider i sekunder och antal fel
noterades. Resultatet presenteras i tabell 2, där gruppernas medelvärden jämförs. En
beskrivning för hur medelvärdena beräknades följer nedan.

Beräkning av F-test för svarstid gav; F (2,18) = 0,18, MS error = 1092 och för antal
fel; F (2,18) = 0,53, MS error = 0,270. Noteras bör att en av frågorna stog för 66,67
% av de felaktiga svaren.

Medelvärde
svarstid (sek)

SD Medelvärde
antal fel

SD n

Ha 158,43 39,50 0,57 0,535 7

Hb 168,14 33,20 0,43 0,535 7

L 166,71 24,73 0,71 0,488 7

Tabell 2. Medelvärde samt standardavvikelse för svarstid och antal fel i
varje grupp.

Beräkning av medelvärden för svarstider och antal fel har gjorts enligt följande. Varje
försökspersons testresultat är uppdelat i fyra block med frågor (A, B, C, D), för varje
block är svarstid och antal fel noterat (se bilaga 6). Svarstider och antal fel har sedan
summerats var för sig. Varje grupp (Ha, Hb eller L), består av sju försökspersoner
vilkas svarstider och antal fel summeras ihop var för sig. Summan delas med antal
försökspersoner (7st) och ett medelvärde för varje grupps svarstid och antal fel fås.

På frågan om vilken variant försökspersonerna skulle föredra att använda svarade 20
stycken att varianten med en hög grad av informativa strukturer och egenskaper var
bäst (Ha). En person valde varianten med en hög grad av informativa strukturer och
egenskaper, men utan horisontella och vertikala linjer (Hb). Ingen valde varianten med
en låg grad av informativa strukturer och egenskaper (L). En sammanfattning av
försökspersonernas kommentarer till vilken variant de föredrog finns i bilaga 7.

I den kvantitativa delen av undersökningen framkom ingen signifikant skillnad mellan
grupperna. Följaktligen kunde inte i denna undersökning påvisa att de dynamiska
dokumenten, L och Hb, skulle ha en lägre grad av informativitet än det dynamiska
dokumentet Ha.
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Däremot kan resultatet av den kvalitativa frågan indikera att en hög grad av
informativa strukturer och egenskaper i en informationsmängd (Ha) upplevs positivt av
de flesta försökspersonerna. Försökspersonerna uppger att linjer gör informationen
lättare att orienterar sig i, överblicka och läsa. Man säger också att den är mer
strukturerad, uppspaltad, inramad, avgränsad, tydligare och att färg är bra. Den person
som föredrog en hög grad av informativa strukturer och egenskaper, men utan linjer
(Hb),  anser att den är mer lik en datalista och att (Ha) känns gammal. Ingen person
valde en låg grad av informativa strukturer och egenskaper (L). De tycker att den är
svårläst vilket gör att man riskerar att läsa fel. Andra omdömen är kompakt,
koncentrerad, grötig och plottrig.
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5. Diskussion

Undersökningen ger motstridiga uppgifter om effekten av informativa strukturer och
egenskaper i dynamiska dokument. Det förväntade resultatet bekräftades inte i denna
undersöknings kvantitativa del. Detta kapitel börjar med en redogörelse om möjliga
orsaker till varför metoden inte kunde bringa klarhet i undersökningens frågeställning,
därefter diskuteras undersökningens betydelse i ett vidare perspektiv.

5.1 Metodkritiska synpunkter
Resultatet från undersökningens kvantitativa del stödjer inte antagandet att många
informativa strukturer och egenskaper i dynamiska dokument skulle vara effektivare än
färre. Den kvalitativa delens resultat visade ett omvänt förhållande. Undersökningens
resultat beror troligen till största delen på experimentets uppläggning, där främst
individfaktorer tillåtits dominera alltför mycket. Ett större antal försökspersoner hade
förmodligen gett ett annat resultat.

