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Människans begränsade kognitiva förutsättningar

- en metodstudie i teori och praktik

Erica Karlsson (erica-karlsson@telia.com)

Sammanfattning
Kognitiv psykologi är en del av psykologin som behandlar människans
informationsprocesser. Det handlar om hur vi inhämtar, bearbetar och använder
information om världen. De största delarna inom kognitiv psykologi är
perception/uppmärksamhet, minne, mentala representationer, problemlösning och
beslutsfattande. Vi har begränsningar inom alla dessa områden och detta kan ställa till
problem vid användandet av datoriserade informationssystem.

Med detta arbete ville jag undersöka huruvida det finns ett metodstöd i
systemutvecklingsmetoder som tar hänsyn till människans begränsade kognitiva
förutsättningar vid utvecklandet av ett datoriserat informationssystem.

Undersökningen genomfördes med två metoder, litteraturstudie och intervju. Antalet
undersökta systemutvecklingsmetoder var tre och dessa utvärderades med hjälp av
kriterier för användarvänlighet och kognitiva kriterier.

Min undersökning visar att de systemutvecklingsmetoder som utvärderades inte har
något stöd för att handskas med detta problem. Undersökningen visar dessutom att alla
de undersökta metoderna förespråkar användardeltagande.

Nyckelord: kognition, systemutvecklingsmetod, kognitiv begränsning,
gränssnittsutformning
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1 Bakgrund
De senaste åren har utvecklingen inom databranschen gått mycket fort framåt. Vi
konfronteras dagligen med datoriserade rutiner och tjänster som förut var manuella. På
jobbet används datorer för att ordbehandla eller göra kalkyler, rutiner som förut var
manuella. När vi går till biblioteket och lånar böcker söker vi numera i en databas
istället för i ett kartotek. När vi tar ut eller sätter in pengar på banken kan vi idag göra
detta utan att tala med en mänsklig varelse. Vi kan köpa varor hemifrån genom att
beställa via Internet, och vi kan skicka meddelanden till platser över hela jordklotet
enbart genom att trycka på några knappar. Meddelandet är dessutom framme hos
mottagaren inom ett par sekunder.

En fråga jag ställer mig är om alla dessa datoriserade system verkligen underlättar våra
dagliga sysslor? Eller ger de istället upphov till situationer som kan kännas
övermäktiga? Tekniken idag är ofta både svår att använda och dåligt anpassad till
människan. Detta leder i vissa fall till att datorprogram och tekniska artefakter står
oanvända på grund av att människan helt enkelt inte kan använda dem (Utbult, 1993).
Vi är människor och inga maskiner och vi har vissa begränsningar i vårt sätt att
uppfatta och tolka vår omgivning. Hur vi uppfattar och tolkar vår omgivning  brukar
kallas kognition och är en del av psykologin.

De egenskaper som brukar benämnas som kognitiva är människans sätt att tänka,
förstå, tolka, minnas och handla (Alenljung, opubl.,1997). Det är väl dokumenterat att
vi har begränsningar inom alla dessa områden (Eysenck, 1993; Lundh et al. 1992).
Dessa begränsningar kan ställa till det för oss i vårt dagliga liv men även i kontakten
med datoriserade informationssystem om dessa inte är anpassade till människan. Alla
informationssystem som är av mer komplex art överträffar våra kognitiva
begränsningar (Langefors, 1995).

Om informationssystemet inte tar hänsyn till dessa kognitiva aspekter kan användarens
arbetssituation bli slitsam eftersom det system som ska underlätta arbetet i stället gör
det svårare att utföra (Utbult, 1993). Problem i samband med ny och avancerad teknik
kan leda till stressreaktioner och på längre sikt även till dåliga arbetsprestationer och
ineffektivitet (Schneider, 1993). Jag tycker därför att det är relevant att utveckla
system som verkligen gör det de är ämnade att göra, nämligen underlätta det dagliga
arbetet.

Det är i detta gränsområde mellan systemvetenskap och kognitionsvetenskap mitt
arbete kommer att koncentreras. Arbetet kommer att handla om huruvida det finns ett
metodstöd i systemutvecklingsmetoder som underlättar byggandet av ett system som
tar hänsyn till människans begränsade kognitiva förutsättningar. Finns det
dokumenterat i metoden hur systemet ska utvecklas så att dessa aspekter kommer
fram? Tänker systemutvecklarna på att de människor som slutligen ska använda
systemet är begränsade i det avseendet att vi exempelvis inte kan uppmärksamma flera
saker samtidigt (Lundh et al. 1992)?

Jag tycker att anpassningen bör ske redan när ett informationssystem utvecklas. Jag
anser att datorn enbart är ett redskap, ett verktyg som ska underlätta arbete som utförs
av människan. Ett informationssystem existerar för att tjäna en verksamhet och har
ingen mening i sig (Andersen, 1994). Det är därför min uppfattning att det är datorn
som ska anpassas till människan och inte tvärtom.
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2 Introduktion
För att lättare förstå och få en överblick över det problemområde jag har valt att
undersöka kommer jag i det här kapitlet att definiera olika begrepp inom
systemutveckling och kognition. Jag kommer att gå igenom tidigare arbeten inom
problemområdet och viktiga utgångspunkter för mitt fortsatta arbete. Jag kommer
även att ge ett förslag till hur ett metodstöd skulle kunna se ut som tar hänsyn till de
kognitiva aspekterna. Dessa kriterier kommer jag sedan att använda för att utvärdera
olika systemutvecklingsmetoder.

2.1 Vad är systemutveckling?

Arbetet att skapa ett informationssystem (IS) kallas systemutveckling (Andersen,
1994). Systemutveckling består av arbetsfaserna systemering, realisering och
implementering. Systemering är den inledande fasen i systemutveckling där planeringen
av informationssystemet utförs. I systemeringen analyseras verksamheten där IS ska bli
en del, en kravspecifikation tas fram och det fastställs även vilka delar av
informationssystemet som ska vara manuella och vilka som ska datoriseras.
Realiseringen består av programmering i de fall informationssystemet är datorbaserat.
Realiseringen omfattar även arbete med de rutiner som ska vara manuella i
informationssystemet. I och med implementeringen är systemutvecklingsarbetet
avslutat och det nya systemet tas i bruk.

2.1.1 Information

För att förstå vad ett IS är för något måste först begreppet information definieras.
Enligt Andersen (1994) är information upplysningar om faktiska eller tänkta
förhållanden. Information behöver inte vara korrekt, den kan även vara felaktig.

Langefors (1995) talar inom området för systemteori om information som något vi vet
eller får reda på. Langefors (1995) menar att information är kunskap. Det är det här
som är skillnaden mellan information och data. Data innehåller inte information utan
representerar endast information. Data måste tolkas av någon för att  kunna sägas vara
information och för att kunna tolka datan på rätt sätt krävs förkunskaper.

Just dessa förkunskaper är en del av den infologiska ekvation som Langefors (1995)
arbetade fram och med den menar han att den information som genereras av data beror
på förkunskap och livserfarenhet. Ekvationen ser ut så här:

I= i (D,S,t)

Ekvationen ska läsas som att I är den information som kommer ut av
översättningsprocessen. Variabeln i är bearbetning av data D, med förkunskap S under
tiden t.
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2.1.2 System

Ytterligare ett begrepp behöver definieras för att vi ska förstå vad ett IS är. Det är
begreppet system. Andersen (1994) menar att ett system står i motsats till något som
är oorganiserat. Det finns ett mönster, en ordning eller ett sammanhang. Langefors
(1995) definierar system som en mängd av entiter med relationer till varandra.
Ytterligare en definition på begreppet system är att det är en mängd av två eller flera
element som satisfierar följande tre punkter: 1) beteendet hos varje element har en
effekt på beteendet hos helheten, 2) beteendet hos varje element och dess effekt på
helheten är beroende av varandra, 3) elementen i systemet är ihopkopplade så att
oberoende grupper ej kan bildas (Ackoff, 1981).

Jag tycker att alla dessa definitioner är bra. Den definition som Andersen (1994) ger är
enkel och övergripande. Ackoffs (1981) definition ser jag som en förlängning av den
definition som Langefors (1995) ger. Langefors (1995) talar om system som en mängd
av entiteter med relationer emellan och Ackoff (1981) fortsätter denna diskussion med
att beskriva de egenskaper som dessa entiteter bör ha för att de tillsammans ska bilda
ett system. Av dessa tre definitioner är det Andersens (1994) som jag tycker är bäst.
Det är den definition som jag har lättast att relatera till och att finna exempel för i min
omgivning.

2.1.3 Metod

Eftersom jag ska utvärdera olika metoder är det på sin plats att definiera begreppet
metod. En metod är en detaljerad beskrivning över hur man ska gå tillväga för att lösa
ett visst problem, metoden ska även ange varför vi ska göra på just detta sätt
(Andersen, 1994; Statskontoret, 1981). I systemeringsfasen ska en användares framtida
informationsbehov fastställas och metoder behövs då för att olika frågor ska kunna
besvaras (Andersen, 1994). Jag tror att det kan vara svårt för användarna att precisera
exakt de krav som ska ställas på det framtida systemet och det kan även vara så att
användarna inte vet vilken information som de behöver få ut av systemet. På grund av
detta är det inte säkert att systemet som byggs är det bästa tänkbara även om
systemeringsfasen har genomgåtts metodenligt. En metod kan vanligtvis inte användas
till alla sorters problem därför är det viktigt att veta vilka problem en metod lämpar sig
för och vilka den inte lämpar sig för (Andersen, 1994).

2.1.4 Design

Som jag tidigare har talat om är en av faserna i ett systemutvecklingsarbete
systemering och en etapp i systemeringen handlar om utformningen av systemet eller
design som det  också kallas (Andersen, 1994). Eftersom jag tänker avgränsa mig till
utformningsfasen ska nu begreppet design definieras. Design handlar om förändring
(Shackel och Richardson, 1991). För användarna är det viktigt att känna att de "äger"
systemet, att de vet hur det ska användas. Genom designprocessen tillfredsställs behov
och problem vilket kan leda till att det gamla ersätts med något nytt, exempelvis att ett
datoriserat IS ersätter ett manuellt. Systemdesign är processen att skapa och
introducera nya system vilka införlivar tekniska och organisatoriska komponenter för
att förbättra och effektivisera ett företag och även de framtida användarnas arbete
(Shackel och Richardson, 1991).
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För att ge en god design bör designuppgiften delas mellan användare och specialister.
Användarna har de förkunskaper som krävs för att veta vilken information som
systemet behöver generera. De vet hur avdelningen fungerar och de känner till alla
problem och brister (Shackel och Richardson, 1991). Även Langefors (1995) menar att
eftersom information är vad användare får ut av data, borde användaren ha en central
roll i informationssystemets design.

En annan sorts design som är värd att ta upp i detta sammanhang är kognitiv design.
Kognitiv design innebär att uforma artefakter i människans omgivning så att de passar
människans kognitiva egenskaper, det vill säga människans sätt att tänka, förstå, tolka,
minnas och handla (Alenljung, opub. 1997). Kunskaper från kognitionsvetenskapen
används ofta inom människa-maskin interaktion så att utformningen av gränssnittet
(den del av en produkt som användaren kommer i kontakt med) mellan människan och
datorn/datorprogrammet blir så optimal som möjligt ur användarens synvinkel. Vissa
av de kognitiva problem som kan uppstå vid användandet av ett datoriserat IS är
relaterade till den "yta" mot datorsystemet som användaren interagerar med, det så
kallade gränssnittet (Schneider, 1993).

2.1.5 Problem i samband med systemutveckling

För att få en förståelse för att det kan vara problematiskt att utveckla ett IS tar jag upp
och beskriver de sex fundamentala problem som Langefors (1995) har identifierat och
som finns i samband med utveckling av alla icke-triviala informationssystem. Alla
systemutvecklingsmetoder måste kunna handskas med dessa problem. De sex
grundtyperna är:

• människor har snäva kognitiva begränsningar

• system är komplexa

• system är flerdisciplinära

• system är dynamiska

• system är infologiska

• system påverkar människor och sociala system

Om det är så att Langefors (1995) med denna lista har rangordnat de olika problemen
det vill jag låta vara osagt. Det intressanta är att problemet med människans
begränsade kognitiva förutsättningar är med på listan. Enligt Langefors (1995) borde
alla systemutvecklingsmetoder ta med detta problem i beräkningarna vid utvecklandet
av ett nytt IS. Nedan följer korta beskrivningar av de olika problemen. Beskrivningarna
är baserade på Langefors (1995).

Kognitiva begränsningar

Langefors (1995) menar att människans kognitiva begränsningar är det mest
grundläggande och generella problemet. De kognitiva egenskaper som han pratar om i
det här sammanhanget är till exempel perception, konception och resonemang. Det
verkar som om själva definitionen av ett system innefattar varje objekt, idé eller
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handling som är så stor och komplex att de överträffar våra kognitiva förmågor. Det
enda som skulle kunna ta hand om sådana situationer är ett stöd i form av
systemutvecklingsmetoder.

En egen reflektion jag gör här är att det inte räcker med att det finns ett stöd i
systemutvecklingsmetoder som tar hänsyn till människans begränsade förutsättningar.
Om inte systemutvecklaren arbetar strikt efter metoden utan väljer att utesluta eller
byta ut delar av den kan det mycket väl vara så att de kognitiva begränsningar inte alls
tas hänsyn till även om metoden förespråkar det. Vad som behövs är en
attitydförändring och jag tror att den har börjat men att det fortfarande är en lång väg
kvar att gå innan de här problemen får den uppmärksamhet som de förtjänar.

Komplexitet

När något överträffar en människas kognitiva förmågor betecknas det som komplext.
Något som är komplext kan lättare förstås om det tas isär i delar. Ett system ses
vanligtvis som något komplext. När vi försöker att lösa ett problem med hjälp av
intuition gör vi antaganden om problemets egenskaper. På grund av våra begränsade
kognitiva förutsättningar tenderar dessa antaganden att bli inkonsekventa. Genom
analys kan det bli möjligt att identifiera dessa motsägelser och eliminera dem. Det
grundläggande problemet kan fastställas som vår önskan att ha ett holistiskt synsätt,
istället för en reduktionistiskt, men våra kognitiva förmågor ger oss endast möjlighet
att förstå en helhet som en kombination av delar.

Flera discipliner

Informationssystem kräver kunskap och färdigheter som tillhör olika specifika
områden. Detta kan ge problem. Ett exempel är att användare har svårt att förstå
dataexperter. De talar helt enkelt olika språk vilket kan få till följd att systemet inte
löser det ursprungliga problemet.

Dynamik

Den miljö i vilken ett IS fungerar är oftast dynamisk, föränderlig. För att kunna matcha
förändringar i den omkringliggande miljön måste även verksamheten vara dynamisk
vilket leder till att användaren kommer att behöva ny information från
informationssystemet.

