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Abstract
Two prototypes of the first side of a intranet is made for a food company.

The first user-interface is designed after minimalism principles with few headings
including global and local information to stimulate an action-oriented approach, a
positive attitude and motivation from inexperienced users. The second is a maximalism
design, headings in two levels for the global information and icons for the local.

The interfaces are analysed with the method REAL, Relevance, Efficiency, Attitude
and Learnability. As a complement is the definition, usability in context, used. Both
with regard to usability from the perspective of attitudes and motivations.

The study is qualitative, based on interviews and observations of two experienced and
four inexperienced internet users.

The maximalism design supports scannability and efficiency. The attitude is more
positive to this one, especially after learning. User competence and relevance for work
is important.

The study supports a maximalism design of the intranet.
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Sammanfattning
Ett förslag på design av gränssnittet på förstasidan av ett intranet är utformat med
tanke på användbarhet med utgångspunkt från attityder och motivation.

Arbetet är utfört hos Familjen Dafgård AB i Källby, ett företag inom
livsmedelsbranschen.

Två gränssnitt är designade, ett efter minimalistiska principer med ett fåtal rubriker
innehållande både global och lokal information i en djupare struktur för att stimulera
till en action-oriented approach och att locka till sig nya, ovana användare. Det andra
med utgångspunkt från informativa startsidor eller en maximalistisk design med
rubriker i flera nivåer för global information samt ikoner för lokal information.

Gränssnitten är utvärderade med tanke på användbarhet med hjälp av REAL metoden,
Relevans, Effektivitet, Attityd och Lärbarhet. Som komplement till denna metod som
utvärderar på detaljnivå används en definition kallad användbarhet i kontext. Denna
hanterar användarvänlighet, användarkompetens, användaracceptans och informa-
tionsbehov på en mer global nivå.

Utvärderingen baseras på en kvalitativ ansats med intervjuer och observationer av sex
försökspersoner som har fått pröva de två versionerna av gränssnittet. Fyra ovana och
två vana internetanvändare.

Resultatet visar att av de två versionerna är den maximalistiska startsidan är att
föredra. Den främjar scannability och stödjer effektiviteten. Attityden till Max-
varianten är mer positiv än till Min-varianten, speciellt efter inlärning, vilket visar att
användarkompetensen är viktig för att skapa en positiv attityd och finna motivation till
att använda gränssnittet.

Människan vill ha en mening med omvärlden och kunna räkna ut vad som kan göras.
Uppfylls detta kan en positiv attityd skapas. Här visar det sig att relevans för det egna
arbetet är avgörande för motivation att använda gränssnittet

Informationsbehovet är olika för olika personer. Generellt sett verkar det finnas ett
behov av ett intranet hos företaget, dock måste det definieras vilken typ av information
som är relevant med tanke på lättillgänglig, lokal information och global information.

Studien förordar en maximalistisk design av företagets första sida av ett intranet.
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1 Introduktion

1.1 Inledning

Syftet med föreliggande studie är att undersöka en komplex målgrupps attityder och
motivation till att använda ett intranet. Arbetet är uppdelat i två faser. Den första
behandlar gränssnittsdesign inom web-området. Två prototyper av första sidan av ett
intranet utvecklas för ett företag. De två prototyperna är uppbyggda kring samma tema
men med skillnaden att den ena varianten innehåller mycket information med en grund
länkhierarki. Den andra varianten innehåller mindre information på förstasidan och har
en djupare struktur i sin länkhierarki.

Den andra fasen i studien innefattar utvärderingen av de två prototyperna. Genom att
göra en användartest är det möjligt att få fram fakta om personalen som ska använda
systemet. Med utgångspunkt från personalens attityder och motivation till att använda
något av de två förslagen görs en utvärdering som ska visa vilket förslag som är
användbart, om och varför det är användbart. Detta sker ur ett kognitionsvetenskapligt
perspektiv, med hänsyn till människans tankestrukturer och mentala förutsättningar.

Följande ord tar upp svårigheten med att anpassa design av till exempel ett
datorgränssnitt efter människans mentala förutsättningar.

“Design av gränssnitt är både vetenskap och konst så låt din intuition
styra dig. Men ska du experimentera så är det bäst att kunna reglerna
först för att kunna bryta mot dem på ett effektivt sätt” (Mullarky &
Katz,1998, sid 17).

Genom att titta på ett stort antal hemsidor på internet både hos företag och
privatpersoner har det visat sig att det är svårt att hitta de genomtänkta sidorna. Det
räcker inte alltid med den tekniska kunskapen om hårdvaran och programmen för att
skapa hemsidor utan det måste även finnas kunskap som behandlar den humanistiska
delen som konst och estetik. Det måste även finnas kunskap om människorna som ska
använda en hemsida, hur de uppfattar sidan, vad de har för attityd till sidan och om det
finns motivation till att använda den.

1.2 Bakgrund

1.2.1 World Wide Web och Intranet

Internet har på ett par år ökat explosionsartat och har i dagens samhälle börjat få allt
större betydelse för kommunikation mellan människor. Idag är det är fritt fram för var
och en att konstruera en hemsida och presentera sig själv eller ett företag på World
Wide Web (www), det vill säga internet. Internet är ett nät som kopplar samman andra
nät enligt Hjelm (1996). Det var från början datanäten hos de universitet som forskade
åt det amerikanska försvaret. Så småningom anslöt sig företag, de militära
anläggningarna och vidare utvecklades det till den form som existerar idag.

Möjligheter att konstruera grafiska gränssnitt med bilder och text har gjort att intresset
för informationshantering i datorform har ökat. Många hemsidor på www är ofta bra
och informativa samt även tilltalande. Ett stort antal är också dåliga med tanke på vem
som ska använda sidan, till vad och hur.
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Innehållsförteckningar kan belysa den skiftande kvaliteten på hemsidorna. Dessa ska
vara skrivna för www och inte kopior av trycksaker enligt Nielsen (1997c). Han menar
att www måste ses som ett nytt medium. Man måste skilja från television, tidningar
och broschyrer. Gamla medier går inte att kopiera rakt av  när en webbsida ska
utvecklas.

En del företag väljer att utnyttja den standard som har utformats för www för att
bygga ett intranet. Hjelm (1996) påpekar att inter- och intra- är benämningar som
kommer från latinet och betydelsen av termen intranet är alltså ett företags interna nät.

Ett intranet är ett system uppbyggt av ett antal olika nivåer som är länkade till
varandra. De olika nivåerna är designade för att passa informationsflödet i företaget.
De personer som ska hantera företagets intranet, användarna, är inte alltid medvetna
om vad som döljer sig bakom programmet, gränssnittet, de ser.

1.2.2 Användargränssnitt-“User interface”

Enligt Grudin (1993) myntades termen användargränssnitt-“user interface” inom
ingenjörsområdet i slutet på 70-talet.

Det engelska uttrycket säger mer än det svenska, direkt översatt betyder det “ansiktet”
mot användaren. Detta “ansikte” kan egentligen vara vad som helst som har en yta som
ska uppfattas av någon eller något.

Donald Norman, välkänd för sin kunskap inom områdena gränssnittdesign och
kognitionsvetenskap har följande påstående om gränssnitt:

“The real problem with the interface is that it is an interface.
Interfaces get in the way. I don’t want to focus my energies on an
interface, I want to focus on the job”. (Norman, 1991, sid 210).

Ett problem med termen användargränssnitt är enligt Kalén (1997) att översättningen
av uttrycket varierar i den vetenskapliga litteraturen. Vanligt är att det beskriver de
omedelbara fysiska aspekterna som användaren upplever av datorn och systemet.
Grudin (1993) menar att ordet användargränssnitt ofta används för att beskriva
datorns “ansikte” mot användaren och inte användarens “ansikte” mot datorn. Han
menar att det är viktigt att förutom datorn och mjukvaran även inkludera omgivningen.
Denna kan bestå av kollegor, konsulter och system administratörer. Även
dokumentation och träning i att använda systemet kan tillhöra användargränssnittet.

1.2.3 MDI

Människa-datorinteraktion definieras av Löwgren (1993) som en disciplin rörande
utvecklingen av interaktiva system avsedda för användning av människor och studiet
av fenomen runt systemen.

Fler definitionsförsök finns enligt Kalén (1997). Han hänvisar till Carroll (1991) vars
definition går ut på att forskning och design ska bedrivas med syfte att förstå
människan som ska använda datorer. Detta inkluderar vetenskap som psykologi och
datavetenskap likaväl som antropologi och ledarskap. Carroll (1991) vill även göra
gällande att MDI är en form av designvetenskap.

Kalén (1997) nämner även en definition av ACM SIGCHI, Curriculum Development
Group där MDI ska ta tillvara kunskap om design, evaluering, och implementation av
interaktiva datorsystem som är tänkta att användas av människor. Även här är det
meningen är att studera fenomen runt området människa och dator.
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Löwgren (1993) menar att utvecklingen av systemen har faser som design,
implementation och evaluering. Det är också viktigt med kunskap om människan,
hennes tankestrukturer och omgivning. Denna kunskap inkluderar psykologi och andra
discipliner som till exempel antropologi där man kan finna generell kunskap om
människor som ska använda systemen.

Att det finns ett flertal definitioner tyder på det komplexa inom MDI, de är dock alla
inne på samma tanke, att innefatta människan. Det viktiga är att information är
psykologiskt tillgänglig det vill säga man kan utgå från till exempel kulturella
betingelser och där tillvarata kunskaper om människans tankestrukturer. I vårt
västerländska samhälle förväntar man sig till exempel att textinformation presenteras
från vänster till höger.

1.2.4 Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där människans mentala förmågor
och begränsningar studeras, hur vi hanterar information. Hörnstenarna är lingvistik,
antropologi, filosofi, artificiell intelligens, psykologi och neurovetenskap. Kognitions-
vetenskapen bygger alltså på en kombination av ett naturvetenskapligt och
humanistiskt synsätt.

Ordet kognition betyder tänkande och de mentala förmågor som studeras är inlärning,
minne, begreppsbildning, problemlösning, beslutsfattande, kommunikation, perception
och samarbetsförmåga.

Utbult (1993, sid 35) talar om kompetensens tre delar där grundtanken är att vi styrs
av psykiska processer som styr våra handlingar. Dessa delas upp i nivåerna:

1. Se, lyfta, gå och stå - den sensoriska, motoriska delen.

2. Uppfatta och förstå - den kognitiva, perceptuella delen.

3. Klura ut och hitta på - den kreativa delen.

Enligt Utbult (1993) har vi  ett behov att kunna använda alla nivåerna för att må bra
samt inse att alla delarna påverkar varandra. Kompetensens tre delar visar på
människans komplexitet och hur viktigt det är med kunskap om människans mentala
förmågor. Inte minst inom MDI och web-design där man med hjälp av denna kunskap
kan utveckla användbara produkter.

För att uppfatta och förstå används den kognitiva, perceptuella delen. Perception är
enligt Lund, Montgomery och Waern (1992) en samverkan mellan stimulus-
information från omgivningen och strukturer hos en levande organism som gör det
möjligt att ta upp information.

Inom den kognitiva psykologin talar man om kognitiva, inre strukturer. Det finns olika
begrepp som schema, mentala modeller och mentala representationer. Att kunna
representera är en förmåga som gör det möjligt att tänka på saker som inte finns
närvarande för våra sinnen.

Representationer kan definieras antingen som mentala modeller som inte behöver vara
knutna till något av våra sinnen. Mentala bilder däremot är framför allt knutna till
synsinnet.

Vad har då de kognitiva strukturerna för roll i vår perception? Perception kan vara
knutet till känsel och hörsel. Ett viktigt sinne är dock synen och i sammanhang av
design av ett intranet är detta sinne en förutsättning. Mentala bilder av vad som kan
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finnas bakom ord och ikoner i ett web-gränssnitt kan vara avgörande för motivation till
att använda produkten och attityd till den.

1.2.5 Definition av uttryck

Som tidigare har beskrivits kan det uppstå problem med definitionen av uttryck, till
exempel användargränssnitt. Grudin (1993) menar att uttryck som blivit populära inom
området MDI som användare, gränssnitt och designer måste preciseras. Man måste se
användaren och systemet tillsammans. Det är också viktigt att definiera användarna,
inte bara utgå från att det finns en “typisk” användare utan kategorisera utefter
förutsättningarna. Till exempel om användaren är van eller inte vid internet.