5.1.1 Automatisk aktivitet
Skapades det i experimentet förutsättningar för ett automatiskt
informationsinhämtande hos försökspersonerna? Uppfylldes Schneiders tre krav för att
en aktivitet ska utföras automatiskt i testsituationen? Det första kravet innebär att en
aktivitet måste utföras tillräckligt många gånger. Schneider talar inte om vad han
menar med “tillräckligt många gånger”. Han kanske inte ville precisera antalet på grund
av människors individuella skillnader, det vill säga att olika personer behöver utföra en
aktivitet olika många gånger innan den blir automatiserad. I min undersökning är det
tveksamt om detta krav är tillgodosett, eftersom testet bara omfattade tio
övningsaktiviteter innan själva mätningen.

Det andra kravet, en konsistent avbildning, kan anses uppfyllt genom att betingelserna
(Ha) och (Hb) har konstanta positioner och konsistenta fysiska egenskaper. Det tredje
villkoret, aktiviteten måste kunna inlemmas i människans autopilotbaserade kontroll
och styrsystem,  kan förmodas uppfyllt, eftersom försökspersonerna informerades både
muntligt och skriftligt om syftet/målet med informationsmängdens innehåll.
Försökspersonerna har genom sin erfarenhet och utbildning en modell av förhållanden
på en intagningsavdelning. De vet att de i en verklig situation kan påverka innehållet i
informationsmängden, exempelvis skriva in en ny patient på en tom sängrad.
Informationsmängden ger också tillräckliga uppgifter om avdelningens aktuella status,
det vill säga antalet patienter, vilket sängnummer de har, sökorsak, med mera. Endast
två av de tre kraven kan anses uppfyllda under experimentet.
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5.1.2 Felvariation
I den mellangruppsuppläggning som tillämpats i experimentet finns flera källor till
felvariation. Den naturliga variation som finns mellan olika grupper och de individuella
skillnaderna i reaktionsförmåga, läshastighet med mera. Individfaktorernas stora
inverkan på experimentets resultat var något som inte förutsågs. En betydligt
känsligare metod är inomgruppsuppläggning. Felvariationen inom grupperna
elimineras, men varje försöksperson skulle behöva testas under längre.
Sjukvårdspersonal har en pressad arbetssituation och hänsyn har tagits till att de inte
kan undvaras från sin arbetsplats någon längre stund.

Antalet försökspersoner i en undersökning har en avgörande betydelse för känsligheten
i ett experiment. En av orsakerna till den uteblivna signifikanta effekten av den
oberoende variabeln, kan bero på att antalet försökspersoner i varje grupp, sju stycken,
var för lågt. Ett lågt antal försökspersoner gör undersökningen okänslig på grund av
hög felvariation, främst från försökspersoners olika individuella egenskaper. Antalet
skulle ha kunnat ökas antalet något, men den stora spridningen av värden gjorde att
man avstod. Det skulle troligen krävas många fler försökspersoner, vilket det inte finns
möjlighet att hinna med i denna undersökning. Varför märktes inte den stora
felvariationen i pilotstudien? Det är troligen slumpen som har spelat in och fördelat
gruppernas medelvärden i en snygg ordning.

5.1.3 Felaktig fråga
Under experimentets genomförande fick undersökningsledaren uppfattningen att
innehållet i informationsmängden var i stort sett relevant och välbekant för de
försökspersoner som deltog. Uppfattningen grundas på att ingen av personerna
reagerade över någon uppgift i innehållet. Däremot gav en fråga upphov till 66,67% av
de felaktiga svaren. Frågan löd; Fastar patienten på 15:2? Rätt svar är ja. I
informationsmängden står det “Diab/F”, vilket skulle betyda att patienten äter
diabeteskost men är just nu fastande. Denna fråga skulle ha formulerats om eller
uppgiften kunde ha ändrats till “F/Diab”, då skulle F hamna i samma position som
övriga F i samma kolumn. Alternativt kunde man tagit bort diabeteskosten och bara
angett fastande. Som det nu blev speglar frågans felfrekvens mer försökspersonernas
tolkning av ett sätt att definiera en fastande dialektiker, än antal fel på grund av nivån
på informationsmängdens informativa strukturer och egenskaper.