Infologi

Meningen med ett IS är att ge informationsstöd till ett stort antal olika användare som
handhar många olika slags uppgifter. Användarna ges detta stöd i form av data av olika
slag. Som jag tidigare har nämnt är inte data information om den inte tolkas av någon.
För att användaren ska kunna hantera denna data på rätt sätt måste användaren ha
någon form av förkunskap som hjälp för att tolka datan.
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Människor och sociala system

Ett IS påverkar både de organisationer och de människor som det kommer i kontakt
med. Från infologin följer att människor och organisationer är nödvändiga
komponenter i ett informationssystem. Ett datasystem förser bara information till sin
omgivning när det finns människor med tillräckliga förkunskaper för att kunna tolka
den data som genereras av systemet. Användare måste också vara motiverade att
använda den information de förses med och informationen måste även motivera
användarna att agera på ett sätt som stämmer överens med de mål företaget har satt
upp.

2.1.6 Användbarhet och användarvänlighet

Jag tänkte nu introducera begreppet användbarhet. Shackel och Richardson (1991)
menar att det är en balansgång mellan två sidor. På den ena sidan finns systemets
funktionalitet, användbarhet och hur tilltalande det är att arbeta med. Funktionaliteten
bedöms efter hur väl de funktionella behov som finns blir uppfyllda av systemet,
användbarheten bedöms efter hur effektivt användarna kan hantera systemet och till
sist hur tilltalande systemet är att arbeta med bedöms efter hur passande användarna
tycker att det är. På den andra sidan finns kostnaderna för systemet som innefattar
både kostnaden för själva systemet och sociala och organisatoriska konsekvenser.
Dessa båda sidor ska sedan balanseras mot varandra.

Ytterligare ett begrepp som jag tänker använda mig av i den här rapporten är
användarvänlighet. Kriterier för ett användarvänligt program är enligt Åborg (1995):

• överensstämmelse med människans naturliga sätt att tänka och arbeta

• resultat presenteras på ett sätt som stämmer överens med den bild användaren
har av sina arbetsuppgifter

• användaren har kontroll över arbetsmetoder och arbetstakt

• ett stegvis utvidgande av kunskap medges

• lätt att lära sig och bra hjälpfunktioner och användarhandledning

• bra felhantering där felmeddelanden är tydliga och det finns möjligheter att ändra
på ett enkelt sätt

• enhetlighet med få och enkla regler gällande t ex kommandon, färger, termer,
menyer

• bekräfta utförda kommandon genom återkoppling

Det räcker inte med att ett datorprogram rent tekniskt innehåller de funktioner som
behövs, det krävs dessutom att användarna både kan och vill använda programmet och
dess funktioner. Programmet måste vara både användbart och användarvänligt (Åborg,
1995).

2.2 Vad är kognition?

Kognitiv psykologi är den del av psykologin som behandlar människans
informationsprocesser. Det handlar om hur vi inhämtar, bearbetar och använder
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information om världen (Lundh et al. 1992). Ordet kognition kommer av latinets
cognitio som betyder inlärande, undersökning och ordet har varit känt sedan 1662
(Allén et al, 1996). I Allén et al  (1996) kan även följande definition av ordet kognition
läsas:

"sammanfattning av de intellektuella funktioner såsom
tänkande, varseblivning, minne m.m" (sid 160).

Enligt Axelsson et al. (1998) kan kognitionspsykologi också definieras som den del av
den psykologiska forskningen som utvecklar och prövar modeller för att beskriva
tänkandet och de funktioner som sammanhänger med det. Den moderna
kognitionspsykologins rön är ofta praktiskt intressanta, speciellt när det gäller
utformningen av ett IS.

Informationsprocesser

Den här delen ska handla om människans informationsprocesser och är baserat på
Lundh et al. (1992). Människan har fyra stycken olika informationsprocesser;
perceptionsprocesser, minnesprocesser, tankeprocesser och språkliga processer. Dessa
processer är inte helt separata från varandra utan de är till stor del invävda i varandra,
som delar i ett komplext kognitivt system. Med hjälp av våra perceptionsprocesser tar
vi in information via våra sinnen (syn, hörsel, känsel, smak och lukt). Denna
information bearbetas och tolkas sedan på olika sätt. Minnesprocesser innebär att vi
lagrar ny information i minnet eller tar fram information som redan finns lagrad i
minnet. Tankeprocesser innefattar funderingar, resonemang, analyser, fantasier m.m.
Slutligen har vi språkliga processer som innebär att vi via tal och text tar in verbal
information och även kommunicerar verbalt med andra .

Det finns en gemensam nämnare för alla dessa informationsprocesser och det är att de
innehåller information om något. Minnen, tankar, perceptioner och språkliga
beskrivningar handlar alltid om något. De har ett kognitivt innehåll. Om vi till exempel
ser en blå bil tar vi in information om denna bil. Beroende på var på bilen vi fäster vår
uppmärksamhet tar vi in olika slags information och olika människor kommer att
uppmärksamma olika detaljer på bilen. Det kognitiva innehållet i vår perception är det
vi uppmärksammar och "tar in" av bilens utseende.

Det kan även vara så att bilen på något sätt påminner oss om något, kanske av en bil av
samma märke som föräldrarna hade i vår barndom. På detta sätt äger en minnesprocess
rum i anslutning till att vi ser bilen. Minnen som väcks på detta sätt kan vara tydliga
men behöver inte vara det. De kan dröja kvar inom oss eller försvinna nästan med en
gång. Dessa minnesbilder kan vara mer eller mindre lätta att fånga in med medvetandet
och de kan även vara svåra att beskriva i ord vilket betyder att kognitiva processer inte
behöver vara medvetna utan de kan ske på det undermedvetna planet.

Åsynen av bilen kan också sätta igång olika slag av tankeprocesser: fantasier om hur
det skulle vara att köra en sådan bil, associationer till filmer eller sångtexter,
funderingar över miljöförstöring eller analyser av månadskostnaden för att äga en
sådan bil. Alla dessa exempel på tankeprocesser har olika slag av kognitivt innehåll.

Alla de kognitiva processer som har tagits upp här innehåller olika slag av information,
och tillsammans ger de bilen en viss mening för betraktaren i just det ögonblicket. Bilen
kommer att ge olika människor olika mening. Det kan även vara så att om samma
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person betraktar bilen vid två olika tidpunkter kan det ge två skilda meningar. Detta
beror på vilka kognitiva processer som är inblandade.

Kognitiva och icke-kognitiva processer

För att på ett annat sätt förklara vad kognitiva processer är för något kan skillnaden
mellan kognitiva och icke-kognitiva processer påvisas. Enligt Lundh et al. (1992)
skiljer man vanligtvis mellan kognitiva processer och emotionella eller motivationella
processer.

Emotionella processer, känsloreaktioner, har ett visst mått av kognitivt innehåll. Vi
känner sorg vid tanken på en förlust av något slag eller vi känner glädje till exempel
inför en nära förestående resa. Emotionella processer kan dock inte reduceras till
kognitiva processer även om de har ett visst mått av kognitivt innehåll. Det finns
nämligen mer än det rent kognitiva innehållet i en emotionell process. Den innehåller
även en känsloupplevelse (en känslokvalitet) och ett känslouttryck (t ex ansiktsuttryck)
och dessa finns inte med i rent kognitiva processer. Emotionella processer innehåller
vanligtvis även kroppsreaktioner och det finns en koppling till olika handlingstendenser
(flykt vid rädsla, attack vid ilska, etc).

När det gäller motivationsprocesser, som till exempel önskningar, planer och
intentioner så har även de ett kognitivt innehåll men det går inte heller att reducera
dessa till kognitiva processer. Önskningar och planer har ett kognitivt innehåll på så
sätt att de handlar om ett mål som personen vill uppnå men motivationella processer
innehåller även fenomen som önskningar, begär, lust och längtan och dessa processer
är inte kognitiva.

2.2.1 Perception och Uppmärksamhet

Att ta in information om vår omgivning med hjälp av våra sinnen kallas perception.
Utan perceptionen skulle vi inte ha några kunskaper om omvärlden vilket gör att
perceptionen spelar en avgörande roll i våra liv. Genom att ta in perceptuell
information bygger vi upp kunskaper om vår omgivning som vi sedan kan använda oss
av i praktisk handling (Lundh et al. 1992).

Eysenck (1993) talar om perception som det sätt på vilket vi tolkar information
ihopsamlad av våra sinnen. Med detta menar Eysenck (1993) att det finns två aspekter
av perception; 1) att datan kommer från våra sinnen och 2) att en tolkning måste ske
av datan. För att perception ska kunna ske behövs två delar. Dels att stimulus-
information tas upp från omgivningen och dels att det hos den levande organismen
finns olika slags strukturer som gör det möjligt att ta upp sådan information. Den
första delen, upptagning av stimulus-information, är ett område av
perceptionspsykologin som inte kommer att tas upp här. Vad som däremot är
intressant är de strukturer som möjliggör upptagandet av information. Bland dessa
strukturer hör först och främst sinnesorganen (ögon, öron, känsel, etc). Det är
sinnesorganens konstruktion och komplexitet som sätter gränser för hur stor del av den
tillgängliga informationen som kan tas upp.

Enligt Lundh et al. (1992) finns det även andra aspekter som avgör urvalet av
information. En situation som bevittnas av två olika personer med exakt samma slags
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sinnesorgan kan ändå uppfattas på olika sätt av de två personerna. Detta beror på att
personerna kan skilja sig åt i fråga om de inre, kognitiva strukturer som avgör vart de
riktar sin uppmärksamhet och hur de tolkar den inkommande informationen. Av den
ständiga ström av syn-, hörsel- och känselintryck som vi tar in via våra sinnen är det
endast en liten del som vi uppmärksammar och som vi är medvetna om. Vi kan inte
uppmärksamma alla sinnesintryck samtidigt därför att vi är konstruerade på ett sådant
sätt att vår medvetna uppmärksamhet har en begränsad kapacitet. Vi måste göra ett
urval eftersom vi inte kan uppmärksamma all information samtidigt. Valet sker oftast
automatiskt, vanemässigt, eller spontant och oreflekterat.

Uppmärksamhet

Begreppet uppmärksamhet är nära knutet till begreppet medvetande. En person som är
uppmärksam brukar vanligtvis tillskrivas egenskaper som att vara alert, medveten och
vaken (Lundh et al. 1992). Ett annat ord som ofta förknippas med uppmärksamhet är
koncentration (Eysenck, 1993). Enligt Lundh et al. (1992) kan olika grader av
uppmärksamhet mätas i vaket tillstånd. En lägre grad av uppmärksamhet kan vara
dåsighet eller trötthet medan en högre grad av uppmärksamhet är när vi är mer alerta
och därför mer mottagliga för information. Mentalt tar sig en förhöjd grad av
uppmärksamhet sig uttryck i en ökad beredskap att ta in och bearbeta information. Vid
en förhöjd grad av uppmärksamhet sker även en fysiologisk aktivitet men det ligger
utanför ramen för det här arbetet.

Lundh et al. (1992) menar vidare att vi kan få en förhöjd uppmärksamhetsgrad både
medvetet och omedvetet. En orienteringsreaktion är en omedveten reaktion som
inträffar när vi till exempel hör ett högt och oväntat ljud. Vi blir genast klarvakna och
riktar vår uppmärksamhet mot ljudet för att kunna utröna vad som orsakade det. Det
vanligaste är dock att uppmärksamheten regleras på ett mer medvetet plan. Att vi
väljer att koncentrera oss på någon form av aktivitet. Detta kallas mental ansträngning.
Det är mycket av detta som vår medvetna uppmärksamhet används till. Att på ett
organiserat sätt styra uppmärksamheten i en viss riktning och försöka låta bli att
distraheras av information som inte är relevant för den aktivitet vi är engagerade i.

Lundh et al. (1992) menar även att i vissa situationer där det pågår ett antal olika
samtal samtidigt runt omkring oss kan vi välja att koncentrera oss på ett speciellt
samtal och stänga ute de andra samtalen. Vi lyssnar på ett selektivt sätt. Med hjälp av
olika slags fysiska egenskaper hos de olika rösterna, till exempel kön, röststyrka och
riktning i rummet, skiljer vi ut ett specifikt samtal som vi koncentrerar oss på. Även om
vi har bestämt oss för ett visst samtal kan vissa ljud, exempelvis vårt eget namn, få oss
att skifta uppmärksamheten från ett samtal till ett annat. Detta visar på att vi tar in
perceptuell information även på ett omedvetet plan eftersom vår medvetna
uppmärksamhet var koncentrerad på ett annat samtal än det där vårt namn uttalades.

Automatiska processer

Jag har tidigare tagit upp att det finns olika typer av informationsprocesser;
perceptions-, minnes-, tanke- och språkprocesser. Lundh et al. (1992) gör ytterligare
en viktig distinktion mellan automatiska och kontrollerade informationsprocesser. De
automatiska processerna sker utan medveten uppmärksamhet och de kontrollerade



2 Introduktion

10

processerna sker under, åtminstone delvis, medveten uppmärksamhet. Om en uppgift
utförs tillräckligt många gånger blir det en vana att utföra just den uppgiften på just det
specifika sättet. Vi säger att uppgiften har blivit en rutin. Ju mer erfarenhet vi har av en
viss uppgift ju mindre uppmärksamhet kräver den. Exempel på uppgifter som oftast
blir automatiserade är bilkörning och att läsa en text. En förutsättning för att vi kan
hantera uppgifter på omedveten nivå är att de är bekanta för oss. Så fort något obekant
dyker upp, oavsett om det är i trafiken eller i en text, kräver det uppmärksamhet och
kontrollerad informationsbearbetning.

Enligt Schneider (1993) går det att göra en liknelse mellan medveten - automatisk nivå
och ett isberg. Toppen av isberget är vårt medvetna jag medan allt under ytan är
automatiskt. Det är den undre nivån som har mest kapacitet. Den är bland annat
specialiserad på att känna igen mönster i form, färg, och frekvens i tiden. Här hanteras
ett stort antal informationsprocesser samtidigt och miljontals sinnesförnimmelser tas
emot och behandlas varje sekund. Information som behandlas på den automatiska
nivån är bland annat var något är läst och hur det såg ut, buntars tjocklek, listors längd,
blanketters och siffrors utseende, spatiala relationer mellan dokument etc. Den
information som kommer ut av den automatiska nivån stöder tolkningen av
informationen som läses med den medvetna nivån. Den övre nivån arbetar sekventiellt,
vilket betyder att den hanterar en informationsprocess i taget. Det är på den medvetna
nivån som människor gör slutledningar och bedömningar, hanterar osäker information
m.m. Nedan visas en figur som illustrerar förhållandet mellan medveten och automatisk
nivå.

Figur 1. Figuren visar förhållandet mellan medveten och automatisk nivå. (Schneider,
1993, sid102)

När det gäller vår förmåga till delad uppmärksamhet menar Lundh et al. (1992) att det
är möjligt att kombinera två automatiska processer. Det vill säga att två aktiviteter som
kan utföras på automatisk nivå kan ske parallellt med varandra. En kontrollerad
process kan utföras parallellt med en automatisk men två kontrollerade processer kan
inte utföras samtidigt utan måste ske sekventiellt.