I detta arbete är användaren densamme som datoranvändaren, gränssnittet är layouten
på hemsidan, det som användaren kan se och agera med via datorskärmen. Designern
är utvecklaren av det estetiska i layouten och det tekniska arbetet.

1.3 Gränssnittsdesign

När det gäller utvecklingen av både ett intranet och hemsidor på www kan det vara
bra att studera tidigare erfarenhet när det gäller design. Nedan följer några
designprinciper som kommer att användas vid utvecklingen av gränssnittet som ska
utvärderas.

1.3.1 Nielsens användbarhetsheuristiker

På www kan man finna information om utformning av webbsidor. Nielsen (1997a)
beskriver tio användbarhets heuristiker som bland annat talar om estetik och
minimalistisk design. Han menar att det inte ska finnas irrelevant eller icke behövd
information på en sida (nivå), varje extra liten information konkurrerar med den
relevanta informationen och minskar synligheten.

Kommentarer till dessa heuristiker görs av Instone (1997) som menar att det är bättre
att göra icke behövd information tillgänglig via en länk, så den är tillgänglig men ej
stör. För att undvika för mycket eller för lite information på en gång bör olika
detaljnivåer användas. Mer generell information placeras högre upp medan detaljerna
ska gå att söka längre ner i hierarkin.

Nielsen (1997b) talar även om scannability. Eftersom det är ansträngande att läsa text
på datorskärmar och det ibland kan skapa otålighet är det vanligt att användare scannar
text. Man fokuserar på nyckelord, meningar och paragrafer av intresse och struntar i
resten.

Enligt Nielsen (1997b) har ett otal användbarhetsstudier visat att scanning är vanligare
än läsande på www. För att underlätta scanning har Nielsen har följande råd:

• Strukturera text med två eller tre nivåer av rubriker, en övergripande
rubrik plus ytterligare underrubriker.

• Använd meningsfulla rubriker hellre än “söta, gulliga”. En rubrik ska
kunna klargöra vad den innehåller.

• Belys och betona viktiga ord för att fånga användaren uppmärksamhet.
Färgad text kan också användas för att betona. Understruken blå text
har blivit en standard för länkar på www.
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1.3.2 Minimalistisk design

Liksom Nielsen (1997a) förespråkar även Van der Meij och Carroll (1995)
minimalistiska instruktioner. Minimalism är en inlärningsbaserad designansats som tar
till vara på människors vilja till en meningsfull aktivitet.

De utgår från framför allt fyra principer och heuristiker. Dessa är i första hand avsedda
för instruktionsmaterial som manualer eller on-line support, hjälpmenyer i
datorprogram. Vissa delar av materialet kan vara till nytta i web-design eftersom en
minimalistisk design syftar till att fånga uppmärksamheten hos användaren.

De fyra heuristikerna är:

1. Action-Oriented Approach. Viljan att agera ligger till grund för motivationen
att lära något nytt. En action oriented approach stödjer användarna att agera
meningsfullt, den stödjer utforskande och uppfinnande. Börja med att ge
läsaren LESS to READ but MORE to DO. Användare ska alltid känna att de
har kontroll över den egna aktiviteten, människor blir mer engagerade av att
själva kunna styra sin aktivitet. Respektera användarens integritet. Hjälpmenyer
eller annan information ska inte inkräkta på aktiviteten.

2. Förankra verktyget, (datorn, programmet, texten osv) i verkligheten. Rubriker
ska ge ett meningsfullt sammanhang av informationen. De ska hjälpa läsaren att
få en helhetsbild av innehållet. Användaren kommer att uppfatta en aktivitet
som äkta endast om de har  tidigare erfarenhet av området.

3. Förebygg misstag genom att ge felinformation med korta, enkla meningar, visa
tydligt när det finns möjlighet till handling, använd inte slanguttryck. Fel kan
uppstå när användarens erfarenheter inte stämmer med hur till exempel ett
datorprogram är uppbyggt eller om tidigare kunskap är otillräcklig. Om misstag
sker ska användaren kunna upptäcka och förstå felet för att sedan kunna agera
för att rätta till. Felinformation ska finnas i anslutning till de områden som kan
misstänkas bli fel, inte bara i en separat sektion. Detta hjälper användarna att
förstå misstag snabbt.

4. Stöd läsandet för aktivitet, studier och lokalisering. Människans beteende är
flexibelt. Ibland läser hon för att studera eller lokalisera information. Det mesta
läsandet är dock  uppgifts och handlingsorienterat.

Enligt Van der Meij och Carroll (1995) finns det ett antal forskningsresultat som
stödjer effektiviteten av minimalist instruktioner.

1.3.3 Action oriented approach Brenda Laurel.

Laurel (1993) fokuserar på en action oriented approach i ett datorgränssnitt liksom
tidigare Van der Meij och Carroll (1995) i sina heuristiker för manualer och on line
support. Action eller handling är primärt i MDI eller som Laurel (1993) definierar som
människa-dator aktivitet. Det är inte omgivningen eller gränssnittet  som är svåra att
designa utan en egenskap, det vill säga handlingen, som är osynlig.

Funktionaliteten i ett datorgränssnitt är enligt Laurel (1993) att programmet kan
orsaka olika händelser beroende på handlingar från användare och datorer tillsammans.
Handlingarna ska ske med hjälp av datorn det vill säga verktyget. Ett frågetecken är
om datorn verkligen är verktyget? Laurel (1993) poängterar datorn ska ses som ett



Examensarbete 1998 Vanja Linde-Sandgren

7

hjälpmedel i stället för ett verktyg. I förlängningen blir det att datorn är ett  hjälpmedel
som är användbart för att representera verktyg till exempel en målarpensel för att
utföra en målande handling. I verkliga livet tänker vi inte på att manipulera eller att
hantera penseln, vi tänker på själva målandet. Viktigt att notera är att ett datorprogram
inte är linjärt vilket innebär att olika händelser kan utspela sig beroende på handlingen
från användaren.

1.3.4 CID, Centrum för användarorienterad IT-design

En grupp på tekniska högskolan i Stockholm, CID (1997) har utformat riktlinjer för
utformning av web-platser. Riktlinjerna är utformade inom ett projekt på Centrum för
användarorienterad IT-design, CID, vid KTH.

De menar att det web-design liksom vid all mediaproduktion är viktigt att precisera
målgrupp. Tre kategorier kan vara bra att ha i åtanke i planeringsstadiet.

1. Studenter, anställda, kunder - (interninformation). Här menar man att
användaren i regel känner till vilken slags information web-platser innehåller.
Informationen ska då vara så lättillgänglig som möjligt. Sidan bör baseras på
snabbladdade detaljerade innehållsförteckningar. Specifik information ska
hittas snabbt, inga länkierarkier. Detta kan man kalla en informativ startsida.

2. Kommunikation med eventuella klienter. Att kunna locka till sig nya besökare
som har intresse av till exempel ett företag. Klara och överblickbara innehålls-
förteckningar som speglar vad sidan innehåller. Mindre detaljerad startsida, för
mycket text kan avskräcka besökaren.

3. Www-sökare i allmänhet. Snygg grafik, korta och koncisa texter som talar om
vad sidorna innehåller

CID (1997)  menar att svårigheterna med att utforma en web-plats är att kunna göra
en startsida överblickbar och samtidigt informativ. Sidor som presenterar det
övergripande innehållet det vill säga med ett fåtal ledord kan vara överblickbara men
kanske intetsägande. Avsnitt som innehåller mycket information benämns med
allmänna termer.

En sida som är överblickbar kan samtidigt behöva en förklarande text som talar om
vad webbplatsen innehåller.

CID (1997) talar även om konstant navigering på lokal och global nivå. Man skiljer på
information som är nära det vill säga lokal till exempel anslagstavla. Information som
täcker ett större område  definieras som global, som produktinformation eller företags-
information. Man skiljer på olika menyer där den lokala informationen kan vara
placerad på ett ställe och den globala på ett annat.

Enligt CID (1997) är det viktigt att rubriker och logotyper ska finnas på alla sidor,
vanligt på www är att logotypen fungerar som en länk tillbaka till hemsidan.

1.3.5 Maximalistisk design

Greif (1991) jämför minimalism och maximalism i en inlärningssituation. Han menar att
målet för artefakter, i detta sammanhang ett datorgränssnitt, är funktionalitet.

Funktionalitet kan ha olika betydelse för olika personer. En person som har svårt för
komplexitet och ovana situationer kan tycka att en minimalistisk design där utforskning
kan ske är det rätta.
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En annan person som har större tolerans för tvetydigheter och har kompetens att
handskas med en komplex datoromgivning föredrar i stället en maximalistisk design.
Denna person kan reagera på en minimalistisk design med lägre motivation och ovilja
att ta till sig ny kunskap.

Greif (1991) menar att en maximalist design som är mer komplex kan orsaka större
risk för fel men är bra för vissa personer i en inlärningssituation.

1.3.6 Max eller Min?

Vad som framkommer när de olika designprinciperna studeras är att de finns olika
skolor när det gäller utformningen av ett datorgränssnitt. Hur ska en första sida på ett
intranet designas för att uppfylla kraven hos en komplex målgrupp? Vill användarna
agera med tanke på en action oriented approach och en minimalistisk design? Eller vill
de agera med utgångspunkt från en maximalist design?

Två första sidor kommer att utvecklas som får utvärderas av personalen på företaget
där examensarbetet sker. En informativ start sida, maximalistisk, i fortsättningen kallad
Max-variant designas. Den kommer att innehålla huvudrubriker och underrubriker med
global information. Den lokala informationen ska finnas i form av ikoner.

En sida efter minimalistiska principer kallad Min-variant utformas med korta
meningsfulla rubriker som ska representera innehållet, både lokal och global
information. Underrubriker samt ikoner ska ligga gömda för att inte konkurrera med
relevant innehåll och minska synligheten. Icke behövd information ska göras tillgänglig
via en länk. Utgångspunkten är LESS to READ but MORE to DO.

För att få någon uppfattning om personalens uppfattning angående ett intranet, dess
första sida vad gäller maximalistisk eller minimalistisk design samt informationsinnehåll
är tanken att studera motivation och attityder.

1.4 Motivation och attityder

Motivation betyder enligt Bra Böckers lexikon (1995) “handlingsorsak” eller
“bevekelsegrund”. Motivation betecknar de faktorer hos individen som väcker, formar
och riktar beteendet mot olika mål, man kan även jämföra med drift.

1.4.1 Weiner och motivationsteorier

Weiner (1992) skriver att motivation ligger till grund för flera områden inom
psykologin. Motivation behövs för att lära, barnet måste vara motiverad för att
utvecklas, motivation behövs för vår varseblivning och så vidare.

“Motivation är varför mänskliga och submänskliga organismer tänker
och agerar som de gör” (Weiner,1992, sid 1)

Inom forskningen finns det flera teorier om motivation. Weiner (1992) menar att
forskarna inte har lyckats enas om en generell motivationsteori. Detta gör att det är
svårt att veta vilka faktorer som påverkar motivationen.

Studier av motivation har enligt Weiner (1992) förändrats genom åren. Förr studerade
och observerade man aktivitet med tanke på hur man lär eller varseblir och vad som
orsakar ett beteende. Nu är man mer intresserad av vilka val människan gör och
varför, man fokuserar mer på emotion. Det innebär att två teorier ställs emot varandra,
ska man studera vad eller varför, aktivitet eller emotion? Man har börjat studera
beteendets inre processer istället för yttre.
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Det svåra med att diskutera dessa teorier måste vara att en aktivitet kan vara beroende
av flera olika omständigheter, både inom personen och av yttre händelser, likadant är
det med emotion.

Inom socialpsykologin talar man om inre och yttre motivation enligt Eiser (1986).
Detta resonemang innebär att vid en inre motivation känner personen som utför en
handling en egen tillfredsställelse, har nöje av aktiviteten och tycker den är intressant.
Vid yttre motivation vill man nå ett mål eller strävar efter belöning.