Det kan ha varit för liten skillnad mellan den oberoende variabelns nivåer. Men att hitta
på en betingelse helt utan informativa strukturer och egenskaper, som förmodligen
skulle ge ett signifikant utslag, ansesinte meningsfullt eftersom ett av undersökningens
syften är att tillämpa designprinciper på en verklig företeelse.
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5.1.4 Uppläggning av den kvalitativa delen
Resultatet från den kvalitativa frågan stödjer antagandet, att många informativa
strukturer och egenskaper i dynamiska dokument skulle vara effektivare än färre. Men
det finns flera frågetecken kring resultatet. Utfallet kan bero på att försökspersonerna
har mer erfarenhet av dokument innehållande horisontella och vertikala linjer, som
delar av/in informationen och därför väljer denna variant. Försökspersonerna borde fått
fyra alternativ att välja mellan, vilket skulle gjort frågan mer öppen. Nu fick de bara
tre, det fjärde skulle varit att de inte tyckte om någon av de tre varianterna.
Försökspersonernas kommentarer till dokumentet med en hög grad av informativa
strukturer och egenskaper (Ha), skulle kunna peka på att linjer underlättar sökning i
horisontella och vertikala grupper. Linjerna i detta dokument verkar förstärka
organisering och strukturering av informationen, vilket avgränsar sökområden. För en
datamaskin innebär linjerna bara mer data att processa, men för en människa tycks det
som om de istället underlättar informationshanteringen.

Kanske en helt igenom kvalitativ metod skulle ge ett mer nyanserat resultat. De
medverkandes åsikter om och upplevelse av att arbeta med dynamiska dokument skulle
ha kommit fram bättre. Ett problem med metoden kan vara att de
informationsprocesser som här är intresse, är till stor del omedvetna. Omedvetna
aktiviteter har människor ofta svårt att uttrycka verbalt (Nygren 1996b).

5.2 Informativa strukturer och egenskapers praktiska betydelse
Nygren har en gedigen forskning bakom sin rekommendation av designriktlinjer.
Hennes resultat väger naturligtvis mycket tyngre än denna undersökning. Därför tror
jag fortfarande att graden av informativa strukturer och egenskaper i en
informationsmängd, har betydelse för människans informationsprocesser.

Informativa strukturer och egenskaper i en informationsmängd stödjer människans
naturliga sätt att hantera och bearbeta information, vilket innebär att de är viktiga
kognitionsergonomiska faktorer. Om man tillämpar dem vid design av dynamiska
datadokument, höjs förutsättningarna för att dokumenten blir effektiva arbetsverktyg
för den yrkesskickliga frekventa användaren. Att inte ta hänsyn till denna
användargrupps speciella behov, kan vara ett stort slöseri med mänskliga och
ekonomiska resurser. Det spelar ingen roll om ett system har hög funktionalitet och är
lätt att lära sig, om det inte stödjer utveckling av automatiska aktiviteter. Exempel på
en sådan aktivitet är igenkänning av ett inlärt informativt mönster i ett dynamiskt
dokument. Identifiering och tolkning av ett sådant mönster sker oftast med bara en
blick (Nygren & Henriksson, 1992).
Datasystem inom administrativa verksamheter saknar ibland översikter och
sammanställningar. Användaren kan då få svårigheter med att exempelvis, överblicka
och kontrollera processer. Enligt Nygren, Lind och Sandblad (1991) skulle man kunna
komplettera systemen med översiktsdokument, där man får en uppfattning om helhet
och del samtidigt. Dessa översikter är ett utmärkt exempel på ett användningsområde
för informativa strukturer och egenskaper.

En egenskap hos automatiska processer är att människor har svårt att uttrycka och
beskriva dessa aktiviteter verbalt, det vill säga hur de faktiskt gör när de utför en
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automatisk aktivitet. Medvetandet har inte kontakt med de aktiviteter som redan är
automatiserade. I en kravspecifikation kan det därför vara svårt för användare att
framföra krav på informativa strukturer och egenskaper i ett gränssnitt.
Systemutvecklare bör vara uppmärksamma på detta förhållande.

Flera av de standarder, metoder och ”guidelines” som finns för utveckling och testning
av gränssnitt, är utformade med tanke på nybörjarens problem. De tar inte hänsyn till
den regelbundna yrkesskickliga användarens krav på bland annat, sammanställning av
information och behov av översikter. Nygrens designprinciper är ett bidrag i rätt
riktning, men det behövs mer forskning på området. Men framför allt måste den
kunskap som redan finns, ut till de människor som utvecklar verksamheter och
designar datasystem.