Kognitiva strukturer

Lundh et al. (1992) tar även upp betydelsen av kognitiva strukturer. Den information
vi tar in genom våra sinnesorgan skulle aldrig kunna komma oss till godo och få
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betydelse för vårt beteende om vi inte hade kognitiva strukturer för att assimilera1
dem. De kognitiva strukturerna kan ses som en slags mental modell eller ett schema.
Ett exempel är den inre modell vi har av varje välkänd omgivning, till exempel staden
där vi bor, som gör att vi både kan hitta vägen själva och beskriva vägen för andra som
frågar oss. Så länge de mentala modellerna är i samklang med verkligheten kan vi i
princip hantera situationen utan medveten uppmärksamhet, det vill säga med hjälp av
automatiska informationsprocesser. När det uppstår en skillnad mellan de mentala
modellerna och verkligheten kopplas den medvetna uppmärksamheten in. I sådana fall
skapas nya modeller som bättre stämmer överens med verkligheten.

Inriktningen av vår uppmärksamhet styrs av våra scheman och de bestämmer därför
vilken information vi tenderar att ta upp. Om denna information är ny för oss kommer
den att leda till en modifiering av våra scheman vilket i sin tur kommer att ligga till
grund för vårt fortsatta sätt att uppmärksamma omvärlden.

Problem i samband med perception och uppmärksamhet

Det finns en rad perceptuella problem som kan uppstå vid användandet av datoriserade
IS. Jag ska ta upp några som identifierats av Schneider (1993). Allt som tas upp under
den här rubriken är baserat på Schneider (1993).

Det första problemet benämns som avbrott i tankegången. Det inträffar när
interaktionen mellan användare och dator inte tillåter användaren att koncentrera sig
odelat på den egentliga arbetsuppgiften utan tvingas att ofta använda kognitiv kraft på
högre nivå för att hantera/styra datorn. Vid manuellt arbete kan de kringfunktioner
som behövs för arbetsuppgiftens utförande vanligtvis automatiseras men vid datorstött
arbete tvingas dessa kringfunktioner utföras med högre kognitiv belastning.

Orienteringsproblem uppstår när användaren hamnar i tveksamhet eller okunskap om
var i systemet han/hon befinner sig. Användargränssnitt tillåter vanligtvis inte att
användaren hela tiden kan se var i systemet denne befinner sig och hur det aktuella
läget är relaterat till helheten. Ytterligare en aspekt på detta problem är hur snabbt
användaren kommer in i sitt arbete efter att ha blivit störd av något. Det är viktigt att
snabbt kunna se var i processen man befinner sig.

Nästa problem benämns som onödig kognitiv belastning. Mycket av den information
som en människa behöver i en viss arbetsuppgift inhämtas via avkodning/tolkning av de
mönster som informationen bildar och inte via läsning av det egentliga
informationsinnehållet. Egenskapen att snabbt betrakta ett dokument och se vad som är
av intresse utnyttjas. Om inte gränssnittet understödjer sådana sök- och
tolkningsmöjligheter måste all relevant information läsas igenom. Mönsterigenkänning
kan lätt automatiseras, det kan inte läsning.

Problem med inkonsistent informationskodning innebär att den information som ska
förmedlas till användaren kodas på ett sådant sätt att för att kunna inhämta
informationen krävs onödig kognitiv belastning. Det finns olika sätt att koda
information på. Om inte kodningen görs på ett genomtänkt sätt kan det bli problem.
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2.2.2 Minne

Minnet är en av de mest grundläggande egenskaperna hos vårt psyke. Utan minne
skulle vi inte kunna lära oss någonting, vi skulle inte kunna veta något om vårt
förflutna, vi skulle inte kunna förstå ett samtal eller läsa en mening eftersom det
förutsätter att vi kan komma ihåg ord från en stund till en annan. På grund av att vi inte
skulle kunna komma ihåg avsikter och intentioner skulle vi inte kunna utföra några
målinriktade handlingar. Livet skulle endast bestå av en lång serie ögonblick utan något
inbördes sammanhang (Lundh et al. 1992).

Om situationen var den motsatta, att vi hade obegränsat minne, skulle det innebära att
vi kom ihåg allt vi någonsin varit med. Allt vi läst och upplevt skulle finnas kvar
tillgängligt och vi skulle kunna svara på frågor om allt vi varit med om under hela livet.
Nu vet vi att det inte är på det viset. Vårt minne är långtifrån perfekt. Det har många
begränsningar och det är dessutom selektivt på många olika sätt (Lundh et al. 1992).

Det gemensamma för alla slags minnen är att det bevarar information. Det rör sig om
många olika slags information som lagras i olika slags minnen (Lundh et al. 1992).
Minnet består av olika autonoma men interagerande delsystem (Nilsson, 1995). I figur
2 ses en schematisk framställning av relationen mellan olika minnessystem.

Figur 2. Schematisk framställning av relationen mellan olika minnessystem (Nilsson,
1995, sid 60).

Jag ska snart gå in på de olika minnessystemen men först tänkte jag ta upp hur vi
hämtar upp information från vårt minne och hur vi glömmer bort information. Det finns
i huvudsak två sätt att komma ihåg något på, igenkänning och återerinring svaret
(Lundh et al. 1992). Det är betydligt lättare att känna igen något än att återerinra sig
det. Återerinring kräver fler ledtrådar än igenkänning. Det är till exempel lättare att
svara rätt på frågor som har givna svarsalternativ än frågor där man själv måste
formulera svaret.

Enligt Lundh et al. (1992) delas minnesprocessen in i tre faser: 1) inlärningsfas, 2)
retentionsfas och 3) aktiveringsfas. I inlärningsfasen tas informationen in och bearbetas
på olika sätt, samt kodas i minnet. Den tid som förflyter mellan inkodning i minnet och
fram tills den plockas upp ur minnet kallas retentionsfas. Aktiveringsfasen är den fas då
den sparade informationen plockas fram igen. Brister i någon av dessa faser kan leda
till glömska.
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Procedurellt och deklarativt minne

En grov uppdelning av minnet i olika system kan göras mellan procedurellt och
deklarativt minne, vilket kan ses i figur 2. Det procedurella minnet är ett automatiserat
system som innehåller de motoriska färdigheter vi förvärvar genom livet. Att gå, cykla,
simma och köra bil är exempel på procedurella kunskaper. Det handlar om en välinlärd
motorik som används på ett enkelt och omedvetet sätt (Nilsson, 1995).

Med denna enkla uppdelning av minnet består det deklarativa minnet av allt annat som
inte har med motorik att göra (Nilsson, 1995). Allt eftersom forskningen har
framskridit har även olika former av det deklarativa minnet preciserats men mer om det
senare.

Det procedurella minnet innehåller inte några deklarativa kunskaper i sig om hur man
går till väga vid utförandet av de procedurella färdigheterna. Det betyder att en person
vanligtvis har svårt att i ord beskriva hur han/hon går tillväga vid utförandet av en
motorisk kunskap. De procedurella kunskaperna brukar beskrivas i form av
produktionsssystem som innehåller sekvenser av typen "om x är fallet så utför y". Det
är resultatet av en automatiseringsprocess som leder fram till dessa produktionssystem.
Automatiseringsprocessen inleds med att färdigheten som ska förvärvas kodas in i det
deklarativa minnet. Dessa instruktioner upprepas sedan kognitivt medan färdigheten
utförs upprepade gånger. Slutligen efter att ha upprepat färdigheten tillräckligt många
gånger kommer det inte finnas någon användning av de deklarativa kunskaper som
vägledde oss under inlärningsfasen och dessa kommer att överges. Färdigheten har
istället gått över till det procedurella minnet och blivit mer eller mindre automatisk. De
procedurella kunskaperna ersätter ibland helt de deklarativa men i vissa fall lever båda
typerna av kunskap kvar sida vid sida (Lundh et al. 1992).

Korttidsminne och långtidsminne

Nästa distinktion som kan göras bland våra olika minnessystem är den mellan
korttidsminne och långtidsminne. Det är det deklarativa minnet som delas upp på detta
sätt, vilket kan ses i figur 2. Enligt Nilsson (1995) är korttidsminnet det minne som har
hand om information som för tillfället finns i eller som vi nyss har haft i medvetandets
fokus. Detta minne kallas ibland för arbetsminne eftersom det arbetar med och
behandlar den information som man för tillfället tänker på eller konfronteras med på
annat sätt.

Korttidsminnet enligt Lundh et al. (1992) handlar inte egentligen om det förflutna utan
om det vi minns av den tidigare delen av det psykologiska nuet. Vad som är väsentligt
med denna typ av minne är att det kan behålla information som vi sedan kan utföra
olika slags mentala operationer på. Korttidsminnet spelar därför stor roll i samband
med målinriktat tänkande och problemlösning. Där är det ofta nödvändigt att hålla en
mängd information i minnet samtidigt och risken för felaktiga beslut föreligger om
något av den väsentliga bakgrundsinformationen glöms bort.

För att göra distinktionen mellan korttidsminne och långtidsminne lite tydligare tar
Lundh et al. (1992) upp ett fenomen som kallas seriepositionseffekten. Människor som
får se exempelvis 40 orelaterade ord, ett i taget med en sekunds intervall, tenderar att
lättast komma ihåg ord i slutet av listan när de fritt ska återge så många som möjligt av
orden. Forskare antar att detta beror på att dessa ord hänger kvar i korttidsminnet. Det
visar sig dessutom att människor har lättare att komma ihåg ord i början av listan än i
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mitten av den. Förklaringen till detta är att de första orden i listan tas in i
korttidsminnet och hinner repeteras flera gånger, eftersom materialet vid denna
tidpunkt är så litet, vilket leder till att de överförs till långtidsminnet. Orden i mitten av
listan finns det däremot inget tillfälle att repetera då korttidsminnet är fullt och de
kommer därför inte att överföras till långtidsminnet utan tappas bort. En modell av
relationen mellan korttidsminne och långtidsminne kan studeras i figur 3.

Figur 3. Relationen mellan korttidsminne och långtidsminne enligt en modell som bl a
förespråkats av Atkinson och Schiffrin (1968) (Lundh et al. 1992, sid 105).

Figur 3 ska läsas som att informationen först går in i korttidsminnet och sedan
eventuellt överförs till långtidsminnet genom att informationen upprepas eller bearbetas
på något annat sätt (Lundh et al. 1992).

Begränsningen i vårt korttidsminne visar sig genom att vi inte kan komma ihåg hur
många meningsfulla enheter som helst. Jag har tidigare talat om att vi försöker hålla
information kvar i minnet genom att tyst repetera informationen om och om igen. Den
genomsnittliga kapaciteten i detta avseende brukar beskrivas som 7+/-2 enheter
(Miller, 1956). Meningsfulla enheter innebär att vi kan organisera det material som ska
kommas ihåg så att mängden information kan ökas. Exempelvis är det komplicerat för
att inte säga omöjligt att enbart med hjälp av korttidsminnet komma ihåg följande
sekvens av 17 bokstäver:

SKFBMWASEAKDSEFTA

Om vi däremot upptäcker att bokstavssekvensen går att organisera på följande sätt blir
det lättare:

SKF BMW ASEA KDS EFTA

17 enheter har plötsligt förvandlats till 5 meningsbärande enheter. Detta förutsätter att
vi har kunskaper i vårt minne om dessa förkortningar annars har vi ingen hjälp av detta
sätt att organisera informationen. Vi använder oss av kunskaper som finns lagrade i
långtidsminnet när vi organiserar information på detta sätt. Exemplet är hämtat ur
Lundh et al. (1992).

Perceptuellt, semantiskt och episodiskt minne

Enligt Lundh et al. (1992) brukar långtidsminnet numera delas upp i tre minnessystem:
perceptuellt minne, semantiskt minne och episodiskt minne (figur 2). Perceptuellt
minne lagrar kunskaper om människors och föremåls utseende, spatiala förhållanden i
omgivningen, dofter, smaker, musikaliska stycken, kroppsliga upplevelser etc.
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Semantiskt minne är all vår lagrade kunskap om ord och verbala symboler, deras
mening och det de refererar till. Det semantiska minnet är praktiskt taget alla
kunskaper som går att beskriva i ord. Till detta minne hör även kunskaper och
föreställningar om hur världen är beskaffad på olika sätt,  faktakunskaper. Det
semantiska minnet är opersonligt och saknar hänvisning till tiden, platsen och
kontexten för tillägnandet av kunskapen.

Till skillnad från det semantiska minnet är det episodiska minnet personligt. Detta är
minnen av händelser och situationer som vi varit med om, personliga erfarenheter och
upplevelser. Dessa minnen är förknippade med en viss tid och plats.

Problem i samband med minnet

När det gäller den del av kognitionspsykologin som behandlar minnet finns det även
här tillfällen när det kan uppstå problem. De problem jag tänker ta upp är belastningar
på korttidsminnet och spatial "virrighet". Dessa är baserade på Schneider (1993).

Som jag tidigare har nämnt har minnesforskning inom kognitionspsykologin visat på
korttidsminnets begränsningar. Detta kan ge problem i samband med användandet av
ett datoriserat IS. Om användaren exempelvis tvingas läsa delar av ett
informationsunderlag från olika bildskärmsbilder för att sedan integrera dessa i huvudet
ställs stora krav på korttidsminnet. Om inte all nödvändig information kan hållas i
korttidsminnet måste användaren hoppa fram och tillbaka mellan bildskärmsbilderna
och detta är tidskrävande och ansträngande. Är det dessutom så att växlingen mellan
två bildskärmsbilder kräver åtgärder som fordrar kognitiv ansträngning, till exempel i
form av tangentbordskommandon, kommer korttidsminnet att överbelastas helt eller i
varje fall att störas kraftigt.

Ytterligare ett problem som kan dyka upp i detta sammanhang är något som kallas för
spatial "virrighet". När det gäller att minnas tenderar människor att relatera
informationsaspekter till informationens spatiala egenskaper. Människan minns i termer
som form, läge, rörelse, färg etc. Spatial information utnyttjas för att snabbt söka och
identifiera relevant information utan att den exakta frågeställningen behöver klargöras.
Är de spatiala relationerna obefintliga, oklara eller förändras på något sätt förstörs
denna möjlighet till spatial kodning av informationsbärare och informationsinnehåll.

2.2.3 Mentala representationer

Den här delen ska handla om mentala representationer och är baserat på Lundh et al.
(1992). En stor del av vår mentala aktivitet består i att tänka på händelser, situationer,
personer, etc, som inte finns närvarande för våra sinnen. Vi kan tänka på personer som
inte i just det ögonblicket finns i rummet. Vi kan föreställa oss händelser som ännu inte
har inträffat. Vi kan i fantasin skapa fiktiva personer och händelseförlopp som aldrig
funnits och aldrig kommer att finnas. Det är existensen av mentala representationer
som gör detta möjligt. Inom psykologin finns det två olika sätt att förklara vad mentala
representationer är för något. Ett alternativ är att det är ett slags bilder. Bilder kan
representera ting som inte finns närvarande och därför tror vissa forskare att det även
finns mentala bilder. En annan teori som lagts fram av forskare är att det handlar om
ett slags inre språk. Att vi med hjälp av språkliga beskrivningar gör oss en bild av olika
situationer och händelser. Dessa två ståndpunkter har ofta stått i motsatsförhållande till
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varandra. Det finns även forskare som försökt kombinera dessa två sätt att se på
människans mentala representationer och framfört uppfattningen att vi i själva verket
har både och, det vill säga två olika slags inre representationer.