1.4.2 Motivation och kognition.

Motivation enligt Thomas och Kellog (1989) är ett ämne som är lite studerat inom
kognitionsvetenskapen eller i sammanhang av användbarhet av datasystem. Det beror
inte på ointresse utan även här liksom tidigare resonemang beror det på avsaknaden av
en generell motivationsteori. En intressant aspekt de har kommit fram till är dock att
en tillräckligt motiverad användare inte hindras av ett dåligt gränssnitt.

“Motivational influences on behaviour are powerful and pervasive. It
would not be surprising to find that poor usability is no obstacle to a
sufficiently motivated user” ( Thomas & Kellogg, 1989, sid 80)

Ett exempel är hur vi människor utan att reagera använder bankautomater med ett
sämre gränssnitt för att få tillgång till pengar 24 timmar om dygnet. Här är
motivationen avgörande.

1.4.3 Informationsinnehåll och motivation

Eftersom ett intranet vänder sig till personalen på ett företag kan det vara lämpligt att
utreda vilken typ av information som är efterfrågad och innehållet i den. Är personalen
tillräckligt motiverad till att använda ett intranet med tanke på innehållet?

Hjelm (1996) refererar till personaltidningsgurun C.-H. Segerfeldt. Han har
sammanställt ett stort antal undersökningar har kommit fram till följande punkter som
är efterfrågade när det gäller informationsinnehåll:

• Skvaller och skandaler (något alla vill ha men det går ej att publicera)

• Nya produkter

• Debatt

• Arbetsmiljöfrågor

• Organisationsförändringar

• Personnytt, flyttat, slutat

1.4.4 Mäta motivation

För att kunna mäta motivation har psykologerna studerat vad individen väljer att göra,
hur lång tid det dröjer innan handlingen utförs efter att personen har fått en uppgift,
hur länge aktiviteten pågår, hur intensivt personen utför uppgiften samt emotionella
reaktioner. I sammanhang av gränssnittsdesign och utvärderingen av den när det gäller
motivation kan det vara lämpligt att ha en motivationsteori att utgå ifrån.
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Målet för motivationspsykologin är enligt Weiner (1992) att utveckla en gemensam
teori  för att förklara varför ett beteende är påbörjat eller styrt på ett visst sätt. Denna
behövs för att applicera de olika domänerna av beteende vilket är svårt eftersom
området är oerhört komplext.

1.4.5 Attityder

Hur kommer man då åt motivation? Inre och yttre motivation kan vara hanterbart att
studera när det gäller gränssnittsdesign, likaså informationsinnehållets påverkan på
motivationen hos användaren. I övrigt gör komplexiteten att det är svårt att inom
ramen för ett examensarbete utreda vilken motivationsteori som kan appliceras på
frågeställningen.

Som komplement till inre och yttre motivation samt innehållets påverkan på motivation
studeras därför attityder till ett gränssnitt, om försökspersonerna tycker om att
använda gränssnittet, om de blir attraherade av det första intrycket, om attityden
påverkar motivationen till att använda gränssnittet.

Eiser (1986) definierar attityder som subjektiva upplevelser där något eller någon
utvärderas. Det är en kombination av en upplevelsen av en fråga eller objekt samt
känslor eller reaktioner på något stimuli utifrån vilket i sig är en del av upplevelsen.

• De flesta individer vill ha en mening med omvärlden och kunna räkna ut vad
som ska göras. Konsekvens är också en viktig del i människans natur. Inte alla
vill dock vara konsekventa, speciellt inte hela tiden. När individen vill vara
konsekvent är det olika beroende på typen av konsekvens som söks, det beror
på den situation som har mest subjektiv relevans.

• Upplevelser sker i en undersökande dimension där de värderas som mer eller
mindre, bättre eller sämre. Man gör en medveten bedömning av olika faktorer,
väger för eller emot. Vissa stimuli ger en viss attityd.

• Attityder kan uttryckas med hjälp av språket. De kan även visas icke verbalt
men blir då inte lika tydliga eftersom språket innehåller en stor mängd
värderande ord. Det är lätt att förstå attityder med tanke på vad en person
känner men det är svårt att veta varför. Det är lätt att meddela sig med
attityder, de är  gjorda så att de kan uppfattas och förstås i ett socialt
sammanhang.

• Olika individer kan genom sin attityd visa att de hålla med eller inte. Detta
beror på lättheten att uttrycka sig verbalt och att attityder kan ha allmänna
referenser.

• Människor som har olika attityd till ett objekt ändrar sig beroende på vad de
tror är sant eller falskt angående objektet.

• Attityder är relaterade till socialt beteende. Om människan är inkonsekvent i
den verbala attityden och annat socialt beteende är det svårt att veta betydelsen
av det verbala. Människan lockas till objekt de upplever som positiva, men det
måste finnas fler orsaker till socialt beteende vilket kan vara en fråga för
empiriska studier, likaså frågan om att attityder orsakar ett beteende.

Utbult (1993) talar om kompetensens tre delar. Eiser (1986) talar också om tre nivåer
men lite annorlunda. Man kan se attityder ur ett tre komponent perspektiv. Ett yttre
stimuli sätter fart på tre processer i hjärnan:
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1.  Affekt - reaktion från sympatiska nervsystemet, människan yttrar sig verbalt
angående känslor.

2.  Kognitiv - perceptuell reaktion, yttrar sig verbalt angående sin övertygelse och
tro.

3.  Beteende - handling samt verbal yttring angående denna.

Attityder är alltså beroende av de tre komponenterna och yttre stimuli. Som kritik
kommenterar Eiser (1986) att det inte framgår hur affekt, kognition och beteende
påverkar varandra.

1.4.6 Frågeställning

Frågorna som ställs i sammanhang av design av ett intranet är då om en positiv attityd
kan skapa motivation till att använda ett gränssnitt? Är utseendet på första sidan i
gränssnittet avgörande för attityden? Hur ska en första sida designas för att
tillfredsställa en större målgrupp som består av vana och ovana användare? Vill man ha
en informativ start sida -Max eller en minimalistisk - Min? Hur agerar man med
utgångspunkt från layouten på en förstasida och hur påverkas attityden av innehållet?

1.4.7 Mäta attityder

Attityd kan mätas med att till exempel ge försökspersoner uppgifter som att gå hit eller
dit, fråga vad de tycker. En estetisk attityd kan utforskas genom att fråga om sidan är
stökig eller symmetrisk. Användbarheten kan kontrolleras, likaså informativiteten där
det kan utrönas om något saknas eller om det är för mycket information på sidan.

1.5 Användbarhet

Efter design av gränssnittet och frågeställningarna om attityd och motivation
uppenbarar sig frågan om användbarhet. Diskussion kan föras om ett gränssnitt
verkligen är användbart. Användbarhet kan mätas med ett flertal metoder, här
redovisas en metod och en definition som ska användas vid undersökningen. REAL-
metoden, Löwgren (1993) och användbarhet i kontext definierad av Allwood (1991),
(refererad i Kalén 1997) samt Allwood (1995).

1.5.1 Användbarhet med REAL metoden.

Enligt Löwgren (1993) har Eason definierat ett mått på användbarhet som säger att ett
system är användbart om det verkligen används i praktiken. Ett problem som kan ses
med denna definition är att mätningar av användbarhet i efterhand inte är till någon
större nytta.

För att kunna mäta om ett system är användbart under ett tidigare skede i
utvecklingsprocessen har Löwgren (1993) ytterligare en definition:

Användbarhet är ett resultat av REAL, relevans, effektivitet, attityd och lärbarhet.

• Relevans, hur väl ett system är anpassat efter användarnas behov

• Effektivitet, hur effektivt användaren kan utföra sin uppgift vid användandet av
systemet

• Attityd, användarnas subjektiva känslor gentemot systemet.
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• Lärbarhet, hur lätt ett system är att lära och hur väl användarna kommer ihåg
hur det används

REAL kan mätas i en undersökning med hjälp av användartester.

1.5.2 Användbarhet i kontext

Ett systems användbarhet definieras olika beroende på vem man frågar enligt Kalén
(1997). En systemvetare kan mena systemets funktionalitet eller nytta. En person i
ledande ställning kan anse att frånvaro eller närvaro av speciella karakteristika av
gränssnittet kan göra det användbart. Användarna som utnyttjar systemet tar hänsyn till
kontexten det vill säga systemet plus arbetsplatsens omgivning.

Kalén (1997) hänvisar till Shackel som har kommit fram till att ett system är
användbart endast om det är utvärderat i en kontext, det vill säga med användare,
uppgifter och i arbetsplatsens omgivning, där det kommer att användas.

Ett system kan vara användbart för en användare i en arbetsplatssituation medan en
annan situation kan göra systemet fullständigt oanvändbart. Att designa för
användbarhet är alltså en fråga om att ta hänsyn till användarna, uppgiften och
omgivningen. Detta inkluderar organisation, sociala och fysiska faktorer likaväl som
datorsystemet.

Allwood (1991), (refererad i Kalén 1997), använder en vidare definition av
användbarhet vilken innefattar:

• Användarvänlighet: systemet ska fungera ihop med användarens mentala
förmågor som till exempel korttids minnet. Det ska vara tillgängligt och stödjas
av hjälpfunktionerna. Det ska vara anpassat efter användarnas speciella behov.

• Användarkompetens: användaren ska ha relevant kunskap för att kunna utnyttja
systemets funktioner, det vill säga vara utbildade på systemet.

• Användaracceptans: användaren ska känna sig nöjd och motiverad till att
interagera med systemet. Det ska vara en meningsfull sysselsättning.
Acceptansen kan vara det största skälet till att ett system är användbart.

Till denna definition infogas ytterligare ett kriterium för användbarhet av Allwood
(1995).

• Informationsbehov, analys av vilken information som ska ges och förvärvas,
vad vill till exempel anställda ha för information och vad vill de ge? Vad vill en
företagsledning ha för information och vad vill den ge? Information ska vara
relevant, ha rätt form, vara reliabel samt tillgänglig.

Allwoods definition av användbarhet citerad i Kalén (1997) skiljer sig från till exempel
REAL-metoden genom att den ställer krav på användaren i form av
användarkompetens. De båda metoderna kompletterar varandra i och med att REAL-
metoden utvärderar mer specifika attribut som relevans, effektivitet, attityd och
lärbarhet på detaljnivå. Användbarhet i kontext hanterar användbarheten i ett mer
globalt perspektiv.
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1.6 Intranet hos Familjen Dafgård AB

Den första delen av examensarbetet behandlar designfasen av ett intranet hos ett
företag,  Familjen Dafgård i Källby. Företaget har under de senaste åren varit i ett
expansivt skede och har för närvarande cirka 1000 personer anställda.

All denna personal kräver information. Om arbetsplatsen och om vad som händer nu
och i framtiden, listan kan göras lång. När det gäller kommunikation med och
information till  anställda på ett företag kan det finnas en rad alternativ, till exempel
personaltidning, informationsblad, anslagstavlor eller intranet.

Hos Dafgårds existerar idag inget enhetligt system som gör att all personal får den
information som efterfrågas, till exempel om vad som händer i det pågående R3
projektet, det vill säga byte av data system inför år 2000.

Ett förslag är att utveckla ett intranet, en informationskanal som ska vara hanterbar för
all personal såväl i produktionen som på marknads och de administrativa
avdelningarna. Här finns det olika typer av användare från ovana datoranvändare till de
som dagligen arbetar med datorer.

En prototyp på en första sida samt några undermenyer av ett intranet kommer att
utvecklas inom ramen för examensarbetet. Prototypen är tänkt att vara anpassad efter
målgruppen, det vill säga personal med olika erfarenhet när det gäller datorer.

Organisationen av företaget är för närvarande uppbyggd kring nio huvuddelar. Denna
organisationsplan tas tillvara vid uppbyggnaden av den första sidan av företagets
intranet. De nio avdelningarna är kvalitetsavdelning, administrativ sektion,
produktionssektion, teknisk sektion, personalsektion, marknadssektion, inköpssektion,
exportsektion samt utvecklingssektion.