5.2.1 Domänkunskap
Nygren (1992) menar att man kan presentera en stor mängd information på en
dataskärm samtidigt, om en del av den kan bearbetas via det perifera synfältet. Men det
räcker troligen inte för att få ett effektivt utnyttjande av dynamiska dokument. Under
arbetet med uppbyggandet av testmaterial och testsituation, har en insikt om vikten av
att presentera information på ett sätt som överensstämmer med användarnas
domänområde vuxit fram. De informativa strukturerna och egenskaperna i ett
domänspecifikt dynamiskt, dokument bör innehålla konventioner och begrepp från det
verksamhetsområde dokumentet utvecklas för.

5.2.2 Användbar datautskrift
I det dagliga arbetet runt en patient är det fortfarande mest praktiskt att använda
pappersdokument. Åtminstone på de vårdavdelningar som besöktes under
förundersökningen. Enligt personalen, har det förekommit att man försett en dator med
hjul och försökt ta med den runt i patientsalarna. Men de praktiska svårigheterna med
sladdar med mera var för stora. I väntan på mer praktiskt portabla datorer, skulle man
kunna utnyttja fördelarna med datasystem och fördelarna med pappersdokument
genom att använda utskrifter från dataprogrammen.

Det bör föreligga en överensstämmelse mellan dataskärmbild och dess utskrift, med
avseende på innehåll och utseende. Då kan användaren utnyttja erfarenheten från det
ena dynamiska dokumentet till det andra. Dessutom skulle personalen spara in den tid
det tar att skriva in uppgifter för hand. Utformningen av skärmbild och utskrift bör
följa Nygrens designriktlinjer med avseende på informativa strukturer och egenskaper i
dynamiska dokument. Men skärmbildens alla detaljer, vad gäller funktionsknappar med
mera, ska intevara med på utskriften. Bara den för vårdarbetet väsentliga
informationen. En positiv bieffekt av att låta datasystemet generera ett dokument som
används frekvent av vårdavdelningspersonal är möjligen, att även personer som inte
vanligen använder systemet kan känna igen sig i en skärmbild.
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5.3. Förslag till fortsatt arbete
Undersökningen klargör inte entydigt om informativa strukturer och egenskaper i
dynamiska dokument, underlättar informationsinhämtandet eller ej. Frågan kvarstår
och behöver undersökas vidare med andra metoder. Om experimentet ska göras om
bör känsligheten ökas och felvariationen minskas med en inomgruppsuppläggning. Då
kan varje försöksperson testas på varje nivå av den oberoende variabeln, därmed kan
man jämföra om en person förändrar svarshastigheten beroende på graden av
informativa strukturer och egenskaper.

Lundh m fl (1992) gör ett antal distinktioner mellan olika slag av minnesfunktioner. I
flera av dessa distinktioner skiljer man bland annat på medvetna och omedvetna
processer. Till exempel perceptuellt minne och semantiskt minne, deklarativt och
procedurellt minne, faktaminne och färdighetsminne, explicit och implicit minne.
Påverkar informativa strukturer och egenskaper i en informationsmängd på något sätt,
någon eller några av dessa minnesfunktioner?

Man skulle kunna titta närmare på de strategier som människan använder för att avlasta
den medvetna nivån vid bland annat beslutsfattande och problemlösning. Det kan
ibland vara svårt att ta hänsyn till all tillgänglig information i en situation. För att klara
av en sådan situation tillämpar vi omedvetet heuristiker som hjälper oss att välja ut den
information som förs upp till den medvetna nivå (Lundh, m fl 1992). Har dessa
heuristiker något samband med informativa strukturer och egenskaper?

Hur organiserar och strukturerar människor i olika yrken stora informationsmängder
för att få bästa möjliga överblick? Uttnyttjar de informativa strukturer och egenskaper
eller något annat sätt? Detta kan undersökas genom kvalitativa intervjuer och
observationer av dem och deras arbetsplatser.