Människans förmåga till perceptuella representationer bevarar information om spatiala
och temporala relationer men kan även innehålla sensoriska detaljer. Förmågan till
semantiska representationer bevarar framförallt information om mening eller innebörd
men kan även innehålla detaljer av verbalt slag. Dessa semantiska representationer
byggs upp av begrepp och propositioner. Begreppen är tänkandets byggstenar.
Propositionerna är olika kombinationer av begrepp som säger något om verkligheten.

Precis som de kognitiva strukturerna bestämmer vilken information vi har förmåga att
ta in och assimilera1 bestämmer de även vilka mentala representationer vi är förmögna
till. Mentala föreställningar och tankar innebär en aktivering av de scheman jag har
talat om tidigare. Det är således våra scheman som begränsar vilka mentala
föreställningar och tankar vi är kapabla till.

2.2.4 Problemlösning

Liksom det föregående delkapitlet är informationen i det här delkapitlet baserat på
Lundh et al. (1992). Det finns en speciell sorts tänkande som brukar rubriceras som
problemlösning. Vad som är utmärkande för just denna typ av tänkande är att det är
målinriktat. Problemlösning är en kontrollerad informationsbearbetning vilket innefattar
medveten uppmärksamhet, mental ansträngning och beroendet av korttidsminnets
begränsade kapacitet. Vid problemlösning försöker vi vanligtvis hålla en mängd
information i huvudet samtidigt och om mängden information överstiger
korttidsminnets begränsade kapacitet kommer problemlösandet att allvarligt försvåras.

Många av de problem vi ställs inför kan endast lösas genom flera steg. Det första
steget är att ta in information om problemet. Den information som för tillfället är
uppmärksammad kallas det initiala kunskapstillståndet. Informationen kan
representeras i exempelvis en semantisk eller perceptuell kod. Att representera
informationen på ett bra sätt är en viktig del av problemlösningsprocessen.

Alla människor har en repertoar av kognitiva operationer som kan appliceras på det
kunskapstillstånd som han/hon befinner sig i. Genom att använda dessa kognitiva
operationer uppkommer det nya kunskapstillstånd med kanske ytterligare eller
förändrad information. Tillsammans med det initiala kunskapstillståndet ger de
kognitiva operationerna den problemrymd av möjliga kunskapstillstånd som personen
kan röra sig genom på jakt efter lösningen på problemet.

Sökningen i problemrymden efter lösningen på problemet följer ofta en strategi som
innehåller regler för vilka operationer som ska väljas vid olika kunskapstillstånd. En
algoritm är en strategi som alltid leder till rätt svar. En heuristik (tumregel) däremot
leder vanligtvis till lösningen på problemet men den behöver inte göra det. Ett problem
kan ofta lösas med hjälp av olika strategier. Dessa strategier kan skilja sig åt i

                                               
1 Assimilera betyder att uppta och införliva (Allén et al. 1996). Den information vi tar in via våra
sinnen tas upp och införlivas med den tidigare informationen som finns lagrad.
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effektivitet och de kan innebära större eller mindre belastning på minnet. Även här
spelar korttidsminnet en stor roll eftersom det har begränsad kapacitet.

I vårt problemlösande tänkande finns både heuristiska och analytiska processer
inblandade. De heuristiska innebär att vi automatiskt och omedvetet utgår från vissa
föutsättningar och tumregler medan de analytiska innefattar logiskt tänkande och
logiska slutledningar. De heuristiska processerna leder visserligen ofta till lösningen på
problemet men de kan också leda fel eftersom dessa processer innebär en form av bias
(snedvridning). Funktionsfixeringar är en form av bias som innebär att det sker en
fixering vid ett visst sätt att använda ett föremål vilket leder till en oförmåga att se
andra sätt att använda föremålet på. En annan form av bias är konfirmeringsbias vilket
innebär att vi är selektivt uppmärksamma på information som bekräftar våra egna
uppfattningar.

2.2.5 Beslutsfattande

Den här delen som handlar om beslutsfattande är baserad på Lundh et al. (1992). Det
förekommer tre olika aktiviteter i en beslutssituation, sannolikhetsbedömningar,
värdebedömningar och integrering av dessa två. Det råder ofta osäkerhet om olika
handlingsalternativs konsekvenser i en beslutssituation. Det kan därför vara viktigt att
bedöma sannolikheten för att dessa konsekvenser kommer att inträffa. Det finns olika
slags tumregler som människor tycks använda för att bedöma sannolikheter.

Representativitetsregeln innebär att sannolikheter bedöms på basis av likheten mellan
ett objekt eller en händelse A och en kategori eller process B. Tillgänglighetsregeln
innebär att sannolikheten för att en händelse kan inträffa bedöms efter hur lätt det är att
hitta exempel på händelsen ifråga.

Nästa aktivitet i en beslutssituation är värdebedömning. Värdet hos de konsekvenser
som med större eller mindre sannolikhet är förknippade med olika valalternativ måste
tas ställning till. Värderingen är både objektiv och subjektiv. Relationen mellan
subjektivt och objektivt värde följer den så kallade nyttofunktionen. Denna funktion
visar hur människor upplever värdet av förändringar, vinst eller förlust, i förhållande till
en referenspunkt som kan variera. Enligt funktionen ger ett konstant tillskott i objektivt
värde ett allt mindre tillskott i subjektivt värde ju större de objektiva värdena är.
Dessutom visar värdefunktionen att förluster väger tyngre än vinster.

När det gäller både sannolikhetsbedömningar och värdebedömningar beror dessa på en
mängd omständigheter som inte kan förankras i objektiva mått. Det verkar som om
information som står i fokus för uppmärksamheten har en mycket stor betydelse för
bedömningen. För både sannolikhetsbedömningar och värdebedömningar spelar
kontexten och den aktuella situationen en stor roll.

Det sista steget i en beslutssituation är integrering av både sannolikhetsbedömningen
och värdebedömningen. Till hjälp finns en rad regler som alla förutsätter att
beslutsalternativ är mer eller mindre attraktiva på olika attribut. Det har visat sig att
människor simultant tar hänsyn till ca fem faktorer i en bedömnings- eller
beslutssituation. Tillgången till våra kognitiva scheman kan dock göra det möjligt att ta
hänsyn till större mängder information samtidigt.
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Problem i samband med beslutsfattande

Schneider (1993) har identifierat ett problem som kan dyka upp i samband med
användandet av ett datoriserat IS. Det kallas kognitivt "tunnelseende". Finns inte all
information tillgänglig samtidigt kan det vara svårt att vid beslut och bedömningar ta
hänsyn till den informationen som inte finns synlig. Även om kunskapen finns om en
annan viktig information är det svårt att integrera den i besluts- och
bedömningsunderlaget. Det finns tendenser till att den information som är direkt synlig
bedöms som viktigare än annan information. Om all information kan ses samtidigt,
exempelvis som dokument utspridda på en bordsyta, finns förmågan att inkludera
mycket stora informationsmängder i ett enda beslutssteg.

2.3 Kognitiva kriterier att ta hänsyn till vid systemutveckling

Jag ska i det här delkapitlet utifrån det material jag har presenterat ställa upp ett antal
kognitiva kriterier som jag anser bör tas hänsyn till i utvecklandet av ett datoriserat
informationssystem. Jag har inte själv kommit på dessa kriterier utan det är andras
material som jag har sammanställt. Detta är alla kriterier som jag har upptäckt i
litteraturen. Jag har valt att ta med alla jag hittade för att få med så många aspekter
som möjligt.

• Största möjliga del av informationsbearbetningen bör automatiseras

Med tanke på den medvetna nivåns starkt begränsade kapacitet bör
informationen presenteras på sådant sätt att största möjliga del av
informationsbearbetningen kan skötas automatiskt. Automatiskt arbete utförs
med en låg grad av koncentration men med en hög grad av kapacitet. Om den
medvetna nivån belastas utförs arbetet med hög grad av koncentration och låg
grad av kapacitet. Det är viktigt att den medvetna nivån lämnas fri att
analysera, lösa problem och dra slutsatser (Utbult, 1993).

För att tydliggöra detta drar jag paralleller mellan datorarbete och bilkörning.
Informationsbearbetningen vid normal bilkörning utförs på automatisk nivå,
under förutsättning att föraren inte är nybörjare. Hur kopplings-, gas- och
bromspedal ska skötas, hur uppsikten i backspeglar och vindruta ska ske och
hur vägkurvor och vindbyar ska kompenserar med hjälp av rörelser med ratten
är alla exempel på uppgifter som sköts på automatisk nivå. Den medvetna nivån
lämnas fri för till exempel tolkning av vad som händer längre fram på vägen
eller samtal med passagerare. På detta sätt bör även arbete vid dator vara
konstruerat. Att den medvetna nivån inte upptas av uppgifter som skulle kunna
vara automatiska och som uppstår därför att datorn används som verktyg utan
lämnas fri för att utföra den egentliga arbetsuppgiften.

• Användarnas syften, kunskaper och erfarenheter bör utnyttjas

En princip inom kognitionspsykologin är att människor organiserar intryck och
kunskaper till för dem meningsfulla enheter, både i korttidsminnet och i
långtidsminnet. Detta sker på olika sätt och med olika metoder för varje
människa (informationsanvändare). Utformningen av ett IS bör därför bygga på



2 Introduktion

19

undersökningar av informationsanvändarnas syften, kunskaper, erfarenheter
och sätt att arbeta på etc. (Axelsson et al. 1998).

• Ta hänsyn till korttidsminnets begränsning

För att minimera "kognitivt tunnelseende" och onödiga belastningar på
korttidsminnet och för att fungera effektivt är det viktigt att all information som
är relevant för arbetsuppgiften finns tillgänglig samtidigt på bildskärmen.
Eftersom detta ofta leder till stora informationsmängder är sättet att kompakt
presentera information på viktigt (Schneider, 1993).

På grund av att människans korttidsminne är begränsat till att hantera 7+/-2
meningsfulla enheter bör detta tas hänsyn till om kortvariga presentationer av
information ska göras på till exempel en bildskärm (Axelsson et al. 1998).

• Utnyttja människors förmåga till snabb igenkänning

Människor är effektiva på att snabbt "scanna av" stora informationsmängder
utan att egentligen läsa vad det står. Arbetet sker betydligt effektivare genom
igenkänning än genom återgivning. Det är nödvändigt att den information som
finns tillgänglig i systemet är synlig för att denna förmåga ska kunna utnyttjas.
Översikter över helheten bör visas i alla lägen och dessutom indikationer var i
denna helhet användaren befinner sig. Om en hög kognitiv aktivitet krävs för att
hitta rätt är det svårt att ha samtidig koncentration på den egentliga
arbetsuppgiften (Schneider, 1993).

Människan har förmåga att känna igen och överblicka stora
informationsmängder genom att tolka deras fysiska form, exempelvis form,
färg, plats, vilket ger kunskaper  som inte förmedlas bara av det som står
skrivet, därför bör informationen ges en tydlig och genomtänkt form så att
denna förmåga kan utnyttjas (Schneider, 1993).

• Tillåta växling mellan arbetsuppgifter

Växling mellan arbetsuppgifter måste tillåtas eftersom arbetsuppgifter oftast
inte fullföljs i sin helhet på en gång (Schneider, 1993). Detta beror naturligtvis
på vilken typ av arbetsuppgift det gäller men det bör ändå finnas en
valmöjlighet.

• Klara specifikationer för ikoner

Om ikoner används bör det finnas klara specifikationer för vad ikonerna står för
och detta ska användas konsistent i hela informationssystemet. Ikonerna bör
vara associerade så nära arbetesrelaterade begrepp som möjligt (Schneider,
1993).

• Konsistent informationskodning
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Information bör kodas konsistent och enhetligt i hela systemet. Detta bör
baseras på existerande standarder för gränssnittsutformning så långt det är
möjligt. Vid kodningen ska dessutom begrepp väljas som innebär naturliga
associationer med de begrepp som används i arbetssituationen (Schneider,
1993).

• Bläddra är bättre än att scrolla

I dagens grafiska användargränssnitt är det vanligt att presentera och växla
mellan informationsmängder genom scrollning (rullning). Alla spatiala
relationer suddas emellertid ut av rullningen. Det är ofta naturligare och
effektivare att bläddra mellan sidor i buntar som består av en mängd
sammanlagda dokument. Bunten bör via sin form visa hur mycket och vilken
information den innehåller (Schneider, 1993).

• Dialogutformning mellan människa och dator

Det finns en internationell standard (ISO 9241) som rör dialogen mellan
användare och dator. Enligt den standarden bör dialogen vara lämplig för
uppgiften, självbeskrivande, kontrollerbar, förutsägbar, feltolerant, individuellt
anpassningsbar och inlärningsbefrämjande (Åborg, 1995).

Som jag tidigare har sagt är detta kriterier som jag har upptäckt i litteraturen och sedan
sammanställt. När det gäller entydigheten bland författarna har jag inte hittat någon av
kriterierna hos flera av författarna. Den uppfattningen jag har fått av materialet är att
det täcker in olika områden och så vitt jag kan bedöma överlappar de inte varandra.
Det är därför svårt att göra en jämförande bedömning mellan författarna eftersom de
talar om olika saker. Vad jag menar när jag säger att de inte överlappar varandra är att
de inte tar upp exakt samma företeelser. Rent generellt kan ju sägas att många av
kriterierna går in i varandra och berör till viss del samma område fast på olika sätt.
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3 Problemprecisering
Människan har ett flertal kognitiva begränsningar (Eysenck, 1993; Lundh et al. 1992).
Det handlar bland annat om minnets kapacitet, vår uppmärksamhet och förmåga till
koncentration men även beslutsfattande och problemlösning.

Vi konfronteras i allt högre grad av informationssystem som är datoriserade. I många
fall är detta en bra utveckling, datorn har underlättat och förenklat många av våra
dagliga sysslor, men det finns även en baksida med denna utveckling. När systemen blir
alltför komplicerade och kräver för mycket av vår kognitiva kapacitet kan situationen
kännas överväldigande och det system som var tänkt att göra arbetet lättare har istället
gjort det mer arbetsamt  att utföra (Utbult, 1993).

Det kan vara arbetsorganisatoriska hinder, datorns sätt att fungera eller utformningen
av gränssnittet som hindrar eller försvårar för människor att utnyttja sina kognitiva
förmågor för att utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt (Utbult, 1993). Det finns
exempel på datoriserade IS där hanterandet av datorn tar upp till 80 procent av
arbetstiden på grund av att tankegången ideligen avbryts av beslut gällande
kommandon till datorn etc. (Schneider, 1993). För att skapa en bättre arbetsmiljö ur
kognitiv synvinkel behöver förekomsten av onödig psykisk belastning vid datorarbete
minskas (Åborg, 1995). Det är därför viktigt att de metoder som används för att
utveckla datoriserade IS tar hänsyn till begränsningarna i vår kognitiva kapacitet
(Åborg, 1995).