1.7 Problembeskrivning

Den andra fasen av examensarbetet kommer att innefatta en praktisk
användbarhetsstudie av prototypen. Två gränssnitt kommer att utvärderas, det ena,
Max, med mycket information på startsidan, en informativ startsida. Denna utvecklas
med utgångspunkt från CID (1997) och deras idéer om att anställda som söker
interninformation oftast känner till vad web-platsen innehåller och att informationen
ska vara så lättillgänglig som möjligt. Detta resonemang förutsätter en viss datorvana. I
och för sig existerar ännu inget intranet men en van person kan i detta fall jämställas
med en person som har prövat att söka information på www.

Greif (1991) talar om funktionalitet och att en maximalistisk design kan vara bra för
vissa personer i en inlärningssituation, en annan person kan istället föredra en
minimalistisk design. Olika kompetens för komplexitet i ett datorgränssnitt hos
användare visar svårigheten med att designa ett gränssnitt.

För att utröna om en annan design kan passa företaget utformas det andra gränssnittet-
Min med utgångspunkt från minimalistisk design. Personer som ska lära något nytt vill
enligt Van der Meij och Carroll (1995) agera meningsfullt. Genom en action-oriented
approach stöds utforskande och uppfinnande. CID (1997) talar också om att locka till
sig nya besökare, eventuella klienter. En mindre detaljerad startsida kan locka till sig
dessa personer, för mycket text kan avskräcka. Detta leder till tanken på hur ovana
datoranvändare på företaget ska lockas till ett intranet. Kan en minimalistisk design
skapa en positiv attityd hos denna grupp?
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Mullarky och Katz (1998) vill mena att man måste formge för målgruppen, att alltid
utgå från slutanvändaren när en produkt skapas, är han eller hon nybörjare eller
datorexpert? Problembeskrivningen avslutas med ett citat:

“Om produkten bara har en specifik målgrupp- då har du tur. Är
målgruppen däremot allt och alla, då har du fått något att “bita” i “
(Mullarky & Katz, 1998, sid 16)

1.8 Teorier vid undersökningen

Teorin som driver undersökningen är att en minimalistisk design motiverar till en
action oriented approach, att den främjar sökandet efter information enligt Laurel
(1993) samt Van der Meij och Carroll (1995). Den ger ett renare intryck och främjar
scannability. Den stimulerar till nyfikenhet genom att människan själv kan styra sin
aktivitet samt kan bidra till att representationer, föreställningar om vad som finns
bakom ledorden, aktiveras. Detta kan vara till fördel när ovana användare ska lockas
till att använda hemsidan.

En informativ startsida, Max, kan för den ovana ses som rörig och förvirrande. Man
måste leta efter ord och kan ej tänka framåt, det tar längre tid att scanna över
innehållet. Det är möjligt att attityden till en sådan sida kan bli negativ för en ovan
person och motivationen till att använda den sänks. Däremot kan den vara mer lämplig
för en van användare.

“Less is more” är ett gammalt välkänt uttryck. Med utgångspunkt från detta utformas
hypoteserna för denna undersökning. Användare klagar också över “information
overload” enligt Hjelm (1996), det gäller att skapa en sida som hjälper användarna, i
detta fall en kombination av vana och ovana datoranvändare.

Ytterligare en aspekt är att innehållet som kan nås påverkar attityd och motivation.
Människan kan ofta bli mer motiverad att söka kunskap om man anser att innehållet är
viktigt för den egna personen. Analys av informationsbehovet kan göras för att uppnå
användbarhet.

1.9 Hypotes

1. En minimalistisk design av första-sidan av ett intranet höjer användbarheten mer än
en maximalistisk design för en specifik målgrupp som innehåller vana och ovana
användare. Den skapar en positiv attityd, motivation och en action oriented
approach.

2. Innehållet i ett intranet hos ett specifikt företag påverkar attityd och motivation.

1.10 Redovisning av förväntade resultat

Att utforma användargränssnitt innebär en iterativ process, det går att utveckla och
göra om allt efter förutsättningarna. En översyn av ett användargränssnitt kan leda till
ökningar i användningen. Mindre frustrationer ger en mer positiv attityd och acceptans,
det gäller att inte skrämma bort ovana användare.

Målet är att designa en hemsida på ett intranet så den blir användbar för alla grupper
inom företaget.
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1.10.1 Minimalistisk design eller informativ sida

En minimalistisk design tar enligt tidigare resonemang hänsyn till en action oriented
approach, scannability, attityder, motivation och användbarhet. Den informativa sidan
är anpassad till vana datoranvändare som direkt vill ha den information som söks, det
är viktigt att notera att alla blir vana så småningom.

1.10.2 Förväntade resultat

De förväntade resultaten av undersökningen är att man genom en minimalistisk design
kan skapa en positiv attityd till gränssnittet och locka framför allt ovana användare.
Problemet här är inte att designa för en homogen målgrupp utan för en population med
spridda datorkunskaper.

Förväntat är även att informationsinnehållet kan påverka attityden och motivation till
användande av gränssnittet.
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2 Metodbeskrivning

2.1 Design av gränssnittet

Designen av gränssnittet har gjorts av två examensarbetare vid Högskolan i Skövde.
Ett gränssnitt i två versioner är utarbetat efter riktlinjer från CID (1997), Nielsen
(1997a,b,c), Van der Meij och Carroll (1995), Laurel (1993) samt Greif (1991). En
informativ version, här kallad Max-version samt en minimalistisk version, Min-version.

På gränssnittet ska två undersökningar göras, vitt skilda från varandra.
Undersökningen i detta examensarbete behandlar gränssnittets första sida. Den andra
undersökningen behandlar lämpligheten i att scrolla eller länka i ett textdokument,
vilken utförs som examensarbete av Claes Carlehed vid Högskolan i Skövde 1998.

Det är viktigt att notera att gränssnittet i nuvarande omfattning är en prototyp som ska
utvärderas för att senare kunna korrigeras.

I ett tidigt skede fick vi uppgift om vad som gällde vid implementeringen av
gränssnittet. Företaget har Unix-plattform, använder sig av Explorer som browser,
skärmstorleken är 800x600 och 90% av användarna har 256 färger på sina skärmar.
Eftersom vi fått anvisningar att implementera gränssnittet med hjälp av Hyper Text
Markup Language (html) beslutades det att Adobes Page Mill skulle användas som
editor. Utvecklingsprocessen förklarades för företaget med tanke på brainstorming,
prototyping, utvärdering, justeringar och implementering.

Design av gränssnittet påbörjades. Bild och texthantering kunde utföras i skolan med
utgångspunkt från de uppgifter vi fått.

Efter en tid visade det sig dock att det var lämpligare att använda sig av det redan
befintliga kommunikationssystemet Lotus Notes. Vi fick tillfälle att under en dag lära
oss detta system med tanke på att implementera det färdiga förslaget. Vissa
omstruktureringar och korrigeringar av bland annat storlek på alla bilder behövdes
innan förslaget kunde implementeras.

Gränssnittet är storleksmässigt anpassat efter företagets datorer. Den första sidan,
(Fig.1,2), har en bakgrund bestående av en lantlig vy med kor i förgrunden och
Kinnekulle i fjärran. Företagets profil med det jordnära, lantliga och familjära har tagits
tillvara, även läget vid kanten av Kinnekulle i Västergötland.

En runsten har valts som navigeringspanel i web-dokumentet. Denna står för stabilitet
och det jordnära. Till saken hör också att originalstenen är belägen i utkanten av Källby
och hör till en av sevärdheterna i trakten.

Runstenen är belägen i vänstra kanten av web-dokumentet.
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Max-versionen (Fig.1) har text över hela runstenen med direktlänkar till information
med mycket innehåll, den globala informationen. Detta gränssnitt har en grundare
struktur på sina undermenyer. I överkant av dokumentet är den nära, lokala
informationen belägen och har ikoner med text och bild som klargör innehållet.

Fig.1. Max-versionen av första sidan av Familjen Dafgårds intranet.
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Min-versionen (Fig.2) består av fem ledord placerade på en liten del av runstenen.
Dessa ledord gömmer en stor mängd information av den globala varianten i en djupare
struktur i undermenyerna. Underrubrikerna visar sig när man klickar på huvudrubriken.
Denna  version har ingen lokal information i överkant av dokumentet för att undvika
störande variabler i undersökningen. Den lokala informationen, fortfarande i form av
ikoner göms under ett av ledorden, veckoinfo.

Fig.2. Min-versionen av Familjen Dafgårds intranet.

I båda versionerna möts användaren av en välkomsttext placerad i mitten av
dokumentet där det framgår att det är Familjen Dafgårds intranet.

Logotypen finns med i båda versionerna och har funktionen att det alltid går att ta sig
tillbaka till ursprungssidan, se CID (1997).

Endast vissa ord och ikoner är länkade och klickbara i båda versionerna. Dessa är i den
globala delen på vänstersidan orden Ide, mål och vision samt miljöpolicy. I den lokala
delen är anslag, vd-vrål samt matsedel länkade. Det går att ta sig ur dessa undermenyer
med hjälp av en ikon i form av en dörr, den leder tillbaks till den huvudrubrik man
utgick ifrån. Dock finns även logotypen med vilken alltid leder tillbaka till första sidan.

Företagets interna kommunikation sker idag med hjälp av Lotus Notes. Tillgång till
detta har personalen på marknadsavdelningen och med utgångspunkt från detta system
görs det grafiska gränssnittet. I förlängningen ska det kunna användas av alla anställda.

Lotus Notes gör att de länkade alternativen får en färgad fyrkant i stället för
understrukning runt det aktiva området, i detta fall blå för att likna färgen på internet.
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2.2 Kvantitativa och kvalitativa metoder

Vid utförandet av en undersökning och användartest finns det två metoder att utgå
från, kvantitativ och kvalitativ. Dessa metoder definieras enligt Patel och Davidsson
(1994) som två olika sätt att bearbeta och analysera ett försöksresultat. Detta sker
genom statistiska bearbetnings och analysmetoder respektive verbala analysmetoder.

En kvantitativ undersökning kan vara till exempel en enkätundersökning där
försökspersonerna får fylla i förutbestämda alternativ. Resultaten kan sedan bearbetas
statistiskt. Vid attitydundersökningar är det möjligt att utforma en Likert-skala vilket
finns beskrivet i Patel och Davidsson (1994). Ett frågeformulär konstrueras där ett
antal påståenden utformas och försökspersonen får instämma eller ta avstånd från
dessa.

Exempel på en kvalitativ undersökning kan vara en intervju där försökspersonen själv
kan bestämma hur svaren ska formuleras.

Det är vanligt att man i kognitionsvetenskapliga undersökningar tillämpar en kvalitativ
bearbetning. Dessa undersökningar syftar ofta till att studera värderingar,
tankestrukturer eller olika kognitiva förmågor, vilket kan vara svårt att sätta siffror på.
Därmed inte sagt att en kvantitativ ansats är fel men man måste tänka över syftet med
undersökningen om den överhuvudtaget går att kvantifiera. En kvantitativ
undersökning kräver ofta ett stort antal försökspersoner medan en kvalitativ kan visa
resultat genom att utvärdera ett mindre antal personer.

Den kvalitativa undersökningen syftar ofta till enligt Patel och Davidsson (1994) att få
en djupare kunskap än den vid en kvantitativ undersökning. Man vill försöka förstå och
analysera helheter och arbetar ofta med ett textmaterial. Man försöker se mönster och
teman hos personerna som deltar.

I denna undersökning som behandlar attityder och motivation till användandet av ett
gränssnitt vill försöksledaren få fram en helhet och kunna se mönster i hur
undersökningspersonerna hanterar situationen vid test av gränssnittet. En kvalitativ
ansats stämmer därför överrens med sättet att bearbeta resultaten. En bandinspelad
intervju som sedan ska transkriberas planeras.

Eftersom det tidsmässigt krävs en hel del av försökspersonerna för att sätta sig in i och
kunna utvärdera gränssnittet är det inte försvarbart att anlita ett stort antal
försökspersoner på företaget. Med anledning av detta är det inte i detta sammanhang
relevant att använda en Likert-skala. Enligt Patel och Davidsson (1994) är det viktigt
att gruppen vid en attitydundersökning med hjälp av en Likert-skala inte är för liten.
Risk finns att man inte får med klart positiva eller negativa attityder samt att varje
enskild persons värden kan få en stor betydelse.