Man kan ur ett arbetsmiljön perspektiv studera automatisk informationshantering
genom informativa strukturer och egenskaper. Påverkas den kognitiva belastningen?
Sänks stressnivån om man konsekvent tillämpar Nygrens rekommendationer?
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Bilaga 2: Betingelse Ha
(Obs ordet sekretess i kolumnen kommentar, är i orginalversion skrivet med röd färg)

Datum: 98 04 01 Akut avdelning 5
Snr Namn Pnr/Rnr/Anr Sökorsak Spec omr Kost Kommentar
  1:1 Karl Karlsson 121203-0000 Cer ins MED Diab

  1:2 Catrin Pettersson 410403-0000 Blödning GYN Sekretess

  2:1 Emma Lundström 790403-0000 Salp GYN F Sängläge

  2:2 Annelie Andersson 760403-0000 Salp/x GYN F Sängläge

  3:1 Patrik Pettersson 280803-0000 Bukobs KIR F

  3:2
  4:1 Karl Lundström 380703-0000 Prost URL F Sekretess

  4:2 Jörgen Andersson 230403-0000 Pneumoni LUNG

  5 Erna Lundström 680403-0000 Fotled frakt ORTOP Glutfri

  6:1 Nils Pettersson 830318-0000 Intox IVA F

  6:2 Hans Lundström 580403-0000 Bukobs KIR F Sekretess

  6:3 Peter Andersson 350728-0000 Galla KIR F

  7:1 Greta Pettersson 080401-0000 Avtackl MED

  7:2 Petra Lundström 280201-0000 Angina MED Sekretess

  8:1 Lina Hansson 100825-0000 Ven tromb MED Linda hö ben till knä

  8:2
  9:1 Sylvia Lundström 580403-0000 Sår inf INF Oml. hö. maleol

  9:2 Aina Andersson 340403-0000 Colon irr MED Laktfri

10:1 Rune Pettersson 280403-0000 Hj svikt MED

10:2
11:1
11:2 Gudrun Andersson 750403-0000 Axel lux ORTOP Diab Kave Pc

12 Elmer Pettersson 480804-0000 Bukobs KIR F

13 Allan Lundström 430403-0000 Syn störn ÖGON Diab

14 Sigrid Andersson 091116-0000 Ca smärta KIR

15:1
15:2 Angela Pettersson 051116-0000 Collum ORTOP Diab/F Sträck

16:1 Kent Lundström 751116-0000 Ormbett MED Sekretess

16:2 Artur Andersson 591116-0000 App KIR F

17:1 Holger Pettersson 451116-0000 Astma MED Inhalerar

17:2 Uno Lundström 551116-0000 Hjärt inf MED Diab

17:3 Nils Andersson 031113-0000 Bensår MED/INF Diab Oml NACL x 3

18:1 Lena Pettersson 351216-0000 Lung Ca MED

18:2 Hilma Lundström 150126-0000 Divertikulit KIR Flyt Stomi

18:3
19 Ruben Andersson 331106-0000 Lung emboli MED Heparindropp
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Bilaga 3: Betingelse Hb
(Obs ordet sekretess i kolumnen kommentar, är i orginalversion skrivet med röd färg)