Jag vill därför undersöka olika systemutvecklingsmetoder och se om det finns ett stöd i
metoderna som behandlar problemet med människans begränsade kognitiva
förutsättningar.

Min problemformulering låter så här:

Värdera några systemutvecklingsmetoder utifrån de kognitiva kriterier som ställts upp
i tidigare kapitel.

- vilken skillnad finns mellan metodens teoretiska beskrivning och dess
praktiska användning

Jag vill i första hand undersöka metoder som används ute i företagen i dag, därför att
det är med hjälp av dessa metoder som dagens och morgondagens informationssystem
utvecklas. Jag vill undersöka om metoderna har något stöd som beskriver hur
människans begränsade kognitiva förutsättningar ska tas hänsyn till och jag vill kunna
göra en jämförelse mellan praktik och teori. Om det finns ett metodstöd beskrivet i
teorin används det i praktiken? Om det inte gör det, varför? Om det inte finns något
skrivet metodstöd tar man ändå hänsyn till de kognitiva aspekterna och hur går detta
till i så fall?

3.1 Avgränsning

Då systemutveckling är ett stort område med flera olika faser kommer jag inte att
kunna ta upp dem alla. Jag kommer att koncentrera mig på designfasen och systemets
gränssnitt. Jag kommer inte att väga in alla aspekter på ett bra system utan kommer att
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avgränsa mig till användbarhet, användarvänlighet och hur individen upplever systemet.
Metoderna kommer jag att värdera med avseende på de kognitiva kriterier som jag
ställt upp i kapitlet 2.3 Kognitiva kriterier att ta hänsyn till vid systemutveckling.
Eftersom de kriterierna inte täcker in alla delar av kognitionsspykologin kommer jag
att avgränsa mig till dessa områden. De delar det handlar om är
perception/uppmärksamhet, minne och beslutsfattande.

3.2 Förväntat resultat

Jag vill med det här arbetet få fram ett antal metoder som används ute i företagen idag
och undersöka dessa utifrån kognitiva kriterier. Jag hoppas på detta sätt få en inblick i
olika systemutvecklingsmetoder. Jag hoppas även att det här arbetet ska öka mina
kunskaper inom såväl kognitionsvetenskapen som inom systemvetenskapen.

Jag förväntar mig att detta arbete ska ge ett svar på huruvida de metoder som används
idag för att utveckla nya IS tar hänsyn till människans begränsade kognitiva
förutsättningar eller inte. Jag förväntar mig även att få fram om det föreligger
skillnader mellan teori och praktik i användandet av metoderna. Finns metodstödet i
teorin men inte i praktiken, varför? Om metoden inte har något stöd tas det ändå
hänsyn till de kognitiva aspekterna och i så fall hur?
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4 Metod
Det här kapitlet behandlar olika tillvägagångssätt som kan belysa den problemställning
jag presenterat i kapitel 3. Inledningsvis diskuteras de olika tillvägagångssättens
användning, för- och nackdelar. Utifrån denna diskussion väljs metod vilket tas upp sist
i detta kapitel.

4.1 Möjliga metoder

För att samla in information finns det ett antal olika metoder. Vanligtvis används inte
enbart en metod för att undersöka problemet utan en kombination av metoder används.
Vilken metod som väljs beror på hur väl den kan besvara frågeställningen. Vid valet av
metod måste även den tid och de medel som står till förfogande beaktas (Patel och
Davidson, 1994). De metoder som jag bedömt kan besvara min problemprecisering är
intervjuer, enkätundersökningar, fallstudier och litteraturstudier. Dessa ska nu
beskrivas lite närmare.

4.1.1 Intervjuer

Intervjuteknik bygger på att intervjuaren ställer en rad frågor till en respondent. En
intervju är vanligtvis personlig i den meningen att det sker ett möte mellan intervjuaren
och respondenten men intervjuer kan även genomföras över telefon. Oberoende vilken
typ av intervju det gäller krävs förberedelser. Enligt Patel och Davidson (1994) bör
respondenten kontaktas av intervjuaren i flera steg. Inledningsvis bör ett brev skickas
där syftet med intervjun beskrivs. I detta brev bör det även framgå att respondenten
kommer att kontaktas per telefon av intervjuaren för att bestämma en tid och plats.
När respondenten sedan kontaktas per telefon är det viktigt att all viktig information
om intervjun ges och att tid och plats för intervjun bestäms.

Vid intervjuer finns olika grad av standardisering och strukturering (Patel och
Davidson, 1994). Graden av standardisering beror på huruvida intervjuaren är  tvungen
att följa en viss utformning eller ordning på frågorna. En låg grad av standardisering
innebär att intervjuaren formulerar frågorna under intervjuns gång och ställer dem i den
ordning som verkar lämpligast. En hög grad av standardisering innebär att samma eller
liknande frågor ställs i exakt en viss ordning.

Graden av strukturering beror på hur stort svarsutrymme respondenten har att svara
inom. En låg grad av strukturering innebär att svarsutrymmet är stort och
respondenten kan ge långa och uttömmande svar. En hög grad av strukturering innebär
att svarsutrymmet är begränsat. Det finns fasta svarsalternativ eller så är frågan ställd
på ett sådant sätt att det till exempel bara går att svara ja eller nej.

Något som är viktigt att tänka på vid intervjuer är att skapa en förtroendeingivande
atmosfär vid själva intervjun. Det är viktigt att den som intervjuar visar ett genuint
intresse och förståelse för respondenten (Patel och Davidson, 1994). Om respondenten
upplever att intervjuaren dömer eller kritiserar honom/henne är det lätt att
respondenten hamnar i försvarsställning och i denna situation kanske inte har lust att
svara på respondentens frågor. Det är inte bara tal utan även kroppsspråket som kan
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påverka respondenten vilket är viktigt att tänka på vid intervjun (Patel och Davidson,
1994).

Fördelen med en intervju är att den kan ge utförliga svar med hög kvalitet (Patel och
Davidson, 1994). Fler och komplexare frågor kan ställas än vid till exempel en enkät.
Oklarheter kan redas ut (både från intervjuarens och respondentens sida)  och
intervjuaren kan ställa följdfrågor (Dahmström, 1991).

Nackdelen med denna metod är att det är tidsödande (Dahmström, 1991). Det tar tid
att förbereda och genomföra intervjuer. Det finns även en risk att intervjuaren påverkar
respondenten genom hjälp vid oklarheter, kroppsspråk, ordval och tonfall.

4.1.2 Enkätundersökningar

Liksom intervjuer bygger enkätundersökningar på frågor. På grund av detta måste
även här hänsyn tas till graden av standardisering och strukturering (Patel och
Davidson, 1994). Vanligtvis är en enkät ett formulär som skickas ut per post till ett
antal utvalda personer. Dessa besvarar sedan enkäten när de har tid eller lust. Detta
ställer därför stora krav på att det medföljande brevet är noggrant utformat.

Fördelen med en enkätundersökning är att ett stort antal människor kan nås. Det är
billigare och inte lika tidskrävande. Respondenten kan själv välja när enkäten ska
besvaras under förutsättning att tidsramen hålls. Respondenten kan inte heller påverkas
av intervjuaren eftersom de inte träffas (Dahmström, 1991).

Till skillnad mot intervjuer ger inte enkäter möjlighet till så utförliga svar. Det finns
ingen chans att ställa följdfrågor eller be om ett förtydligande. Det kan dessutom ske
ett stort bortfall vid enkätundersökningar (Dahmström, 1991).

4.1.3 Fallstudier

Enligt Patel och Davidson (1994) innebär fallstudie att en undersökning görs på en
avgränsad grupp. Det kan vara en individ, en grupp av individer, ett projekt eller en
organisation. Fallstudien kan avse ett eller flera fall, exempelvis två eller flera
systemutvecklingsprojekt. Utgångspunkten för en fallstudie är ett helhetsperspektiv
och målet är att få så heltäckande information som möjligt. Fallstudier används ofta vid
studier av förändringar eller processer och för att få ett helhetsperspektiv utförs studien
under hela processen.

Den stora fördelen med denna metod är att undersökaren kan följa en process från
början till slut. Dessutom finns det inte någon mellanhand som kan förvränga
informationen eftersom det är undersökaren själv som inhämtar informationen direkt
när den genereras.

Nackdelen med denna metod är att den kan vara mycket tidskrävande eftersom
undersökningen utförs under en fullständig process. Det kan även vara svårt att hitta
fall som uppfyller de krav som måste uppfyllas för att frågeställningen ska kunna
besvaras.
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4.1.4 Litteraturstudier

För att samla in information kan litteraturstudie vara en alternativ metod (Patel och
Davidson, 1994). Det innebär en process att söka efter information i böcker, tidningar,
databaser eller liknande. Vid valet av dokument är det viktigt att en så fullständig bild
som möjligt växer fram. Det som ska undersökas bör belysas från mer än en synvinkel.
Kvaliteten på materialet är viktigt att bedöma. Om texten är förfalskad eller på något
annat sätt felaktigt återgiven är en tolkning av materialet meningslös. För att kunna
göra denna sannolikhetsbedömning av dokumenten måste ett kritiskt förhållningssätt
intas. Ett kritiskt förhållningssätt måste även gälla mot källan i sig. Läsaren måste fråga
sig när, var och varför dokumenten har kommit till. Även syftet med dokumentet är
viktigt att ta reda på. Omfattningen på informationen som behöver samlas in beror på
hur problemställningen är formulerad.

Litteraturstudiens stora fördel är att den inte har någon bundenhet i tid och rum. Den
kan utföras när som helst. Litteraturstudier är även en billig metod då det är troligt att
stora delar av materialet finns att låna på biblioteket.

En nackdel med litteraturstudier är det kan vara svårt att få verklighetsanknytning till
det som studeras. Att enbart ha litteraturstudie som metod kan bli väl teoretiskt men
som ett komplement till intervjuer eller enkäter kan det ge undersökningen fler
infallsvinklar. Ytterligare en nackdel är att det kan ta lång tid att sätta sig in i
materialet.

4.2 Val av metod

Tidigare i detta kapitel redogjorde jag för vilka metoder som jag anser möjliga att
använda för att belysa den frågeställning jag har valt. I den här delen av kapitlet
kommer jag att redogöra för vilka metoder jag har valt och varför jag har valt just
dessa och på vilka grunder jag valde bort de andra. De metoder jag ansåg vara möjliga
att använda var intervjuer, enkäter, fallstudier och litteraturstudier. Av dessa har jag
valt intervjuer kombinerat med litteraturstudier. Jag valde alltså bort enkäter och
fallstudier och anledningen till detta presenteras nedan.

4.2.1 Intervju

Jag anser att min problemprecisering kräver en kvalitativ bearbetning framför en
kvantitativ. Vid kvalitativ bearbetning används verbala analysmetoder vilket innebär att
en tolkning av svaren görs (Patel och Davidson, 1994). Vid kvantitativ bearbetning
däremot används statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel och Davidson,
1994). Jag vill undersöka huruvida de metoder som används ute i företagen idag tar
hänsyn till människans begränsade kognitiva förutsättningar. Detta kräver öppna
frågor, med beskrivande svar, vilket gör det svårt att använda ett kvantitativt
arbetssätt. Eftersom det är lättare att ställa öppna och mer komplicerade frågor vid
intervjuer än vid enkäter har jag valt intervjuer framför enkäter.

Ytterligare en anledning till att använda intervjuer i stället för enkäter är att det vid
användandet av intervjuer finns en viss garanti för att svar fås. Att motivera företag till
att svara på en enkätundersökning där det krävs beskrivande svar av essäkaraktär kan
vara svårt. Vid en intervju har respondenten avsatt en tid för att svara på mina frågor
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och eftersom denna överenskommelse finns mellan oss finns också en viss garanti för
att jag ska få svar på mina frågor. Denna garanti finns inte vid användandet av enkäter.

Den tredje orsaken till att jag har valt intervjuer framför enkäter är tidsperspektivet.
Det kan ta lång tid att genomföra en enkätundersökning om alla delar räknas in från
det inledande introduktionsbrevet till första och kanske till och med andra
påminnelsebrevet. Med intervjuer kan detta undvikas eftersom en tid bestäms med
respondenten när intervjun ska genomföras.

När det gäller fallstudier tror jag att det bäst skulle kunna besvara min frågeställning.
Att vara med under ett eller flera systemutvecklingsprojekt skulle ge svar på både hur
metoden används rent praktiskt och hur den är beskriven teoretiskt. Jag skulle
dessutom kunna inhämta informationen utan någon mellanhand som har tolkat den.
Tyvärr är det inte genomförbart i detta arbete att använda den metoden av flera
orsaker. För det första räcker inte tiden till. Ett systemutvecklingsprojekt löper oftast
över en lång tid och jag har endast en begränsad period att utföra detta arbete på. Det
skulle dessutom vara svårt att hitta olika systemutvecklingsprojekt som passar rent
geografiskt.

4.2.2 Litteraturstudie

Eftersom jag i min problemställning vill göra en jämförelse mellan teori och praktik
anser jag att det är nödvändigt att använda litteraturstudier. Det är inte en traditionell
form av litteraturstudie utan mer ett specialfall. Eftersom det material jag kommer att
studera är material jag får tillhandahållet av företagen kan det ifrågasättas om
materialet är helt tillförlitligt. Jag måste ändå göra på detta sätt eftersom jag vill
studera systemutvecklingsmetoder som används ute i företagen idag dessa kommer
förmodligen att vara utvecklade av företagen. Det är därför troligt att det inte finns
någon annan litteratur om metoden är den jag får från företagen.
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5 Genomförande
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för hur min undersökning har genomförts.
Min genomförandedel har haft en speciell struktur som behöver kommenteras lite
närmare. Jag hade i min problemprecisering tagit upp att jag ville undersöka olika
systemutvecklingsmetoder med avseende på kognitiva kriterier samt att jag ville
undesöka om det finns skillnader mellan teori och praktik. För min del spelade det
ingen roll vilka metoder jag skulle utvärdera så länge det blev olika metoder. Jag har
därför gett företagen möjlighet att själva välja den metod som de tyckte passade bäst i
sammanhanget. Jag har alltså inte haft kunskap om vilken metod jag skulle utvärdera
innan intervjuerna har genomförts. Jag kommer i min materialpresentation att följa
samma struktur som jag har arbetat efter. För varje företag genomförde jag först en
intervju och därefter en litteraturstudie. Det är möjligt att det vore bättre för läsaren att
ha metodbeskrivningarna före intervjupresentationerna men jag vill inte ge ett intryck
av att jag var bekant med metoderna innan intervjuerna genomfördes, för det var jag
inte.