2.3 Tekniker för att samla information

Patel och Davidsson (1994) beskriver ett antal olika tekniker för att samla information.
Man kan till exempel använda dagböcker, intervjuer och enkäter, formulär och
observationer. Information kan bevaras på olika sätt som i protokollform, privata
handlingar, litteratur, “kortlivade” dokument som tidningar, bilder som filmer och så
vidare samt ljuddokument som till exempel kasettband. All bevarad information kallas
dokument.

Nedan förklaras några tekniker mer i detalj.
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2.3.1 Intervju

Intervjuer är enligt Patel och Davidsson (1994) en teknik som används för att samla
information som bygger på frågor. Intervjun är oftast personlig där försöksledaren är
närvarande och ställer frågorna.

När man arbetar med frågor för att samla information måste hänsyn tas till hur mycket
ansvar som lämnas till intervjuaren vid frågornas utformning och inbördes ordning.
Detta kallas för grad av standardisering. En låg grad av standardisering eller helt
ostandardiserade intervjuer görs när frågorna formuleras under intervjuns gång. Vid
standardiserade intervjuer ställs frågorna i samma ordning till alla intervjupersonerna.
En standardiserad intervju används ofta i sammanhang där man vill jämföra och
generalisera.

Hänsyn måste också tas till om frågorna är fria för försökspersonen att tolka beroende
på egen inställning  och tidigare erfarenheter. Detta kallas för grad av strukturering. I
en helt strukturerad intervju kan man förutsäga vilka svar som är möjliga och
försökspersonen har liten möjlighet att yttra sig utöver svarsalternativen, till exempel
fasta frågeformulär. I en ostrukturerad intervju har försökspersonerna möjlighet att
svara inom ett större intervall, det vill säga öppna frågor.

Intervju kommer till viss del ligga till grund för insamling av materialet. Anledningen är
att intervjun som tidigare beskrivits oftast är personlig och med detta förhållningssätt
kan man få information som lämpar sig för en kvalitativ bearbetning.

Undersökningen kommer att ha en högre grad av standardisering i intervjusituationen
vilket rekommenderas av Patel och Davidsson (1994) vid intervjuer där man vill
jämföra och generalisera resultaten. Den kommer även att ha en låg grad av
strukturering eftersom frågorna som kommer att användas i intervjun är öppna.

2.3.2 Observation

Eftersom personerna i undersökningen ska utföra en handling kompletteras intervjun
med en observation.

Vid en observation kan man enligt Patel och Davidsson (1994) studera beteenden i ett
naturligt sammanhang i samma ögonblick de inträffar. Man studerar inte bara fysiska
handlingar utan även verbala yttringar, känslouttryck och attityder

Patel och Davidsson (1994) menar att en observation måste vara systematiskt planerad
samt att informationen måste registreras systematiskt. En observation kan vara
strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad observation förutsätter att problemet
är så väl preciserat att det är lämpligt att konstruera ett observationsschema, en lista på
relevanta beteenden. Ett beteende kan prickas av i schemat när det inträffar.

En ostrukturerad observation kan användas i utforskande syfte när man vill samla så
mycket information som möjligt inom problemområdet. Här används inte observations-
schema utan man försöker registrera allt. Detta är en omöjlighet därför är det viktigt
att skriva ned nyckelord samt att sammanfatta observationen direkt efter observations-
perioden.

Observationen i denna undersökning kommer att vara ostrukturerad, utan
observationsschema. Så mycket som möjligt ska registreras. Det hade varit lämpligt
med videoinspelning men brist på apparatur gör att försöksledaren får skriva ned
nyckelord och direkt efter försöket anteckna händelser som inträffat.
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Hur observeras då användare? Gomoll (1991), som arbetar på Apple Computer Inc ,
Advanced Technology Group har utformat tio steg för att observera användare.

1. Förbered uppgifter för användarna för att sedan kunna förklara vad som ska
göras. Här att titta på gränssnittet för få en fingervisning om
försökspersonernas första  intryck och deras inställning och attityd till hur det
är upplagt. Rekrytera användare, försöka att finna personer som motsvarar den
typiska användaren av produkten. Viktigt är att användarna som ska utvärdera
gränssnittet inte tidigare har prövat produkten och därmed har egna
förutfattade meningar om den. Skapa en realistisk situation, idealiskt är ett tyst,
stängt rum där användarna inte blir störda av till exempel telefoner. Det är
möjligt att effektivt observera användare utan någon speciell teknisk utrustning
men en bandspelare kan vara att föredra som hjälp att komma ihåg
observationen för senare utvärdering.

2. Förklara syftet med observationen och att det är produkten som testas, inte
användaren.

3. Tala om att det är möjligt att avsluta observationen när som helst.

4. Förklara utrustningen i rummet, om det finns video, bandspelare och så vidare.
Förklara även hur användaren ska handskas med den utrustning som behövs för
att kunna genomföra observationen.

5. Förklara hur en “Tänka högt” studie går till, att tala om allt som “dyker upp” i
tankarna.

6. Se till att inte erbjuda hjälp för snabbt om användaren börjar få problem vid
urvärderingen, en regel är att inte ge mer information än den de slutliga
användarna av produkten får.

7. Beskriv uppgiften och introducera gränssnittet.

8. Hör efter om det är några frågor, börja sedan observationen.

9. Avsluta observationen genom att förklara vad som har varit intressant att få
fram genom utvärderingen. Svara på ytterligare frågor av testpersonen och
diskutera personens intryck av gränssnittet, beteende under observationen och
annat som testpersonen vill ta upp.

10. Använd resultaten till att utvärdera produkten, en journal förs under tiden som
observationen pågår.

Observationsmetoden kommer att användas vid genomförandet av undersökningen.

2.3.3 Utvärdering och bearbetning

Utvärderingen och bearbetningen av det insamlade materialet kommer att baseras på
användbarhet med hjälp av REAL metoden samt Allwoods definition av användbarhet i
kontext. REAL metoden är mer specifik och riktar in sig på  attribut som relevans,
effektivitet, attityd och lärbarhet. Vill man inte låsa fast sig endast vid dessa attribut
kan det vara lämpligt att komplettera med Allwoods definition som studerar
användbarhet i en kontext. Den tar hänsyn till andra frågor som användarnas speciella
behov, kompetens, acceptans och analys av vilken information som ska ges och
förvärvas.
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2.3.4 Försökspersoner

Försökspersonerna fördelar sig på fyra kvinnor och två män i åldrarna 37 till 57 år.
Personalchefen på företaget hade vidtalats med önskemål om försökspersoner. Tre
kvinnor och fyra män eller vice versa. Ålder, 20 till 60 år, med så vid spridning som
möjligt. Önskemål fanns om tre vana datoranvändare och tre ovana datoranvändare.

Personerna skulle utgöra ett representativt urval av personalen på företaget, det vill
säga personal från skilda delar av organisationen.  Med tanke på försöksledarens
okunskap om personalen  och att personerna fick gå från produktionen till
användartestet var det inte aktuellt att själv utse försökspersoner. Ett slumpmässigt
urval var inte aktuellt eftersom det då kunde visa sig en snedfördelning i datorkunskap.

Innan uppläggningen av försöket var tanken att utvärderingen skulle göras på tre
undergrupper- ovana, något vana och vana datoranvändare. Detta visade sig inte vara
relevant eftersom personalen på företaget har introducerats i datoranvändning och
genomgått någon form av datorutbildning. Det utkristalliserade sig istället två under-
grupper där kriteriet för en van eller ovan person var om de hade prövat på internet
eller inte. De två undergrupperna ska bestå av tre vana och tre ovana personer.

Nivån för den ovana användaren höjdes alltså från att aldrig ha hanterat en dator till
någon form av kontakt med datorer. Många använder datorer utan att kunna mer än
vad som är tillräckligt för att utföra uppgiften i det dagliga arbetet. Denna grupp
hamnade på nivån ovana datoranvändare, kravet är dessutom att de inte har använt
internet.

Har man prövat på internet har man viss erfarenhet av hur till exempel tangentbord och
framför allt klickbara alternativ fungerar, denna grupp tilldelas nivån vana användare.

2.3.5 Antal personer

Enligt Dumas (1994) inkluderar den typiska testgruppen vid en användartest 6 till 12
deltagare i två eller tre undergrupper, man behöver tre till fem deltagare i varje
undergrupp för att veta att man kan se de problem som kan uppstå. Detta antal
personer räcker för att  få en vägledning i de stora frågorna vad gäller problem med ett
gränssnitt.

Antalet försökspersoner maximerades till sju eftersom det var möjligt att hinna med
detta antal på en dag. En pilotundersökning planerades till den första personen med
tanke på att utröna om frågorna samt sättet att leda intervjun och observationen var
relevanta. Hänsyn togs till att försökspersonerna skulle genomföra två olika
undersökningar eftersom även frågan om scrolla eller länka skulle undersökas. Denna
del utfördes som tidigare nämnts av Claes Carlehed vid Högskolan i Skövde. Det fanns
även tillgång till lämpliga lokaler under en dag. Personalen fick dessutom gå ifrån sina
ordinarie arbetsuppgifter och för att inte störa produktionen anlitades inte fler
försökspersoner.

De personer som deltog i undersökningen bestod av:

Vana användare: en kvinna, 40-50 år och en man 30-40 år.

Ovana användare: fyra kvinnor, 30-60 år och en man, 50-60 år.

Personerna som deltog i undersökningen var vid tillfället i ordinarie tjänst. De fick
betald ledighet för att medverka.
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2. 4 Uppläggning och material

2.4.1 Experiment

Ett experiment är enligt Patel och Davidsson (1994) en undersökning där enstaka
variabler studeras och där man försöker få kontroll på annat som kan påverka dessa
variabler. Vad gäller denna undersökning definieras den som ett fältexperiment. Det
genomförs i verkligheten på ett kontor, på en arbetsplats och inte i ett laboratorium.
Patel och Davidsson (1994) menar att det är viktigt i ett fältexperiment att situationen
är lika för alla försöksdeltagarna vilket försöksledaren strävade efter att uppnå.

Fältexperiment är en observationsmetod som enligt Shaughnessy och Zechmeister
(1994), kan ha en experimentgrupp och kontrollgrupp eller jämförelsegrupper som i
detta experiment.

2.4.2 Ofullständig inomgruppsdesign

Undersökningen är upplagd som en ofullständig inomgruppsdesign, definierat av
Shaughnessy och Zechmeister (1994), som en undersökning där varje villkor ges till
varje individ endast en gång. Villkoren varierar mellan individerna så övningseffekter
undviks. Alla resultaten kombineras sedan för alla individer.

Villkoren, det vill säga Max-varianten och Min-varianten visas på så sätt att halva
gruppen får se Max-varianten först och sedan Min-varianten, den andra halvan av
gruppen tvärtom. De två varianterna kan påverka personerna olika beroende på om de
visas först eller sist. Eftersom en spontan reaktion efterfrågas på båda varianterna är
det lämpligt att båda någon gång visas först.

2.4.4 Förundersökning

En tidigare förundersökning på både Max och Min varianten utfördes med hjälp av två
personer från marknadsavdelningen. Båda var män i 50-års åldern med någon
datorvana, (i eget arbete). Det visade sig att de skulle bli kategoriserade som ovana
användare. Syftet var att få en vägledning i hur intervjun och observationen skulle
läggas upp. Dessa män ingår inte i undersökningen.

2.4.5 Frågeformulär

Efter förundersökningen av de två männen från marknadsavdelningen utformades ett
frågeformulär, (Bilaga 1), som hjälp för försöksledaren att leda intervjun och
dokumentera observationen.

Försöksdeltagarna ska få öppna frågor och instruktioner att “tänka högt”, detta för att
försöksledaren inte ska påverka med ledande frågor. Max och Min varianten har
samma frågor.

Wärneryd m.fl. (1990) menar att man bör vara försiktig med ja och nej frågor eftersom
många människor har en tendens att hålla med om ett påstående. Frågorna i formuläret
kan upplevas som ja eller nej frågor men de är tänkta som ledfrågor och intervjuaren
ska ha dem som stöd vid intervjun och förväntar sig en motivering.