  Snr Namn Pnr/Rnr/Anr Sökorsak Spec omr Kost Kommentar

  1:1 Karl Karlsson 121203-0000 Cer ins MED Diab

  1:2 Catrin Pettersson 410403-0000 Blödning GYN Sekretess

  2:1 Emma Lundström 790403-0000 Salp GYN F Sängläge

  2:2 Annelie Andersson 760403-0000 Salp/x GYN F Sängläge

  3:1 Patrik Pettersson 280803-0000 Bukobs KIR F 

  3:2

  4:1 Karl Lundström 380703-0000 Prost URL F Sekretess

  4:2 Jörgen Andersson 230403-0000 Pneumoni LUNG  

  5 Erna Lundström 680403-0000 Fotled frakt ORTOP Glutfri 

  6:1 Nils Pettersson 830318-0000 Intox IVA F

  6:2 Hans Lundström 580403-0000 Bukobs KIR F Sekretess

  6:3 Peter Andersson 350728-0000 Galla KIR F 

  7:1 Greta Pettersson 080401-0000 Avtackl MED  

  7:2 Petra Lundström 280201-0000 Angina MED  Sekretess

  8:1 Lina Hansson 100825-0000 Ven tromb MED Linda hö ben till knä

  8:2

  9:1 Sylvia Lundström 580403-0000 Sår inf INF  Oml. hö. maleol

  9:2 Aina Andersson 340403-0000 Colon irr MED Laktfri 

10:1 Rune Pettersson 280403-0000 Hj svikt MED  

10:2

11:1

11:2 Gudrun Andersson 750403-0000 Axel lux ORTOP Diab Kave Pc

12 Elmer Pettersson 480804-0000 Bukobs KIR F 

13 Allan Lundström 430403-0000 Syn störn ÖGON Diab

14 Sigrid Andersson 091116-0000 Ca smärta KIR  

15:1

15:2 Angela Pettersson 051116-0000 Collum ORTOP Diab/F Sträck

16:1 Kent Lundström 751116-0000 Ormbett MED  Sekretess

16:2 Artur Andersson 591116-0000 App KIR F

17:1 Holger Pettersson 451116-0000 Astma MED Inhalerar

17:2 Uno Lundström 551116-0000 Hjärt inf MED Diab

17:3 Nils Andersson 031113-0000 Bensår MED/INF Diab Oml NACL x 3

18:1 Lena Pettersson 351216-0000 Lung Ca MED  

18:2 Hilma Lundström 150126-0000 Divertikulit KIR Flyt Stomi

18:3

19 Ruben Andersson 331106-0000 Lung emboli MED  Heparindropp
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Bilaga 4: Blockrandomnisering och latinsk kvadrat

Fp Test omgång
A (TA)

Test omgång
B (TB)

Test omgång
C (TC)

Test omgång
D  (TD)

1. Ha  A1 A4 A5 A3 A2  B2 B4 B5 B3 B1  C5 C4 C2 C3 C1  D1 D3 D4 D2 D5
2. Hb  A2 A5 A1 A4 A3  B3 B5 B1 B4 B2  C1 C5 C3 C4 C2  D2 D4 D5 D3 D1
3. L  A3 A1 A2 A5 A4  B4 B1 B2 B5 B3  C2 C1 C4 C5 C3  D3 D5 D1 D4 D2
4. Ha  A4 A2 A3 A1 A5  B5 B2 B3 B1 B4  C3 C2 C5 C1 C4  D4 D1 D2 D5 D3
5. Hb  A5 A3 A4 A2 A1  B1 B3 B4 B2 B5  C4 C3 C1 C2 C5  D5 D2 D3 D1 D4
6. L  A1 A4 A5 A3 A2  B2 B4 B5 B3 B1  C5 C4 C2 C3 C1  D1 C3 D4 D2 D5
7. L  A2 A5 A1 A4 A3  B3 B5 B1 B4 B2  C1 C5 C3 C4 C2  D2 D4 D5 D3 D1
8. Hb  A3 A1 A2 A5 A4  B4 B1 B2 B5 B3  C2 C1 C4 C5 C3  D3 D5 D1 D4 D2
9. Ha  A4 A2 A3 A1 A5  B5 B2 B3 B1 B4  C3 C2 C5 C1 C4  D4 D1 D2 D5 D3
10. L  A5 A3 A4 A2 A1  B1 B3 B4 B2 B5  C4 C3 C1 C2 C5  D5 D2 D3 D1 D4
11. Hb  A1 A4 A5 A3 A2  B2 B4 B5 B3 B1  C5 C4 C2 C3 C1  D1 D3 D4 D2 D5
12. Ha  A2 A5 A1 A4 A3  B3 B5 B1 B4 B2  C1 C5 C3 C4 C2  D2 D4 D5 D3 D1
13. L  A3 A1 A2 A5 A4  B4 B1 B2 B5 B3  C2 C1 C4 C5 C3  D3 D5 D1 D4 D2
14. Ha  A4 A2 A3 A1 A5  B5 B2 B3 B1 B4  C3 C2 C5 C1 C4  D4 D1 D2 D5 D3
15. Hb  A5 A3 A4 A2 A1  B1 B3 B4 B2 B5  C4 C3 C1 C2 C5  D5 D2 D3 D1 D4
16. L  A1 A4 A5 A3 A2  B2 B4 B5 B3 B1  C5 C4 C2 C3 C1  D1 D3 D4 D2 D5
17. Ha  A2 A5 A1 A4 A3  B3 B5 B1 B4 B2  C1 C5 C3 C4 C2  D2 D4 D5 D3 D1
18. Hb  A3 A1 A2 A5 A4  B4 B1 B2 B5 B3  C2 C1 C4 C5 C3  D3 D5 D1 D4 D2
19. Hb  A4 A2 A3 A1 A5  B5 B2 B3 B1 B4  C3 C2 C5 C1 C4  D4 D1 D2 D5 D3
20. L  A5 A3 A4 A2 A1  B1 B3 B4 B2 B5  C4 C3 C1 C2 C5  D5 D2 D3 D1 D4
21. Ha A1 A4 A5 A3 A2 B2 B4 B5 B3 B1 C5 C4 C2 C3 C1 D1 D3 D4 D2 D5
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Bilaga 5: Övnings och testfrågor