Jag har valt att belysa min frågeställning med hjälp av två olika metoder och för att jag
skulle ha en möjlighet att hinna med har jag varit tvungen att begränsa mig till tre
företag. För att välja ut företag där jag skulle kunna utföra min undersökning hade jag
ställt upp kriterier som jag ville att företagen skulle uppfylla:

• Rent geografiskt skulle företagen finnas i Skövde eller Mariestads kommun

• Vid arbete med att utveckla nya datoriserade informationssystem skulle
företagen använda sig av en systemutvecklingsmetod

Urvalet har skett på det viset att jag har valt ut fem stycken företag i Skövde som jag
trodde uppfyllde dessa kriterier. Fyra av de företag jag valde ut är konsultföretag inom
IT-branschen. Det femte företaget är ett dotterbolag till ett stort företag inom
bilindustrin och dotterbolaget har hand om all systemutveckling inom koncernen. Jag
skickade ut ett brev med en förfrågan om en eventuell intervju till alla fem företagen.
Detta brev kan ses i bilaga 1.  Därefter tog jag kontakt med företagen via telefon och
hörde om en intervju var möjlig att genomföra. De tre företag jag först fick kontakt
med är de företag där jag har genomfört intervjuerna. Alla intervjuer har utförts på
respektive företag.

Vid intervjuerna valde jag en hög grad av standardisering på frågorna. Innan
intervjuerna hade jag tagit fram ett frågeformulär (bilaga 2) som jag följde så långt det
var möjligt. Intervjuerna inleddes och avslutades med neutrala frågor och däremellan
fanns frågorna som rör min problemprecisering.

Eftersom jag inte visste i förväg vilken metod jag skulle utvärdera började jag med att
fråga om detta. De följande tre frågorna rörde företagets och respondentens
anknytning till metoden. Om företaget har utvecklat metoden själv, hur länge den har
använts inom företaget och hur mycket respondenten har arbetat med den. Dessa
frågor ställde jag för att jag senare skulle kunna göra en bedömning av svarens
trovärdighet. Nästa fråga ställdes för att jag ville ha en verbal beskrivning av metoden
som jag sedan kunde jämföra med den teoretiska. Därefter följde min kärnfråga. Den är
konstruerad utifrån min tidigare uppställda problemprecisering. Beroende på om denna
fråga genererade ett ja- eller nej-svar ställdes ett antal följdfrågor. Dessa följdfrågor var
till för att få reda på vilka av mina tidigare presenterade kognitiva kriterier som
uppfylldes och om det som beskrivs i teorin följs i praktiken. Därefter ville jag ha reda
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på om det görs något test på programmet innan det tas i drift för att kontrollera om det
är användarvänligt. Detta valde jag att göra för att se om användarna får någon
möjlighet att kontrollera att de krav som ställts på systemet har uppfyllts. Till sist
ställdes en mer praktisk fråga angående företagets och metodens namn.

Min första intervju kom mycket hastigt på vilket innebar att jag inte hade någon
möjlighet att ordna en bandspelare som jag hade tänkt från början. Jag har därför gjort
anteckningar för hand. Med en bandspelare är chansen större att inte missa något även
om det finns nackdelar såsom att en del personer kan känna sig besvärade av den. För
att i viss mån kompensera risken att ha missuppfattat eller missat att anteckna har jag
e-postat mina renskrivna anteckningar till respektive respondent för en kontroll.

Som jag tidigare har nämnt utfördes alla intervjuerna på respektive företag. Jag fick ett
mycket bra bemötande på alla företagen. Vid telefonkontakten med företagen lovade
jag respondenterna att intervjuerna inte skulle ta mer än en timma och det löftet höll
jag. Två av intervjuerna tog en timma vardera och en av intervjuerna tog cirka
trekvarts timma. Vid den inledande telefonkontakten gjorde jag även en förfrågan om
det var möjligt för mig att ta del av någon form av metodbeskrivning och det visade sig
att det skulle gå bra i samtliga fall. Vid två av intervjuerna fick jag det utlovade
materialet direkt. Ett av företagens material fick jag vid ett senare tillfälle.

I min litteraturstudie har jag använt mig av det material jag fått tilldelat från respektive
företag. Materialet jag har fått har varit av skiftande karaktär. Cap Gemini har
tillhandahållit en presentationsbroschyr. Av WM-data fick jag kopior på over-
headmaterial tänkt att presentera metoden översiktligt samt kopior på en del av
metodbeskrivningen. Volvo IT har gett mig sammanfattande metodbeskrivningar över
metodens alla delar samt kopior av det tillägg till metoden som rör
gränssnittsutformning.

Materialet har jag sedan studerat med utgångspunkt från mina tidigare uppställda
kognitiva kriterier. De olika metoderna studerades med avseende på om det fanns
någon del av metoden som beskrev hur hänsyn ska tas till människans begränsade
kognitiva förutsättningar vid utvecklandet av ett datoriserat informationssystem. Jag
undersökte även vilka av  de kognitiva kriterierna som eventuellt fanns med.

Jag har dessutom valt att studera materialet utifrån de kriterier för användarvänlighet
som jag har tagit upp under kapitlet 2.1.6. Dessa kriterier för användarvänlighet
upptäckte jag  under arbetets gång och därför är de inte med i mina intervjufrågor. Jag
hade redan genomfört vissa av intervjuerna när kriterierna upptäcktes. Anledningen till
att jag har valt att ta med dem i min analys av metoderna är att jag tycker de är bra och
relevanta. De förtydligar min sista kognitiva punkt som rör dialogutformning (kapitel
2.3).

5.1 Cap Gemini

Cap Gemini är ett konsultföretag inom IT-området och i Norden har företaget ca 4
300 anställda (Cap Gemini, 1999). Jag har varit på Cap Geminis kontor i Skövde där
jag har talat med en civilingenjör som arbetar med systemutveckling. Respondenten har
arbetat med den aktuella metoden under två olika projekt vilket sammanlagt är cirka
nio månader.
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5.1.1 Intervju IAD

Cap Gemini har en metod som heter IAD. Företaget har använt den här metoden i
minst tre år. Respondenten tror att det är företaget som utvecklat metoden med
iterationer och prototyping som grundidéer.

Metoden bygger på prototyping. Slutprodukten delas in i mindre delar, så kallade
piloter, som är prototyper. Varje pilot tidsbestäms. Piloten levereras sedan till det
bestämda datumet även om all funktionalitet som var tänkt att vara färdigt inte är det.
Genom denna metod får man mycket feed-back från användarna. Enligt respondenten
är metodens fördelar att användarna är så nära utvecklarna och att det sker
kontinuerliga tester.

Det finns inget formellt stöd i metoden som tar hänsyn till människans begränsade
kognitiva förutsättningar. De kognitiva begränsningarna tas hänsyn till genom att
utvecklarna och användarna har ett nära förhållande under hela utvecklingsprocessen.
Användarna är med tidigt i utvecklingen och talar om vad de tycker om varje pilot.

Företaget använder sig av workshops som är en slags studiegrupp med användare och
utvecklare som arbetar tillsammans. Användarna får här möjlighet att tycka till och ha
åsikter om hur systemet ska utformas. En metod som används i dessa workshops är
brainstorming där alla ideer skrivs ner på post-it-lappar som sätts upp på väggen.
Dessa lappar grupperas sedan efter hur användbara förslagen verkar vara. Vissa kastas,
vissa behålls och så vidare. Det finns dessutom en word-mall med öppna frågor som
används för att få svar på frågor från både användare och utvecklare.

Personen jag talade med kände inte till den internationella standard för
dialogutformning som finns, ISO 9241. Företaget har inga nedskrivna riktlinjer för
gränssnittsutformning. Kunden har i de flesta fall en egen standard som styr hur
gränssnittet ska utformas. Det kan även vara en tidigare applikation som ligger till
grund för utformningen.

Varje pilot testas av användarna. Testet består av två delar: 1) att funktionen är den
förväntade och 2) att det är användarvänligt i den mån att användarna tycker om det.

5.1.2 Metodbeskrivning IAD

Beskrivningen över metoden IAD är baserad på en presentationsbroschyr som  jag har
fått av företaget (Cap Gemini, 1997).

Cap Geminis metod heter IAD vilket står för Iterative Application Development.
Metoden baseras på prototyping, arkitekturutformning, återanvändning av inköpta eller
internt byggda komponenter (paket, applikationsstommar, bibliotek) och GUI-
utformning. GUI står för Graphical User Interface och är ett standardiserat grafiskt
användargränssnitt.

IAD:s livscykel består av ett litet antal faser som genomförs på ett iterativt sätt. De
olika faserna kan ses i figur 4. Resultatet av varje iteration är en prototyp som kallas
pilot. Varje pilot uppfyller en sammanhållen delmängd av krav och fungerar som ett
medel för kommunikation både inom arbetsgruppen och med kunden.
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Figur 4. De tre faserna i metoden IAD (Efter Cap Gemini, 1997, sid 9)

Det finns tre olika alternativ till hur metoden kan användas. Även detta kan ses i figur
4. Det första alternativet är Stegvis utveckling. Denna strategi bygger på alla tre
faserna i varje iteration. Med denna strategi analyseras en liten del av verksamheten
därefter sker lite utformning, kodning och testning. Sist implementeras en liten del och
sedan repeteras hela processen tills hela systemet är färdigt.

Nästa strategi kallas Stegvis leverans. När denna strategi används är alla kraven
fullständigt definierade från start och iterationerna är ett sätt att bygga och leverera
systemet stegvis.

Den sista strategin är Stegvis tillverkning. Här används varje iteration endast till de två
första faserna. Utvecklingsprocessen vinner på att tillvarata erfarenheter  från på
varandra följande piloter. Hela systemet måste dock vara färdigt innan det driftsätts.

Det finns några begrepp som är viktiga för IAD. Det första begreppet är iterativ
livscykel. Detta innebär att metoden är stegvis och upprepande. Nästa begrepp är
gemensam utveckling vilket medför användarmedverkan genom workshops,
studiegrupper. Workshops är något som är typiskt för IAD. I en workshop deltar både
användare och utvecklare för att komma fram till enighet när det gäller krav och
specifikationer.  Teams eller grupper är ytterligare ett begrepp som nämns. Arbetet ska
utföras i små engagerade och lyhörda arbetsgrupper. Det sista begreppet är time-
boxing som innebär att ett leveransdatum sätts och fram till detta datum tillverkas så
mycket som möjligt av systemet.

Vid utveckling med IAD används prototyping flitigt. Det finns flera olika slag av
prototyping. En urforskningsprototyp är ett experiment som syftar till att testa
genomförbarheten, riktigheten i ett antagande eller alternativa möjligheter. Denna
prototyp gör det möjligt att validera speciella aspekter av en pilot. Oftast kasseras
denna typ av prototyp efter att den uppfyllt sitt syfte.

En utvecklingsprototyp är en förutgåva av piloten. Syften med denna prototyp är att ge
feed-back under utvecklingsfasen. Denna prototyp kan ses som ett mellanresultat som
tar hänsyn till resultat från en eventuell utforskningsprototyp och därefter
vidarutvecklas till en pilot.

Till sist finns den operativa prototypen som är en speciell prototyp som utvidgar en
redan implementerad pilot och syftet med detta är att utreda nya krav som är relaterade
till en efterföljande pilot.
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5.2 WM-data

WM-data är ett konsultföretag inom IT-området som i Norden har drygt 7 000
anställda (Bohlin, 1999). På det här företaget har jag pratat med en projektledare.
Intervjun genomfördes på WM-datas kontor i Mariestad men respondenten arbetar
även på företagets kontor i Skövde. Respondenten har inte alls jobbat med metoden
som i det här fallet ska utvärderas.

5.2.1 Intervju SUMO

WM-datas metod heter SUMO och är en ny metod som har använts i ca 1,5 - 2 år.
Metoden har sin grund i äldre metodik.

Det är en iterativ objektorienterad metod som genererar prototyper som visas för
användarna. Metoden är mycket interaktiv med användarna. Metoden arbetar med
systemets yttre och inre egenskaper.

Metoden har inget beskrivet stöd för att ta hänsyn till människans begränsade
förutsättningar. Det finns en del i kravspecifikationen som kallas Yttre form men den
har ingen detaljerad beskrivning utan säger bara att gränssnittet bör utformas för att
passa användarna. Många användare vill att systemen anpassas till deras önskemål
oberoende av om det följer exempelvis Windows-standard eller inte. Respndenten
menar att standard inte verkar vara viktigt för användare bara det fungerar som de vill.

Enligt respondenten försöker WM-data ändå ta så stor hänsyn till människans
begränsade förutsättningar som möjligt. Det beror mycket på konstruktören och
dennes erfarenhet och kunskap. Det är främst genom kommunikationen mellan
användare och utvecklare som dessa aspekter kommer fram. Det är alltid ett krav från
WM-datas sida på användardeltagande. Ett problem är dock att användare och
utvecklare talar olika språk. WM-data har börjat anställa användbarhetskonsulter för
att förbättra och ta större hänsyn till dialogen mellan människa och maskin.

Människans förmåga till snabb igenkänning utnyttjas bland annat genom färgkoder,
växling mellan arbetsuppgifter tillåts alltid (finns vanligtvis i alla moderna
fönsterbaserade system), det läggs mycket arbete på ikonhantering. När det gäller
konsistent informationskodning kan det uppstå problem med termers betydelse
eftersom begrepp kan tolkas och användas på  olika sätt av människor inom samma
verksamhet.

Respondenten kände inte till att det finns en internationell standard för
dialogutformning mellan människa och dator (ISO 9241).

Det görs alltid ett test på programmet innan det tas i drift för att se om det är
användarvänligt. Detta sker vid varje enskild prototyp och när systemet är färdigt.
Användarna får ge synpunkter på hur systemet ska fungera och se ut och godkänner
systemets funktion genom ett acceptanstest.

5.2.2 Metodbeskrivning SUMO

Denna metodbeskrivning är baserad på Rolfsson (1997a) och Rolfsson (1997b). Den
första källan är en översikt över metoden SUMO och den andra källan är en
metodhandledning för ett steg i metoden SUMO som kallas Yttre form.
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WM-data har en modell som de kallar PUMA (Produkt-UtvecklingsModell för Alla).
Intentionen är att alla metoder som WM-data använder ska följa denna modell. Pumas
huvudprocesser är behovsanalys, kravspecificering, utformning, införande och
förvaltning. Varje fas består i sin tur av ett antal mindre steg. Den metod som jag ska
utvärdera heter SUMO (Systemutvecklingsmetod) och är utarbetad av WM-data.
SUMO består hittills av 2/3 av kravspecificeringen och 2/5 av utformningsfasen. De
delar i kravspecificeringen som finns beskrivna är användarkrav och tekniska krav. I
utformningsfasen är delarna konstruktion respektive tillverkning och test beskrivna.
SUMO är fortfarande under konstruktion och vidareutveckling sker hela tiden.

SUMO är en användarstyrd metod som ska ge möjlighet till iterativ och inkrementell2

utveckling. Metoden är till för komponentbaserad systemutveckling och den är
verktygsoberoende. Notationsstandarden ska vara UML3.

Eftersom metoden är objektorienterad används en insides- och utsides vy på systemet.
Utsidan är den del av systemet som användaren ser och kan ha synpunkter på medan
insidan är den tekniska lösning som krävs för att tillfredsställa de krav som användaren
har ställt på utsidan.

Kravspecificeringen består hittills av användarkrav och tekniska krav. Både
användarkrav och tekniska krav bryts sedan ner i mindre delar. Det är användarkrav
som jag är mest intresserad av och kommer därför att gå in lite mer på det steget. Vilka
delar som ingår i användarkrav kan ses i figur 5. De delar jag tänker gå in på är
Funktionalitet och Yttre form.