Försöksledaren ska inte hjälpa till för mycket vid intervjun och observationen. Det
viktiga är att få fram om det är svårt att hitta information och hur personen agerar.
Finns det en positiv eller negativ attityd och finns det motivation till att använda
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gränssnittet samt vilken information som verkar intressant för de olika försöks-
personerna.

Frågorna som används behandlar det första intrycket av gränssnittet, om personen
förstår vad som kan göras i olika moment, om något saknas, om personen kan ha nytta
av ett intranet och om informationsinnehåll.

Attityderna som mäts är baserade på tre komponent perspektivet som Eiser (1986)
talar om: affekt, kognitiv reaktion och beteende. Verbala yttringar är också enligt Eiser
(1986) en viktig aspekt när attityd ska mätas, därför används en bandspelare för att
kunna dokumentera.

2.5 Genomförande av undersökningen

2.5.1 Tio steg för observation

Undersökningen utfördes med hjälp av de tio steg för observation av användare som
utformats av Gomoll (1991) och som tidigare beskrivits i metoddelen.

Platsen för undersökningen var ett kontor. Miljön var realistisk för de personer som
arbetar på marknadsavdelningen, däremot var miljön ej den normala för personer från
produktionen. Rummet var lugnt.

Försökspersonerna hade ett tidsschema att gå efter. Vid ankomst presenterades de för
försöksledaren som förklarade syftet med undersökningen samt att det är ett
examensarbete som utförs vid Högskolan i Skövde.

En pilottest gjordes på den första intervjupersonen vilken inte ingår i undersökningen
och heller inte utvärderas. Pilottesten ville utröna om frågorna samt sättet att leda
intervjun och observationen var relevant.

Platsen framför datorn anvisades och förklaring gavs att det inte var en test av
försökspersonen utan på gränssnittet, även att det är en frivillig undersökning.

Förklaring gavs på vilken utrustning som skulle användas. Här var det tänkt att
intervjupersonernas kommentarer skulle bandas. Dock visade det sig att redan
försökspersonen som användes för en pilottest inte ville vara med i en bandad intervju.
Även de övriga försökspersonerna var ovilliga till detta. Undersökningen baseras
därför på försöksledarens anteckningar i det i förväg iordningställda formuläret.
Formuläret var tänkt att ha som komplement till den bandade intervjun där
anteckningar kunde göras om försökspersonernas reaktioner.

Försökspersonerna fick därefter instruktion om att de skulle “tänka högt” under hela
utvärderingen. Allt som “dyker” upp i tankarna ska verbaliseras.

Uppgiften, att utvärdera två gränssnitt förklarades. Först att bara titta, sedan att klicka
på väljbara alternativ. En genomgång av hur musen används gjordes även samt att
endast några alternativ är klickbara och att logotypen alltid leder tillbaka till första
sidan.

Efter att ha konstaterat att försökspersonerna inte hade några ytterligare frågor började
observationen.

Hälften av försökspersonerna fick börja att studera Max-varianten, därefter följde
några frågor som var till hjälp både för försöksledaren och försökspersonen att få fram
kommentarer om gränssnittet. De första frågorna behandlade endast första intrycket av
första sidan. Sedan instruerades försökspersonen att gå till ett specificerat ställe i
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hierarkin, anledningen var att alla personerna skulle utföra samma moment, och
följdfrågor till detta gavs. Efter att ha studerat Max-varianten var det dags att
utvärdera Min-varianten. Upplägget och frågorna var exakt samma som för den första
varianten.

Den andra hälften av försökspersonerna utförde undersökningen med att börja studera
Min-varianten och sedan Max-varianten.

Som sammanfattning ställdes frågor som gällde båda gränssnitten. Om någon av
versionerna föredrogs, (inte vilken av versionerna vilket kunde ha blivit en ledande
fråga eftersom det skulle finnas utrymme till att inte föredra någon version).

Den sista frågan gällde om försökspersonen trodde att de kunde ha nytta av ett
intranet. Frågan ställdes med tanke på kommentarer om innehållet i ett intranet.

Efter observationen gjordes en sammanfattning och förklaring gavs att undersökningen
ville få fram attityder gentemot Max eller Min-versionen samt vilket innehåll som
gjorde det intressant att agera och leta information.

Undersökningen tog cirka 20 minuter per person, sedan avsattes 20 minuter för
försöksledaren att sammanfatta resultaten i formuläret, vilket är viktigt att göra i
samband med undersökningen, då allt är aktuellt för försöksledaren.
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3 Resultat
I resultatdelen kommer en viss diskussion ske eftersom den förtydligar resultaten som
sedan sammanställs till en helhet för att kunna göra en slutlig diskussion.

Nedan presenteras de sex testpersonerna, om de är vana eller inte samt vilken variant
de fick se först.

Testperson Kön Ålder Datorvana 1:a variant Arbetsomr.

1. Kvinna 40-50 ovan Max Produktion

2. Kvinna 40-50 van Max Personalavd

3. Man 30-40 van Max Produktion

4. Kvinna 50-60 ovan Min Produktion

5. Kvinna 30-40 ovan Min Produktion

6. Man 50-60 ovan Min Säljare

Resultaten har inte kunnat transkriberas på sedvanligt sett eftersom bandinspelningen
inte gick att genomföra. De har dokumenterats genom en sammanfattning av
påståenden och kommentarer av försökspersonerna, nedtecknade av försöksledaren
samt observations-anteckningar av densamme.

Resultaten utvärderas med hjälp av REAL och användbarhet i kontext.

3.3 REAL-analys.

3.3.1 Relevans

Relevans i detta sammanhang har betydelsen om personerna har behov av ett intranet,
svaret baseras på sammanfattningsfråga nummer 6 i formuläret.

1.  Mindre behov.

2.  I eget arbete.

3.  Bra för de vana.

4.  Ja!, vill veta vad som händer.

5.  Nytta i eget arbete.

6.  Nytta för hela företaget.

I sammanhang av frågan om relevans är det lämpligt att kommentera Eiser (1986) och
inre samt yttre motivation. Personerna har olika orsak till varför de ser nyttan med ett
intranet.

De som refererar till eget arbete eller nytta för hela företaget känner en yttre
motivation, de har ett mål med användandet av intranet. Att de fördelar sig på en van
och två ovana användare tyder på optimism och vilja. Det verkar inte ha någon
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betydelse om man är van eller inte i detta sammanhang. En person känner en inre
motivation, får tillfredsställelse av att få veta vad som händer.

En person, 3, van man ser endast ett behov för vana användare. En kvinna, ovan har
ett mindre behov.

3.3.2 Effektivitet

Baseras på fråga 2 i båda versionerna, där personen ska “Gå till köpes på
anslagstavlan”. Hur effektivt användaren kan utföra sin uppgift vid användandet av
systemet. En jämförelse mellan Max och Min-varianten.

Max Min

Personerna 1,2,3 såg Max först.

1.  Snabb, aktiv. 1. Tveksam

2.  Funderar. 2. Snabb.

3.  Snabb. 3. Svårt, letar efter gömda ikoner.

 

Min Max

Personerna 4,5,6 såg Min först

4.  Svårt, förstår inte, letar allmän info 4. Ej snabb, hittar ikoner.

5.  Aha!, inte svårt. 5. Snabb.

6.  Svårt, ligger fel 6. Snabb.

Effektiviteten kan kopplas till action-oriented approach och minimalism enligt Van der
Meij och Carroll (1995) samt action-oriented approach enligt Laurel (1993). Det
framkommer här att av de som fick se Max först hade endast en van kvinna svårt för
att hitta. Däremot hade hon lättare med Min-varianten, vilket kan bero på
inlärningseffekt.

Av de som såg Min-varianten först hade två personer svårt att reda ut var
informationen kunde ligga, båda ovana, däremot var det lättare med Max, eventuellt
beroende på inlärningseffekt även här.

Observera att det frågas efter information som ligger under ikoner vilket person 4,
ovan kvinna har tagit fasta på. Hon har sett ikonerna i Min-varianten och tar fasta på
dem även i Max.

Person 3, van man, letar även efter de gömda ikonerna i Min-varianten. Det tyder på
att ikonerna och deras egenskap som ska föreställa en handling, här att gå till
anslagstavlan, kan leda till en action-oriented approach oavsett om det är en van eller
ovan person.

Effektiviteten verkar inte stödjas av Min-varianten, snarare tvärtom. Rubriken
veckoinfo i Min-varianten är inte vara relevant eftersom flertalet personer har svårt att
hitta de gömda ikonerna. Rubriken ger inte ett meningsfullt sammanhang av
informationen under, vilket förordas i de minimalistiska heuristikerna.
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Effektiviteten stöds mer av Max-varianten där ikonerna syns, detta stöder
resonemanget av CID (1997) som menar att interninformation ska vara lättillgänglig.
Det är möjligt att ett annat resultat hade visat sig om jämförelsen mellan Max och Min-
varianten hade gjorts enbart textbaserat. Ikonerna blir en störande variabel i Max-
varianten.

3.3.3 Lärbarhet

Baseras på fråga 3, “Gå till företagets Ide, mål och vision” i båda versionerna, denna
kan ses som en följdfråga till fråga 2 eftersom  försökspersonerna fått träna på
systemet.

Max Min

Personerna 1,2,3 såg Max först.

1.  Kan redan, ett steg före. Konstaterar att 1. Snabbt

 det fattas undermenyer.

2.  Lär snabbt. 2. Snabbt

3.  Förstod, eftersom kunde internet. 3. Snabbt

Min Max

Personerna 4,5,6 såg Min först

4.  Tänkte inte på att texten går att 4. Lär snabbt.    

 klicka på, hittar dit    

5.  Snabbt, ej svårt 5. Snabbt.

6.  Snabbt! 6. Snabbt!

Greif (1991) talar om maximalist design i en inlärningssituation, vad som föredras är
beroende på personliga egenskaper. Vad som framkommer här är att det inte har någon
betydelse om personen är van eller ovan, om det är Max eller Min-varianten. Person 4
är den enda som har lite bekymmer eftersom hon fortfarande har tagit fasta på
ikonerna. Gränssnittet är lätt att lära för alla personer.

3.3.4 Attityd

Baseras på fråga 1 i båda versionerna där det frågas efter personernas första intryck.

Max Min

1.  Trevligt med en runsten, positiv. 1. “Svårare, får söka mer”

2.  Kul! Kinnekulle och runsten, positiv 2.  Mer positiv till Min,”Renare,

 lättare, matas man med för

 mycket tänker man inte”.

3.  Det estetiska bra, positiv. 3. Enklare, men kritisk till

    att direktinfo inte syns,
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Min Max

4. Bra med natur, “bättre än det blåa vi har nu”. 4. Bra bild, inte för starka färger,
“Väldigt rörigt på stenen”

5.  Kinnekulle, företaget kör med kossor och 5. Mer byggstenar under, gå direkt

     ängar, företagets profil.     Positiv till detta.

6.  Underbar bild, positiv, ser bilden som reklam. 6. Lättare hitta snabbare, positiv,
    vill ej leta.

Det visar sig att de som sett Max varianten först är positiva  till runstenen, Kinnekulle
och det estetiska intrycket. Person 1, ovan kvinna anser att Min-varianten är svårare.
Person 3, van man, saknar direktinfo i Min-varianten, men upplever den som enklare.
Min-varianten upplevs enligt person 2, van kvinna, som renare, hon vill tänka själv.

De som sett Min-varianten först har också en positiv attityd till gränssnittet i sin helhet.
Två personer, 5, ovan kvinna och 6, ovan man, är mer positiva till Max-varianten i och
med att man kan gå direkt till det som är relevant.

Endast en person, 4, tycker att Max-varianten är för rörig på stenen.

Resultatet av det första intrycket visar att det tre personer, 1, 5 och 6, har en mer
positiv attityd till Max-varianten, alla ovana i åldern 30 till 60 år. Min-varianten
föredras av tre personer, 2, 3 och 4, två ovana och en van person. Generellt finns en
mer positiv attityd till Max för ovana personer. Enligt Eiser (1986) vill individen ha en
mening med och kunna räkna ut vad som kan göras. Människan söker även
konsekvens och det kan tyckas att Max-varianten med statisk text och ikoner kan ge
ett mer konsekvent intryck.