Övningsfrågor
1
Spec omr

2
Kommentar

3
Sökorsak

4
Kost

5
Ledig/tom säng

Öa Tillhör patienten
på 11:2
ortopedkliniken?
Ja

Har patienten på
9:1 sekretess?
Nej

Har 1:2
sökorsaken
blödning?
Ja

Har patienten på
11:1 diabeteskost?
Ja

Är sängen 17:2
ledig?
Nej

Öb Har Jörgen
Andersson
sökorsaken
pneumoni?
Ja

Ska höger ben
lindas på 7:2?
Nej

Tillhör patienten
på rum 13
ögonkliniken?
Ja

Fastar patienten på
4:2?
Nej

Finns det någon
tom säng på rum
14?
Nej

Test frågor
1
Spec omr
(1:1 - 6:3)

2
Kommentar
(14 - 19)

3
Sökorsak
(7:1 - 13)

4
Kost
14 - 19)

5
Ledig/tom säng
(7:1 - 13)

A Tillhör patienten
på 6:3
kirurgkliniken?
Ja

Har patienten på
16:2 stomi?
nej

Har Lina Hansson
en ven trombos?
ja

Har patienten på
17:2 laktosfri
kost?
nej

Är säng 11:1
ledig?
ja

B Tillhör patienten
på 4:1 IVA?
 nej

Ligger Angela
Pettersson i
sträck?
ja

Är Sylvia
Lundström inlagd
för hjärtinfarkt?
Nej

Fastar patienten
på 15:2?
ja

Är säng 9:2 ledig?
nej

C Tillhör patienten
på 2:1
gynekologklinike?
Ja

Har patienten på
rum 14 sekretess?
nej

Har Elmer
Pettersson
sökorsaken
bukobs?
ja

Fastar patienten
på 18:1?
nej

Finns det någon
ledig säng på rum
11?
ja

D Tillhör patienten
på rum 5
medicinkliniken?
nej

Ska patienten på
17:1 inhalera?
ja

Har Aina
Andersson
sökorsaken intox?
Nej

Står patienten på
18:2 på flytande
kost?
ja

Ligger Gudrun
Andersson på
10:2?
nej
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Bilaga 6: Exempel testbatteri

Försöksperson nr: 1 Ha

Kvinna: Man:

Ålder:

Antal år i yrket :

Tid Antal fel

Öa

Öb

A

B

C

D

Summa
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Stopp!
 Vänta med att vända blad tills försöksledaren säger till.

Information
Syftet med denna undersökning är att jämföra olika sätt att presentera
information. Du kommer att få svara på frågor där svaren finns i en lista. Genom
din medverkan får jag ett mått på de olika presentationsformernas förmåga att
förmedla information snabbt och korrekt. Du kommer bara se en av
presentationsformerna. Listan innehåller uppgifter om uppdiktade patienter på en
intagningsavdelning. För att det inte ska förekomma någon överensstämmelse
mellan de uppdiktade patienterna och verkliga människor har de fyra sista
siffrorna i personnumret ersatts av fyra nollor. Observera att det som ska
undersökas är olika sätt att presentera information och inte dig som person.
Det är viktigare att du svarar rätt än snabbt på frågorna. Så bli inte stressad av att
jag tar tiden. Testet tar ca 15 minuter.