De frågeställningar som ska besvaras i Funktionalitetssteget är bland annat vilka
arbetsuppgifter produkten ska stödja, vilka användarna är, vilka tjänster produkten ska
utföra, i vilket sammanhang ska produkten användas och vilken information ska
produkten kunna hantera. De aktiviteter som ska genomföras i detta steg är
identifiering av aktörer, beskrivning av användningsfall, skapande av objektmodell,
definition och beskrivning av regler och till sist ska begreppskatalogen kompletteras.

                                               
2 Jag har inte hittat någon bra definition på inkrementell utveckling men inkrementell backup innebär
att backup enbart görs på de filer som har ändrats sedan senaste backupen (Sydsvenskan, 1999).

3 UML står för Unified Modeling Language och är en standardnotation för att modellera verkliga
objekt som ett första steg i utvecklingen av ett objekt-orienterat program (Shnitman, 1999).
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Figur 5. Figuren visar vilka delar som ingår i metoden SUMO:s användarkrav (Efter
Rolfsson, 1997a, sid 7)

Även Yttre form har frågeställningar som ska besvaras. Det är först hur produktens
gränssnitt mot omvärlden ska se ut vad gäller form, färg, layouter etc. Den andra
frågan gäller på vilket sätt produkten ska samverka med omvärlden vilket kan vara
olika typer av användare eller andra produkter. Vad som ingår här kan vara
funktionalitet i gränssnitten och dialog mellan människa och produkt. De aktiviteter
som ska genomföras är beskrivning av aktuella gränssnittstyper, skapande av
gränssnittsbeskrivningar och en beskrivning av generella komponenter.

Den delen i metoden som betecknas Yttre form är den mest intressanta för min
frågeställning. I metoden beskrivs systemets yttre form som ett antal gränssnitt. Dessa
gränssnitt bör utformas för att ge en användbarhet anpassad till de aktuella användarna.
Till stor del är systemets användbarhet beroende av gränssnittets utformning vilket
betyder att det är viktigt att lägga stor vikt vid detta moment. De aktiviteter som
genomförs är till för att besvara följande frågor:

• Vilka typer av gränssnitt krävs?

• På vilket sätt ska aktörerna kunna använda systemet?

• Vilka delar är återanvändbara i gränssnitten?

Det finns en rad resurser som metoden förordar bör involveras för specificering av
gränssnitt. Det är verksamhetskunniga, användarrepresentanter, formgivare och
systemutvecklare. Verksamhetskunniga ska vara med för att de efter att ha varit med i
framtagandet av olika användningsfall har kunskap om hur gränssnitten bör se ut. För
att kunna verifiera användbarheten bör användarrepresentanter vara med. Formgivare
kan generella regler för utformning av användbara gränssnitt och de känner dessutom
till olika standarder. Slutligen bör systemutvecklare vara med för att bidra med
realiseringsaspekter.

5.3 Volvo IT

Volvo Information Technology (Volvo IT) har ansvar för all utveckling och
implementation av IT-lösningar för Volvo världen över. Volvo IT har mer än 2 500
anställda i sin globala organisation (Volvo IT, 1999a). På Volvo IT har jag pratat med
en projektledare och intervjun genomfördes på Volvos datacentral i Skövde.
Respondenten har arbetat med metoden sedan 1989, dagligen under åren 1990-1995.
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5.3.1 Intervju IS Guide

Metoden som används på Volvo IT heter IS Guide och är utvecklad av företaget
Guide som köpts upp av Volvo. Metoden har används av företaget sedan mitten av
1980-talet. Det är en vattenfallsmetod. Med vattenfall menas att varje delsteg avslutas
helt innan arbetet på nästa steg påbörjas. Numera används dock metoden mer iterativt.

Metoden har inget stöd för att ta hänsyn till människans begränsade förutsättningar. På
frågan om varför det inte finns något stöd svarar respondenten att från början fanns
inte ett företag som hade hand om IT-frågor utan det var en avdelning inom Volvo
som kallades Volvo Data. Avdelningen var uppdelad ortvis och varje ort hade lokala
rutiner. När det sedan skulle samordnas mellan orterna blev det för tungt och den biten
föll bort. Nu när det finns ett eget bolag, Volvo IT, så tittar företaget på en ny modell
som innhåller bl a detta, men just nu finns inget beslut om att alla ska använda den
"nya" modellen. Det är även anledningen till att det inte görs någon vidareutveckling av
AU-modellen just nu.

Det finns en Volvostandard för gränssnittsutformning. Volvo IT i Skövde har själva
lagt till en rutin till metoden. Rutinen innebär att en grupp bestående av tekniker,
systemutvecklare och kognitionsvetare granskar gränssnittsutformningen innan
produktionssättning. Granskningen görs för att kontrollera att standarden har följts.
Det sker även ett kontinuerligt arbete med standarden för att försäkra att den är så
kognitiv och ur användarens synpunkt så användbar som möjligt. Enligt personen jag
pratade med uppfyller standarden alla kognitiva kriterier som jag frågade om.

Innan ett program tas i drift görs det ett antal test:

1. Utvecklaren gör enhetstest per program och unit (t ex klassfil etc), testloggen
lagras per program. Detta test görs för att kontrollera att programmet följer den
standard som företaget utarbetat.

2. Ett driftsättningstest genomförs för att kontrollera att det fungerar i
produktionen. Detta systemtest görs per testprocedur och loggas i en fil som
kallas decfect.doc.

3. Innan produktionssättning görs ett kundtest där användare provar programmet i
testmiljö (acceptanstest). Detta loggas i en speciell fil som kallas
acceptanstest.doc.

Under del 3, kundtestet, kan användarna tycka till om programmets gränssnitt men det
är standarden som gäller i första hand.

5.3.2 Metodbeskrivning IS Guide

På Volvo IT används en systemutvecklingsmetod som kallas IS Guide. IS står för
InformationsSystem. IS Guide är en delmängd av AU-modellen som är en modell för
Administrativ Utveckling. Enligt respondenten innehåller IS Guide de bästa bitarna av
AU-modellen. IS Guide beskriver bland annat principer för arbete med förändring och
förvaltning, vilka resultat som bör produceras, aktiviteter som bör utföras och när i
arbetet olika resultat och aktiviteter bör infalla (Volvo IT, 1999b).

Jag vet inte vilka delar av AU-modellen som innefattas av IS Guide därför kommer jag
nu att beskriva hela AU-modellen eftersom det är det material jag fått av företaget. Jag
tror inte att detta har någon betydelse för mitt arbetes slutresultat.
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AU-modellen består av fem delar; förstudie, projektering, genomförande, förvaltning
och granskning. Alla fem faserna i AU-modellen bryts sedan ner i mindre steg. I vissa
fall sker även en tredje nedbrytning.

AU-modellens olika delar kan ses i figur 6. Jag kommer nu att ge en kort beskrivning
av varje del samt gå igenom det tillägg med regler för gränssnittsutformning som
används på företaget. Detta tillägg finns inte med i den ursprungliga metoden.

Figur 6. AU-modellens olika delar (Volvo Data AB, 1996).

Förstudiens syfte är att ta fram ett beslutsunderlag för att genomföra ett
förändringsarbete. Förstudiearbetet inriktas först och främst på de problem som ska
lösas. De aktiviteter som ingår i förstudien är beskrivning av nuläget, problemanalys,
formulering av förändringsmål, utformning av lösningsförslag, effektvärdering och
projektplanering. Resultatet av förstudien blir en rapport som ska ligga till grund för
beslut om fortsatt förändringsarbete (Volvo Data AB, 1991a).

Nästa steg i AU-modellen är projektering. Här ska förstudiens bärande idéer förvaltas
och konkretiseras. I denna fas analyseras hur verksamheten ska fungera i framtiden. I
projekteringen ingår följande aktiviteter: verksamhetsanalys, utformning av lösning,
anpassning av organisationen, utformning av arbetssituationen, planering och
kalkylering. Resultatet här är bland annat en lösningsspecifikation och heltäckande
beskrivningar av den framtida verksamheten som omfattar arbetsrutiner, teknik,
människa och organisation (Volvo Data AB, 1995).

I genomförandefasen ska lösningen realiseras och implementeras. En viktig aspekt som
tas upp här är att parallellt med realiseringen av systemet ska även en organisation
skapas som passar lösningen och de människor som ska arbeta med lösningen ska
utvecklas. Detta för att uppnå full nytta med systemet. Aktiviteter i denna fas är att
analysera genomförandebehov, skapa organisation (om den inte redan finns),
detaljutforma lösning, anskaffa teknik, realisera/integrera/införa lösning och utbilda
personal (Volvo Data AB, 1991b).

Förvaltningsdelen syftar till att upprätthålla nyttan och kvaliteten bland systemen
under en längre tid. De olika delar som ingår i förvaltning är driftbevakning, löpande
underhåll, teknisk anpassning och vidareutveckling (Volvo Data AB, 1996).

Slutligen finns en del i AU-modellen som heter granskning. Granskning görs på såväl
processen (det sätt på vilket projektarbetet bedrivs) och produkt (den lösning som
utvecklas av projektet och implementeras i verksamheten). Syftet är att höja kvaliteten
på arbetet i AU-projekt och på slutprodukten (Volvo Data AB, 1994).

Den del av materialet jag fick av företaget som är mest intressant för mig är de
riktlinjer för gränssnittsutforming som används som ett tillägg till IS Guide (Volvo IT,
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1999c). Här finns dels generella riktlinjer för bildskärmslayout, programstruktur,
systemutveckling mänsklig informationshantering etc. Därefter följer mycket
detaljerade instruktioner för hur standarden ser ut vad gäller menyer, knappar,
textmeddelanden, dialogrutor, rullgardiner mm. Det finns instruktioner för både
terminalbaserade och fönsterbaserade system.
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6 Analys
I analysdelen ska jag värdera det insamlade materialet och ställa det mot min
problemprecisering. Analysdelen är indelad i fyra delar, en för respektive företag och
sedan en avslutande del där skillnader och likheter mellan metoderna tas upp. I min
analys har jag valt att skilja på metodens grundform och tillägg till metoden. Jag har
valt att se metodens grundform som teori, så när jag talar om metodens teoretiska
beskrivning menar jag metodens grundform. Jag är medveten om att ett tillägg också är
beskrivet teoretiskt men jag har ändå valt att se ett tillägg som praktik. Anledningen till
att jag har gjort det är  för att ett metodtillägg har uppkommit efter att metoden först
har använts praktiskt och därefter har ett behov uppstått om en förändring av metoden.

6.1 Cap Gemini - IAD

Av intervjun och metodstudien framgår det att IAD inte har något beskrivet stöd för
att ta hänsyn till människans begränsade kognitiva förutsättningar. Vad som finns
beskrivet i metoden är att gemensam utveckling ska ske vilket innebär att användarna
ska vara involverade i systemutvecklingsarbetet. Även intervjun ger att det endast är
genom kommunikationen med användarna som dessa aspekter kommer fram. Det står
att IAD bland annat baseras på en teknik som kallas GUI (Graphical User Interface)
som är en form av standardiserat grafiskt användargränssnitt men av det material som
jag har fått framgår det inte mer än så. Det finns ingen information om vad som ingår i
GUI eller hur det ska användas. Däremot tycker jag att det kan vara en fördel ur
kognitivt perspektiv att metoden använder sig av prototyping då det för användarna
kan vara enklare att diskutera något som finns rent konkret.

Med materialet som utgångspunkt verkar det som att det inte finns någon skillnad
mellan hur metoden beskrivs och hur den används. Metoden förespråkar ett nära
samarbete med användarna genom hela utvecklingsprocessen och intervjumaterialet
visar att det även går till på detta sätt i praktiken.

Vid en analys av metoden med kognitiva kriterier och kriterier för användarvänlighet
som grund finns inte mycket i metoden som kan jämföras med dessa kriterier. Några
motsvarigheter till kriterier för användarvänlighet har jag inte hittat alls. Det enda
kriteriet jag har hittat någon motsvarighet till är att användarnas kunskaper, syften och
erfarenheter ska utnyttjas. Detta kriteriet finns bland de kognitiva kriterier som
presenterats i kapitel 2.3. I den metodbeskrivning jag har fått kan utläsas att en viktig
del i metoden är gemensam utveckling vilket innebär användarmedverkan (Cap Gemini,
1997). Metoden använder sig dessutom av prototyping som genom sin definition
kräver stort användarengagemang för att fungera.

6.2 WM-data - SUMO

Den här metoden har inget beskrivet stöd för att ta hänsyn till människans begränsade
kognitiva förutsättningar. Det framgår både av intervjun och min metodstudie. Det
finns en del i metoden, yttre form, som tar upp gränssnittsutformning och användbarhet
men det är på ett övergripande och inte speciellt detaljerat sätt. Det finns direktiv om
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vilka resurser som ska involveras i gränssnittsutformningen. Bland annat ska
formgivare vara med och det är bra tycker jag eftersom de förmodligen har kunskaper
om vad som är bra och dåligt ur kognitiv synvinkel samt att de troligen har kunskaper
om standarder. Även det faktum att prototyping används kan ge ett bättre utformat
gränssnitt eftersom det kan vara lättare för användarna att tycka till och ha åsikter om
något som de kan se.

Det verkar finnas en liten skillnad mellan teori och praktik i detta fall. Teoretiskt finns
inga detaljer beskrivna om hur utformning av gränssnitt bör ske för att bli så användbar
som möjligt ur ett kognitivt perspektiv. Under intervjun framgick däremot att WM-
data försöker ta så stor hänsyn som möjligt till dessa kognitiva aspekter och vissa av de
kognitiva kriterier som jag tidigare har presenterat uppfylldes. De kriterier det handlar
om är att utnyttja människans förmåga till snabb igenkänning (bland annat genom
färgkoder), tillåta växling mellan arbetsuppgifter och det läggs mycket arbete på
ikonhantering.

I fallet med rekommendationen att formgivare bör vara med vid gränssnittsutformning
verkar det som att metoden följs i praktiken eftersom intervjumaterialet visar att
användbarhetskonsulter har börjat användas för att förbättra dialogen mellan människa
och maskin.

Vid en jämförelse mellan dels kriterierna för användarvänlighet och dels de kognitiva
kriterierna och det material jag fått tilldelat från företaget hittade jag motsvarigheter till
en del av kriterierna.

En av kriterierna för användarvänlighet har en viss motsvarighet i det metodsteg som
kallas Yttre form. I metodsteget står det att gränssnitten bör utformas för att ge en
användbarhet anpassad till de aktuella användarna (Rolfsson, 1997b) och detta tolkar
jag som att det skulle kunna motsvara det andra kriteriet för användarvänlighet som
lyder: resultat presenteras på ett sätt som stämmer överens med den bild användaren
har av sina arbetsuppgifter. Resten av  kriterierna för användarvänlighet har jag inte
hittat några motsvarigheter till.