3.4 Användbarhet i kontext

Som komplement till REAL metoden sammanställs resultaten även med utgångspunkt
från definitionen av användbarhet enligt Allwood (1991) ( refererad i Kalén 1997) samt
Allwood (1995).

3.4.1 Användarvänlighet

Systemet ska fungera ihop med människans mentala förmågor och vara anpassat efter
användarens speciella behov.

Resultaten baseras inte på någon specifik fråga utan i stället på det totala intrycket
försöksledaren får av användaren vid observationen.

Max-variant

1.  Resonerar, “måste kunna gå in på ikonerna, kan trycka på orden på runstenen.
Förstår inte hur ta sig till baka till första sidan, såg ej dörren, logon ej naturlig väg
tillbaka (glömde tala om detta innan)

2.  Resonerar, “kan klicka på ikonerna, förstår det om man drar med musen”. Hittar
inte anslagstavlan under ikonerna, tänkte på runstenen.

3.  Förstår vad som kan göras, “Runstenen är för företaget, ikonerna är för personal”

4.  Förstår vad som kan göras.

5.  Förstår att man kan gå direkt dit det “man vill kolla”, “finns mer byggstenar under”
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6.  Förstår, vill ej leta, “snabba grejer”, har föreställning.

Min-variant

1.  “Orden har jag aldrig sett förut, så det är svårt att förstå”

2.  “Snabbinfo är nytt varje vecka, jobbar man mest med”. Kan tänka sig att det finns
mycket info under orden på runstenen.

3.  “Svårare för den som vet var den vill komma”

4.  Förstår att det går att trycka på orden, (talar om verbalt). Förstår inte att runstenen
är navigationsinstrumentet. Skyller på egen okunskap.

5.  Förstår vad som kan göras med orden

6.  Runstenen bra som logga på informationerna”. Ser förstasidan som reklampelare för
företaget, ej vad som kan göras med systemet.

Sammanfattning:

1. Max-variant person 1-3: De som fick se Max-varianten först uppmärksammar
ikonerna på en gång. Person 2, van kvinna ser ikonerna först men blandar ihop både
text och ikoner när hon ska klicka vidare. Person 3, van man, kan hantera både
global och lokal information.

2. Min-variant person 1-3: Denna verkar svårare att förstå för person 1, ovan kvinna.
Person 2, van kvinna förstår vad som döljer sig bakom orden. Person 3, van man, är
negativ till min, han tänker på andra än sig själv men har förmodligen förstått.

1. Min-variant person 4-6 : Person 4, ovan kvinna har svårt att se vad som finns
bakom orden, person 5, ovan kvinna förstår både ikoner och ord, Person 6, ovan
man förstår inte vad som kan göras.

2. Max-variant person 4-6: För dessa personer innebär den inga problem.

3.4.2 Användarkompetens

Användarna ska vara utbildade på systemet. Här redovisas undersökningspersonernas
kommentarer om båda varianterna.

1.  Ovan: Angående Min versionen. “Har jag aldrig sett förut så det är svårt att förstå,
om inte sett förut så kommer det inte att användas”.

2.  Van: Inga kommentarer om okunskap eller utbildning.

3.  Van: Inga kommentarer om okunskap eller utbildning.

4.  Ovan: Angående Min versionen. “det här är inte svårt om man har gjort det, men
svårt nu”. Max versionen. Förstår vad som kan göras. “Efter att ha lärt sig”.

5.  Ovan: Inga kommentarer om okunskap eller utbildning.

6.  Ovan: Letar i runstenen på Max varianten. Kommenterar “Jag vet var den finns”,
“viktigt med information innan om vad som kan göras”.



Examensarbete 1998 Vanja Linde-Sandgren

31

En ovan kvinna , person 1 är negativ till det hon inte sett förut men med utbildning kan
förmodligen en annan attityd uppnås. Person 4,ovan kvinna kommenterar också hur
viktigt det är att lära sig. Person 6, ovan man, anser det viktigt med utbildning.

De som kommenterat utbildning är alla ovana. Endast en av de vana personerna är utan
kommentar.

3.4.3 Användaracceptans

Användaren ska vara nöjd och motiverad till att interagera med systemet, det ska vara
meningsfullt. Acceptansen kopplas här till attityden till de två varianterna.

1.  Max, första bäst, mer info direkt. “Lättare att gå till den riktiga anslagstavlan”. “De
yngre prövar säkert, de äldre blir rädda och springer förbi.”

2.  Min enklare, man ser bättre.

3.  Max föredras, relaterar till annan personal och menar att endast vana kan ha nytta
av intranet. Ser på Max med utgångspunkt från produktionen. Ser problem om
datorer används i stället för att arbeta. (mer allmänt om båda varianterna).

4.  Min är lättare, inte så mycket text.

5.  Max, kan gå snabbt.

6.  Max versionen, ser nyttan med ett intranet för hela företaget (allmänt).

Attityder:

Positiv attityd till Max-varianten: 1, ovan kvinna, 3, van man, Max först.

     5, ovan kvinna och 6, ovan man, Min först.

Positiv attityd till Min-varianten: 2, van kvinna, Max först och 4, ovan kvinna, Min

först.

Person 1 reserverar sig och menar att datorer är något för yngre och förordar den
riktiga anslagstavlan.

Person 3 hänvisar till att endast vana personer kan ha nytta av ett intranet.

3.4.4 Informationsbehov

Analys av vilken information som ska ges och förvärvas. I detta sammanhang endast
sett ur de anställdas perspektiv, inte företagsledningens.

1.  “Bra info”. Anslagstavlan viktig för denna person.

2.  Nyanställningar, adressregister, relaterar till eget arbete.

3.  “Snabbinfo är bra”, “vissa saker bör vara på en anslagstavla”.

4.  “Nära info behövs, speciellt anslagstavlan om vad som händer.

5.  “Vill ha intranet, både sten och ikoner, nära info”.

6.  “Produktfakta i ikonerna, relaterar till eget arbete.

Innehållet i gränssnittet påverkar både attityd och motivation. En positiv attityd kan ses
hos alla personer när de talar om den information som är relevant för dem. Här kan
man liksom tidigare relatera till yttre och inre motivation. Anslagstavlan är en viktig del
för personer som har en inre motivation. Personer som har en yttre motivation relaterar
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till det egna arbetet, till exempel person 6, som vill ha produktfakta som lokal
information i ikonerna. Innehållet överensstämmer med de undersökningar som är
gjorda enligt C.-H. Segerfeldt citerad av Hjelm (1996). Nära information på
anslagstavlan, produktfakta och personalfakta som nyanställningar är viktigt.
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3.5 Sammanfattning av resultat.

Relevans: Fem personer av sex har behov av ett intranet.

Effektivitet: Ikonerna är viktiga, det är svårt att hitta i Min-varianten både för vana
och ovana användare. Max stödjer effektiviteten mer. Min-variantens rubriker är inte
bra, ikonerna som finns under är svåra att hitta.

Lärbarhet: Gränssnittet i sin helhet är lätt att lära både för vana och ovana användare.
Detta tyder på att Max-varianten är relevant.

Attityd: Alla sex försökspersoner har en positiv attityd till gränssnittet generellt. När
de sedan utvecklar svaren visar det sig att de tre personer som föredrar Max-varianten
är alla ovana. Min-varianten föredras av två vana personer och en ovan som tycker att
det är för rörigt på stenen, hon ändrar sig sedemera till Max-varianten efter att ha fått
träning.

Användarvänlighet: Ikonerna är viktiga för lokal information. Max-varianten ger inga
problem efter att försökspersonerna har lärt sig. Min-varianten ställer till mer
bekymmer.

Användarkompetens: Det är viktigt med utbildning vilket visar sig främst genom
kommentarer från ovana användare.

Användaracceptans: En positiv attityd till Max-varianten visas av fyra personer varav
tre ovana. Min-varianten föredras av en van och en ovan person.

Informationsbehov: Lokalinformation som anslagstavla är viktig. Adressregister och
nyanställningar och också efterfrågade. Produktinformation efterfrågas som lokal
information.

3.6 Slutsatser av resultaten.

Utifrån resultaten kan följande slutsatser dras:

Hypotes ett förkastas. En minimalistisk design höjer inte användbarheten hos
målgruppen på företaget med ovana och vana användare. Den skapar inte en mer
positiv attityd, motivation och action oriented approach än en maximalistisk design.

Hypotes två behålls. Innehållet i ett intranet hos ett företag påverkar attityd och
motivation.
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4 Diskussion.

4.1 Undersökningen

Undersökningen genomfördes med ett litet antal försökspersoner, sex personer. Med
hänsyn till tidigare resonemang om kvantitativa och kvalitativa metoder användes en
kvalitativ ansats. Jag inser att om det ska gå att  generalisera till ett större sammanhang
krävs det en mer omfattande studie och eventuellt användande av kvantifierbara
resultat. En attitydundersökning går till exempel att studera kvantitativt med hjälp av
en Likert skala där försökspersonen får instämma helt eller delvis i ett antal
påståenden. Detta finns beskrivet i Patel och Davidsson (1994).

Det går inte heller att direkt generalisera till www eftersom ett intranet har en annan
målsättning. Trots få deltagare får undersökningen ändå anses som  representativ för
användargruppen.

Pilotstudien på den första försökspersonen var tänkt som en vägledning för de fortsatta
studierna, om frågorna samt sättet att leda intervjun var relevant. Syftet var inte att
utvärdera svaren i resultatdelen. Här visade det sig att fråga 1c var irrelevant, den
skapade inte någon diskussion om gränssnittet och var svårförstådd, den togs därför
bort. Redan här uppstod även problem med ovilja till  dokumentation på band.

Den interna validiteten innebär att undersökningen mäter det som ska mätas, den ska
vara fri från förväxlingar, enligt Shaughnessy och Zechmeister (1994). Vad som kan
kritiseras här är att inga vana försökspersoner fick se Min-varianten först. Det finns
alltså ingen dokumentation på hur de vana användarna reagerar på Max-varianten efter
inlärning och träning. Möjligen hade resultatet kunnat bli annorlunda om jämförelsen
hade skett med vana och ovana användare i båda grupperna. Eftersom försöksledaren
inte visste vem som var van eller ovan innan försöket råkade det slumpa sig så att den
grupp som fick se Min-varianten först endast består av ovana personer.

Den interna validiteten störs även av ikonerna. Det är möjligt att ett annat resultat hade
uppnåtts om de hade varit textbaserade, då hade jämförelsen kunnat göras utan
förväxlingar, i och med att ikonerna är bildmässiga är de en störande variabel.

Externvaliditeten, generaliserbarheten är begränsad till den metod och population som
använts. Kritik kan föras mot att endast två personer tillhör det yngre intervallet i
undersökningen, 30-40 år, en van och en ovan. Tyvärr deltog inga personer i 20-års
åldern, vilket innebär att kunskap om denna grupp fattas.  Detta gör att det är svårt att
kommentera åldern och generalisera för de yngre personerna på företaget. Ett
försiktigt antagande kan dock göras att yngre personer har lättare att hantera båda
varianterna eftersom den yngre ovana kvinnan var snabb i hanteringen av både Max
och Min-varianten.

Subjektvariabeln kön verkar ha mindre betydelse i denna undersökning, det är svårt att
finna någon skillnad i attityder när det gäller män eller kvinnor här.

Reliabilitet är enligt Shaugnessy och Zechmeister (1994) när ett försök går att göra
om, när det är konsistent. Detta kan vara svårt när det inte finns ett statistiskt värde att
utgå från. Intervjun och observationen i denna undersökning utvärderas  på grundval
av försöksledarens uppfattningar. Trots detta får det anses som om reliabiliteten är
relativt god. Det har funnits riktlinjer att utgå från vid utvärderingen av resultaten som
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REAL och användbarhet i kontext. Intervjun hade dessutom en viss grad av
standardisering.

Reliabiliteten hade dock kunnat vara större om dokumentationen av intervjuerna
funnits på band vilket var tänkt vid uppläggningen av försöket. Med hänsyn till de
forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
är det dock viktigt beakta att de som medverkar har rätt att bestämma över sin
medverkan, samtyckeskravet. Detta innebär att undersökningspersonen bestämmer om
hon ska vara med, hur länge och på vilka villkor.