Naturligtvis är ditt deltagande helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din
medverkan. De uppgifter du lämnar är anonyma och din identitet kommer inte att
registreras på något sätt. Undersökningen ingår i ett examensarbete vid högskolan
i Skövde som kommer att vara tillgängligt på högskolans bibliotek fr o m
sensommaren 1998.

Margareta Hüllert
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Stopp!
 Vänta med att vända blad tills försöksledaren säger till.

(Öa:1Ha)

1. Tillhör patienten på 11:2 ortopedkliniken?

Ja: � Nej: �

2. Har patienten på 9:1 sekretess?

Ja: � Nej: �

3. Har 1:2 sökorsaken blödning?

Ja: � Nej: �

4. Har patienten på rum 13 diabeteskost?

Ja: � Nej: �

5. Är sängen 17:2 ledig?

Ja: � Nej: �
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Stopp!
 Vänta med att vända blad tills försöksledaren säger till.

(Öb:1Ha)

1. Har Jörgen Andersson sökorsaken pneumoni?

Ja: � Nej: �

2. Ska höger ben lindas på 7:2?

Ja: � Nej: �

3. Tillhör patienten på rum 13 ögonkliniken?

Ja: � Nej: �

4. Fastar patienten på 4:2?

Ja: � Nej: �

5. Finns det någon tom säng på rum 14?

Ja: � Nej: �



Bilagor

Stopp!
 Vänta med att vända blad tills försöksledaren säger till.

(TA:1Ha)

1. Tillhör patienten på 6:3 kirurgkliniken?

Ja: � Nej: �

2. Har patienten på 17:2 laktosfri kost?

Ja: � Nej: �

3. Är säng 11:1 ledig?

Ja: � Nej: �

4. Har Lina Hansson en ven trombos?

Ja: � Nej: �

5. Har patienten på 16:2 stomi?

Ja: � Nej: �
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Stopp!
 Vänta med att vända blad tills försöksledaren säger till.

(TB:1Ha)

1. Ligger Angela Pettersson i sträck?

Ja: � Nej: �

2. Fastar patienten på 15:2?

Ja: � Nej: �

3. Är säng 9:2 ledig?

Ja: � Nej: �

4. Är Sylvia Lundström inlagd för hjärtinfarkt?

Ja: � Nej: �

5. Tillhör patienten på 4:1 IVA?

Ja: � Nej: �
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Stopp!
 Vänta med att vända blad tills försöksledaren säger till.

(TC:1Ha)

1. Finns det någon ledig säng på rum 11?

Ja: � Nej: �

2. Fastar patienten på 18:1?

Ja: � Nej: �

3. Har patienten på rum 14 sekretess?

Ja: � Nej: �

4. Har Elmer Pettersson sökorsaken bukobs?

Ja: � Nej: �

5. Tillhör patienten på 2:1 gynekologkliniken?

Ja: � Nej: �
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Tack för hjälpen

(TD:1Ha)

1. Tillhör patienten på rum 5 medicinkliniken?

Ja: � Nej: �

2. Har Aina Andersson sökorsaken intox?

Ja: � Nej: �

3.  Står patienten på 18:2 på flytande kost?

Ja: � Nej: �

4. Ska patienten på 17:1 inhallera?

Ja: � Nej: �

5. Ligger Gudrun Andersson på 10:2?

Ja: � Nej: �



Bilagor

Bilaga 7: Försökspersonernas kommentarer

Kommentarer till den kvalitativa frågan om vilken presentationsvariant de föredrog.

Ha:
− Känns gammal

− Tydligare text

− Lättare komma rätt med streck

− Ser lättare ut att läsa på grund av linjerna

− Lättare se med stödlinjer

− Linjer bra, färg bra

− Lättare överblick, bra med linjer, orienterar sig lättare

− Mer inramat, mer överblick

− Mer strukturerat och avgränsat, lättare följa med ögat

− Lättare att se på

− Tydligare

− Uppspaltat känns fräscht inte rörigt
 
 
 Hb:

− Utan streck är mer likt datalistor, vilket är bra
 
 
 L:

− Grötigt, svårt

− Plottrig, anser två stycken

− Riskera att läsa fel, enligt två stycken

− Svårt och kompakt

− För koncentrerat, inga linjer