Objektiviteten kan diskuteras eftersom samma person har designat gränssnittet och
utvärderat det, detta kan ha påverkat resultatet trots att försöksledaren strävat efter att
en så objektiv attityd som möjligt. En annan aspekt är att resultatet kanske blivit
annorlunda om försökspersonerna inte vetat vem som designat gränssnittet.

4.2 Resultaten

4.2.1 Attityder och motivation

De flesta människor vill ha mening omvärlden och kunna räkna ut vad som kan göras,
vilket Eiser (1986) talar om när det gäller attityder. I detta intranet verkar det som om
relevans för det egna arbetet är en viktig aspekt för en positiv attityd och motivation
till att använda gränssnittet. Detta kan hänvisas till yttre motivation där man har ett
mål. En annan person kan ha en inre motivation där nöjet av att få information om
något som berör på det personliga planet är viktigast.

Större delen av försökspersonerna relaterade dock till det egna arbetet vilket är
intressant eftersom de uppvisade en positiv attityd med verbala och icke verbala
yttringar om detta. Det var lätt att som försöksledare uppfatta attitydsignalerna i och
med kombinationen av verbala och icke verbala yttringar.

Konsekvensen av det som söks beror på den situation som har mest subjektiv relevans.
Det kan vara olika för olika personer, i detta sammanhang de som relaterar
informationen som söks till eget arbete och de som söker information som berör det
personliga planet. Den positiva reaktionen på det ena eller andra kan enligt min mening
vara kopplat till den kognitivt perceptuella reaktionen.

Utbult (1993) talar om kompetensens tre delar och det visar på människans
komplexitet där representationen hör till den kognitiva, perceptuella delen som ligger
till grund för den senso-motoriska och kreativa delen av våra psykiska processer.

När det gäller attityder talar Eiser (1986) om tre komponent perspektivet. De
kognitiva strukturerna här behandlar samma område som kompetensens tre delar. Båda
teorierna tar upp att en yttre stimuli sätter fart på perceptuella reaktioner. Jag vill mena
att de mentala bilder som kan föreställas ger mening åt ord eller ikoner. Detta skapar
en positiv eller negativ attityd samt vilja (eller ovilja) att agera. Konsekvensen är då
viktig i detta sammanhang eftersom attityden och viljan att agera kan bero på den
situation som söks, något som är relaterat till eget arbete och en yttre motivation eller
information som söks för att tillfredställa det personliga planet och en inre motivation.

Att tillfredsställa de olika typerna av människor som har olika syfte med sitt sökande
efter information är då en avvägningsfråga. Informationsinnehållet måste kunna
kombineras så det tillfredställer de båda aspekterna. Det gäller då att utreda vilken typ
av information som är lämplig på till exempel en lokal nivå.
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Attityder relateras enligt Eiser (1986) till socialt beteende och människan lockas till det
som upplevs positivt. Även här är det lämpligt att tänka på struktureringen av
informationsinnehållet, att i detta fallet personalen blir tillfredsställd så långt som
möjligt.

Att definiera vad som är lokal eller global information är då en viktig del
gränssnittsdesignen. Olika individer kräver olika information. Attityden påverkas enligt
Eiser (1986) genom att vissa stimuli ger olika attityd upplevelserna värderas som bättre
eller sämre. Om en person föredrar Max-varianten kan det bero på att han eller hon
genast ser den information som är relevant för den egna personen. Detta lockar till en
action-oriented approach och en positiv attityd. Att denna “snabba” information är
lättillgänglig är då en fördel. Lättillgängligheten uppnås i Max-varianten i och med att
ikonerna ständigt är närvarande och på samma plats.

Det estetiska i gränssnittet i sin helhet är också bedömt av försökspersonerna. Alla är
av den åsikten att det är tilltalande och uppvisar en positiv attityd. Eventuellt kan
attityden hänvisas till tidigare gränssnitt som används i till exempel produktionen där
en person uttalar negativa åsikter om färgen och allt som är annorlunda kan upplevas
som positivt.

Laurel (1993) nämner funktionalitet och ser datorn som ett hjälpmedel som kan
representera ett verktyg. Detta för att stimulera till en action-oriented approach. Jag
anser att representationer ligger till grund för att agera eller inte samt en positiv eller
negativ attityd. De mentala bilderna som representeras i våra inre kognitiva strukturer
bör stämma överens med de representerade orden eller ikonerna på datorskärmen för
att utlösa ett agerande.

En aspekt när det gäller attityder är enligt Eiser (1986) att människan ändrar sig
beroende på vad hon tror är sant eller falskt angående ett objekt. Denna fråga har inte
uppmärksammats i undersökningen när det gäller försökspersonerna. En reflektion kan
ändå göras från mitt eget perspektiv. Jag var i början av studien övertygad om att
Min-varianten var den mest lämpliga för företaget, jag trodde på den. Vid
undersökningen visade det sig ändå att Max-varianten var mer lämplig, jag blev
överbevisad i min tro och har i nuläget accepterat Max-varianten samt har en positiv
attityd till den.

4.2.2 Max-variant och Min-variant.

De flesta undersökningspersonerna hade en positiv attityd till Max-varianten. Detta kan
bero på scannability. Nielsen (1997b) menar att text ska struktureras med två eller tre
nivåer av rubriker för att underlätta scanning. Detta har skett med Max-varianten och
trots att den innehåller mer information än Min-varianten är det möjligt att den är
bättre strukturerad för att passa våra kognitiva strukturer.

Angående rubrikerna ska de vara meningsfulla enligt Nielsen (1997b). Min-variantens
rubriker klargör på ett sämre sätt vad de innehåller. Veckoinfo till exempel är en
intetsägande rubrik för flera personer, den blandas gärna ihop med rubriken allmän
info.

När det gäller minimalistisk design av ett gränssnitt utgår man från att ge läsaren LESS
to READ but MORE to DO. Människan vill agera och ha meningsfulla rubriker. Hon
vill ofta kunna lokalisera information och utföra en uppgift. När man tittar närmre på
de två varianterna visar det sig att Max-varianten faktiskt har meningsfulla rubriker, de
kan ge en helhetsbild av innehållet.
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Om man utgår från minimalistiska principer kan det diskuteras hur mycket information
ett gränssnitt kan innehålla för att kallas minimalistiskt. Detta är en definitionsfråga.
Avsikten var dock att utveckla en första sida för ett företag, det var inte meningen att
göra en dålig Max eller Min-variant utan två varianter efter olika principer där personal
på företaget får avgöra vilken som uppfyller deras behov.

Max-sidan, utvecklad efter principer från CID (1997) stämmer alltså bäst överrens med
personalens behov vilket stödjer teorin om interninformation. Undersökningen utgår
från att ovana personer vill ha mindre detaljerade startsidor. Det visar sig att
användarna inte behöver vara vana för att motiveras till sökande i en Max-variant.  Det
viktiga är att informationsinnehållet är tillräckligt intressant och att det ger en mening.

Intressant är att frågan om behov av intranet ställdes sist, när gränssnittet hade visats.
Hade personerna  svarat annorlunda om frågan hade ställts i ett tidigare skede? De som
kunde se nyttan med ett intranet verkade tillräckligt motiverade vilket stöder Thomas
och Kellogg (1989) och deras kommentar att om tillräcklig motivation finns kan man
ha överseende med dåliga gränssnitt, utseendet på gränssnittet kommenterades inte
här.

4.2.3 Utbildning.

Greif (1991) skriver om maximalist design och att människan har mer eller mindre lätt
att hantera komplexitet. Detta kan ses i undersökningsgruppen där en ovan person kan
ha lättare för Max-varianten medan en van person har lättare för Min-varianten. Vad
som framkommer är också att utbildning är viktig. Efter att ha fått en introduktion i
hur gränssnittet fungerar verkar det fungera för de flesta med en Max-variant,
komplexiteten blir inte för svår. Detta stöds av både de minimalistiska heuristikerna
samt enligt min mening av CID (1997) och de informativa sidorna. Förutsättningen för
att veta vad interninformationen innehåller är att en viss utbildning måste ha skett.

4.3 Förslag på design.

Eftersom de flesta ovana användare föredrar Max-varianten av intranet är förslaget att
utveckla den. Det är lämpligt att utgå från ovana användare när ett gränssnitt skapas
för en population med vana och ovana användare. Med en lättare utbildning kan en
positiv attityd skapas och personalen får ett användbart intranet.

Ikonerna är viktiga som företrädare för lokal information. Försökspersonerna var
positiva till runstenen och bakgrunden. Det måste däremot preciseras vilken
information som är lokal eller global.

Informationsinnehållet är viktigt, speciellt lokal information där olika preferenser finns.
En person anser till exempel att produktinformation bör ligga lokalt och det är en
viktig aspekt eftersom företagets verksamhet baseras på produkterna.

4.4 Förslag till fortsatta studier

Efter att ha studerat ett gränssnitt med utgångspunkt från attityder och användbarhet
visar det sig att meningsfulla rubriker verkar ha en stor betydelse. Det vore intressant
att på ett djupare plan utforska vad som gör dessa rubriker intressanta ur ett
kognitionsvetenskapligt perspektiv. Vad utmärker en talande och meningsfull rubrik
och för vem är den talande?
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Det vore även intressant att studera en Max-variant som mer än den undersökta liknar
många av dem man kan se på www. Ibland kan man se varianter med en blandning av
information, bilder, animeringar och text.

En undersökning med syfte att närmre studera och jämföra andra medier på ett företag
är även ett uppslag för fortsatta studier. Till exempel motivation och attityder till
anslagtavla i traditionell form kontra anslagstavla i datorform på ett intranet.

4.5 Slutord

Faktum är att www har många Max sidor. Det finns även många sidor designade efter
minimalistiska principer. Alla är designade efter olika förutsättningar hos de som
producerar samt hos användarna. Det är uppenbart att web-design kommer att
sysselsätta många personer i framtiden och med dessa slutord vill jag understryka hur
viktigt det är med kunskap om människan och hennes tankestrukturer. Det måste vara
meningen att designa utefter människans förutsättningar och inte efter teknikens
möjligheter eller begränsningar.

Det visade sig att Maximal-varianten var den mest lämpliga i detta sammanhang och
jag har förhoppning om att företaget har fått en användbar prototyp att utgå från när
det gäller fortsatt uppbyggnad av ett intranet. Med dessa ord anser jag studien som
avslutad.
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Bilaga 1. Frågeformulär

Utbildning och information.

Högskolan i Skövde, examensarbete, intranet, två användartester. En om första sidan
på intranetet och en om att länka eller scrolla en text.

Förklara hur musen används. Förklara att endast några alternativ är klickbara, vilka
dessa är förklaras under försökets gång. Logotypen leder alltid tillbaka till
ursprungssidan

Personuppgifter:

Testperson________ Ålder________ Kön________

Datorvana________ Arbetsområde________

Sammanfattningsfrågor: Efter att ha sett båda gränssnitten och fått möjlighet att
pröva.

5)  Föredrar Du någon av versionerna?

6) Tror Du att Du kan ha någon nytta av ett intranet?
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Frågor: Maximalversionen

Titta på bilden

1a) Vad är det första intrycket Du får av bilden?

1b) Förstår Du vad Du kan göra?

1c) Känns det naturligt att börja söka på orden?

Gå till Köpes på anslagstavlan

2) Förstod Du på en gång hur Du skulle ta dig till köpes?

Gå till företagets Ide, mål och version

3) Förstod Du på en gång hur Du skulle ta dig till ide, mål och vision

Gå tillbaka till ursprungssidan

4) Saknar Du något i denna version av förstasida och länkhierarki? Har Du egna
förslag på hur sidan ska se ut?
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Frågor: Minimalversionen

Titta på bilden

1a) Vad är det första intrycket Du får av bilden?

1b) Förstår Du vad Du kan göra?

1c) Känns det naturligt att börja söka på orden?

Gå till Köpes på anslagstavlan

2) Förstod Du på en gång hur Du skulle ta dig till köpes?

Gå till företagets Ide, mål och version

3) Förstod Du på en gång hur Du skulle ta dig till ide, mål och vision

Gå tillbaka till ursprungssidan

4) Saknar Du något i denna version av förstasida och länkhierarki? Har Du egna
förslag på hur sidan ska se ut?