När det gäller de kognitiva kriterierna finns en motsvarighet i metodhandledningen till
den punkt som handlar om att utnyttja användarnas kunskaper, syften och erfarenheter.
I metodhandledningen står att metoden är användarstyrd (Rolfsson, 1997a) vilket jag
tolkar som att användarna är delaktiga i utvecklingsprocessen. Metoden använder
dessutom prototyping som kräver användardeltagande. I intervjumaterialet framgår det
dessutom att ytterligare tre kognitiva kriterier tas hänsyn till nämligen 1) att utnyttja
människans förmåga till snabb igenkänning, 2) tillåta växling mellan arbetsuppgifter
och 3) ikonhantering.

6.3 Volvo IT - IS Guide

IS Guide har ursprungligen inget formellt stöd för att ta hänsyn till människans
begränsade förutsättningar. Detta framgår både av intervjun och min metodstudie men
företaget har valt att lägga till en rutin till metoden som tar upp dessa aspekter. Det är
en nästan fullständig förteckning med riktlinjer som beskriver hur gränssnittet bör
utformas för att på bästa sätt passa användarna. Det gäller både kriterier för hur ett
system ska vara för att vara användarvänligt och riktlinjer som tar hänsyn till
människans begränsade kognitiva förutsättningar. Det finns generella riktlinjer och det
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finns mycket detaljerade beskrivningar när det gäller knappar, menyer, rullgardiner,
meddelanden, dialogrutor mm.

I detta fall finns det en stor skillnad mellan teori och praktik. I den ursprungliga formen
finns det inget formellt stöd i metoden som beskriver hur människans begränsade
kognitiva förutsättningar ska tas hänsyn till vid utvecklandet av ett datoriserat
informationssystem. I praktiken däremot finns ett tillägg till metoden som på ett
mycket detaljerat sätt beskriver just detta.

Under intervjun framgick det att det finns en grupp på företaget bestående av
systemutvecklare, tekniker och kognitionsvetare som ska se till att denna standard följs
så det verkar som om dessa riktlinjer används som det är tänkt att de ska användas.

Jag hade tänkt att gå in lite mer på de riktlinjer som finns i metodtillägget och jämföra
dessa riktlinjer med dels kriterier för användarvänlighet och dels de kognitiva kriterier
som finns beskrivna i kapitel 2.3.

När det gäller kriterier för användarvänlighet har jag hittat beskrivningar för alla utom
en. Vad jag inte hittade var instruktion för hur man stegvis kan utvidga sitt kunnande
till mer avancerade funktioner. För alla de andra hittade jag instruktioner i materialet
som kan sägas motsvara kriterierna. Denna jämförelse kan ses i bilaga 3. När det gäller
systemutveckling som helhet rekommenderas ett tidigt fokus på användarvänlighet.
Bästa sättet att utveckla användarvänliga program är att tänka på användbarhetsfrågor
kontinuerligt från och med projektstart (Volvo IT, 1999c).

En jämförelse mellan företagets riktlinjer för gränssnittsutformning och de kognitiva
kriterier som tidigare nämnts ger att det i företagets material finns motsvarigheter för
sju av de nio kriterierna. De kriterier jag inte hittade någon motsvarighet till var att en
möjlighet till växling mellan arbetsuppgifter bör tillåtas och att det är bättre att bläddra
än att scrolla. De övriga kriterierna fanns någon form av motsvarighet till och denna
jämförelse kan ses i bilaga 4.

6.4 Sammanfattande värdering och analys

Jag tänkte under denna rubrik ta upp de skillnader och likheter som finns mellan de
olika metoderna. Jag tänker inte jämföra metoderna i syftet att rangordna dem eller
säga vilken som verkar vara bäst eller sämst. Det vore orättvist med tanke på
olikheterna i materialet.

Den största likheten mellan de tre metoderna är att ingen av dem i sin ursprungsform
har något formellt stöd som beskriver hur människans begränsade kognitiva
förutsättningar ska tas hänsyn till vid utvecklandet av ett datoriserat
informationssystem.

Det finns ytterligare en likhet mellan metoderna. Alla tre metoderna betonar vikten av
användardeltagande i systemutvecklingsprocessen. Att det är användarna som har
verksamhetskunskap och att det är viktigt att användarna är med och bestämmer hur
systemet ska se ut och vilka funktioner det ska ha eftersom det är användarna som ska
arbeta med det när det är färdigt.

Två av metoderna använder sig av prototyping. Denna form av systemutveckling
underlättar användarengagemang då det är lättare för användarna att ha åsikter om
något som de kan se och rent konkret använda. Dessa två metoder som använder sig
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av prototyping har inget beskrivet stöd för att ta hänsyn till människans begränsade
kognitiva förutsättningar men eftersom just prototyping används tas ändå en viss
hänsyn till dessa aspekter genom den täta kommunikationen med användarna. Den
metod som inte använder sig av prototyping har istället mycket detaljerade riktlinjer för
gränssnittsutformning.

Den största skillnaden är att en av metoderna har ett tillägg som på ett detaljerat och
konstruktivt sätt beskriver hur gränssnittsutformning bör ske för att vara så kognitiv
som möjligt ur användarens synvinkel. Det beskriver både generell
gränssnittsutformning och gränssnittsutformning enligt företagets standard.

Ytterligare en skillnad som kan uppmärksammas bland metoderna är att en av dem
ursprungligen är en mer traditionell systemutvecklingsmetod medan de två andra är
mer moderna. Den traditionella metoden är från början en vattenfallsmetod där varje
steg avslutas helt innan arbetet påbörjas på nästa. Denna metod används numera på ett
mer iterativt sätt. De två andra metoderna är iterativa från början.



7 Resultat

41

7 Resultat
Med undersökningsmaterialet som grund kommer jag i det här kapitlet att presentera
de resultat jag kommit fram till utifrån min problemprecisering. Jag har i denna
undersökning varit tvungen att begränsa mig till tre olika metoder för att vara säker på
att kunna slutföra undersökningen inom den föreskrivna tiden. Det är därför svårt att
dra några generella slutsatser av ett så begränsat material vilket jag är fullt medveten
om.

Ett av de sex fundamentala problem som finns i samband med utveckling av alla icke-
triviala informationssystem och som Langefors (1995) har identifierat är att människor
har begränsade kognitiva förutsättningar. Langefors (1995) menar att alla
systemutvecklingsmetoder borde ta med detta problem i beräkningarna vid
utvecklandet av ett datoriserat informationssystem. Resultatet av min undersökning
visar att de metoder som har utvärderats inte har något stöd för att hantera
problemet med människans begränsade kognitiva förutsättningar i sin grundform. Det
finns inga riktlinjer fastslagna om hur gränssnittsutformning ska ske för att vara så
kognitiv som möjligt.

Även om min undersökning visar att metoderna i sin grundform inte har något stöd
som tar hänsyn till människans kognitiva begränsningar visar den även att en av de tre
undersökta metoderna har ett tillägg till metoden som beskriver mycket detaljerat hur
gränssnittsutformning ska ske. Detta tillägg, som utarbetats av företaget för att den
standard för gränssnittsutformning som finns inom företaget ska vara så kognitiv som
möjligt, uppfyller alla kriterier för användarvänlighet utom en och alla kognitiva
kriterier utom två.

Det finns en rad källor (Andersen, 1994; Langefors, 1995; Axelsson et al. 1998) som
betonar vikten av att användarna finns med i systemutvecklingsprocessen. Andersen
(1994) menar att det är viktigt att användarna som ska använda systemet inte ställs
utanför utvecklingsprocessen, Langefors (1995) anser att eftersom det är användarna
som har den förkunskap som krävs för att veta vilken information som systemet ska
generera borde de vara med i utvecklingen och i Axelsson et al. (1998) finns
rekommendationen att vid utformningen av ett IS bör användarnas syften, kunskaper
och erfarenheter utnyttjas. Min undersökning visar att de metoder som utvärderats tar
stor hänsyn till användarna. Alla metoderna förespråkar användardeltagande i stor
utsträckning. Två av metoderna bygger dessutom på prototyping som  kräver tät
kommunikation med användarna för att fungera. Prototyping underlättar
användarengagemang då det är lättare för användarna att ha åsikter om något de kan se
och använda.

 I min problemprecisering ställer jag frågan om det finns någon skillnad mellan
systemutvecklingsmetodens teoretiska beskrivning och dess praktiska användning. Den
undersökning jag gjorde visar att två av de tre utvärderade metoderna har skillnader
i hur metoden verkligen används och hur den ursprungligen var beskriven. I båda
fallen, det gäller WM-data och Volvo IT, visade det sig att det inte finns någon del i
respektive metod som grundligt beskriver hur människans begränsade kognitiva
förutsättningar bör tas hänsyn till vid utvecklandet av ett datoriserat IS. När det gäller
WM-data visar dock intervjumaterialet att det i praktiken tas en viss hänsyn till dessa
aspekter bland annat genom att företaget använder sig av så kallade
användbarhetskonsulter. Volvo IT däremot har valt att utarbeta ett tillägg till metoden
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som är en mer eller mindre fullständig manual för gränssnittsutformning. Inledningen
till denna manual är generell och kan gälla all gränssnittsutformning och till denna finns
dessutom en detaljerad beskrivning för företagets standard för gränssnitt.
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8 Slutsatser
Jag tänker här mycket kortfattat presentera de slutsatser jag har dragit med mitt
undersökningsmaterial som grund. Återigen vill jag betona att jag är medveten om att
det inte går att dra några generella slutsatser utifrån ett så begränsat material.

• Ingen av de undersökta systemutvecklingsmetoderna har något formellt stöd som
tar hänsyn till människans begränsade kognitiva förutsättningar vid utvecklandet
av ett datoriserat informationssystem.

 

• En av de tre undersökta metoderna har ett tillägg som mycket detaljerat
beskriver hur gränssnittsutformning bör ske för att vara så kognitiv som möjligt.

 

• Alla de systemutvecklingsmetoder som undersöktes förespråkar
användardeltagande vid utvecklandet av ett datoriserat informationssystem.

 

• Vid två av de tre undersökta systemutvecklingsmetoderna upptäcktes det att det
föreligger skillnader mellan metodens teoretiska beskrivning och dess praktiska
användning.
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9 Diskussion
Syftet med denna rapport var att utvärdera ett antal systemutvecklingsmetoder som
används ute i företagen idag. Jag ville undersöka om metoderna har något stöd som
beskriver hur människans begränsade kognitiva förutsättningar ska tas hänsyn till vid
utvecklandet av ett datoriserat informationssystem. Min undersökning gjorde jag med
hjälp av två metoder, litteraturstudie och intervjuer. Jag kommer i det här kapitlet göra
en värdering av mitt arbete, vilka personliga erfarenheter examensarbetet har gett mig,
några egna reflexioner som har dykt upp under arbetets gång och slutligen ge förslag
till  fortsatt arbete.

9.1 Värdering av arbetet

När jag påbörjade detta arbete hade jag en önskan om att de systemutvecklingsmetoder
jag skulle utvärdera skulle vara metoder som används ute i företagen idag för att
utveckla datoriserade informationssystem. Genom mitt arbete tycker jag att jag har
uppfyllt denna önskan eftersom alla de metoder jag har utvärderat används eller
kommer att användas i olika systemutvecklingsprojekt.

Både vid utarbetningen av intervjufrågorna och vid litteraturstudien har jag utgått från
de kognitiva kriterier som finns presenterade i kapitel 2.3. Detta vara min intention från
början och det har fungerat tillfredsställande. Jag upptäckte under arbetets gång
kriterierna  för användarvänlighet och jag tyckte att de var så pass viktiga att jag har
valt att ta med dessa som en utgångspunkt i min litteraturstudie även om detta inte var
min intention från början. Jag hade redan genomfört en del av intervjuerna vilket
gjorde att jag inte kunde ta med dessa kriterier i mina frågor. Det hade naturligtvis
varit önskvärt att ha med dessa även i intervjuerna och det faktum att de inte har varit
med kan ha påverkat resultatet.

De resultat och slutsatser som jag har presenterat i denna rapport kan ha påverkats av
intervjuaren. Med tanke på att intervjuer har använts som metod finns alltid en risk att
intervjuaren påverkar respondenten under intervjun. En tolkning av respondentens svar
utförs även av intervjuaren. Missförstånd och missuppfattningar kan lätt ske i
kommunikationen mellan respondent och intervjuare. Jag har dock försökt att
förebygga detta dels genom att själv studera metoderna och dels genom att jag har e-
postat de anteckningar jag gjorde under intervjun till respektive respondent för att
han/hon skulle ha en chans att lägga till, dra ifrån eller korrigera. Alla respondenterna
har valt att kommentera mina anteckningar.

Mot slutet av varje intervju har jag frågat om jag kan använda mig av dels metodens
namn och dels företagets namn i min rapport. Alla respondenterna har svarat att det
går bra. Jag tror inte att detta har påverkat respondenternas vilja att besvara mina
frågor eftersom jag tog upp denna fråga sist i varje intervju. Jag tycker själv att det blir
mer personligt och mer intressant om företagen är kända av läsaren. Hade det funnits
företag som hade velat vara anonyma hade jag naturligtvis respekterat detta och då
haft alla företag anonyma.
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9.2 Erfarenheter

Ett så här stort arbete kräver god planering och organisation så att inte merparten av
arbetet hamnar precis innan en deadline. Jag tycker att det har fungerat bra även om
det var lite svårt att komma igång i början. När jag väl kom in i arbetet ordentligt har
det löpt på utan några större problem. Jag hade inga svårigheter med att hitta litteratur
att utgå ifrån och det var heller inga problem att hitta företag som ställde upp. Till att
börja med var det svårt att få någon röd tråd i arbetet men efter att jag formulerat en
bra problemprecisering var det mycket lättare. Det blev då enklare att veta vilken
information som jag skulle ha med och vilken struktur jag skulle ha på arbetet eftersom
jag då visste vart jag var på väg.

En av de förväntningar jag hade på det här arbetet var att mina kunskaper i
systemvetenskap och kognitionsvetenskap skulle öka. Speciellt inom
kognitionsvetenskapen har den förväntningen infriats men jag har även ökat mina
kunskaper inom systemvetenskapen genom inblicken i tre olika
systemutvecklingsmetoder.

9.3 Egna reflexioner

En källa som jag har använt mig mycket av i detta arbete är Börje Langefors (1995).
En av hans teorier är att systemutvecklingsmetoder bör  kunna handskas med det
faktum att människan har begränsade kognitiva förutsättningar och kunna ta hänsyn till
detta vid utvecklandet av datoriserade informationssystem. Jag tror inte att detta är
tillräckligt. Eftersom det är utvecklaren som styr arbetet kan han/hon välja vilka steg
som ska ingå och kan således välja bort det steg som rör kognitiva aspekter.

Det finns dessutom en annan sida att uppmärksamma. Bara för att ett system har
byggts efter kognitiva regler behöver inte det betyda att alla användare tycker om det.
Systemet måste inte per definition bli användarvänligt bara för att hänsyn har tagits till
människans begränsade kognitiva förutsättningar. Jag tror att det ökar chansen till att
systemet blir användarvänligt men det förutsätter inte det.

Ytterligare en reflektion på samma tema är användarinflytande i
systemutvecklingsprocessen. Vikten av att användarna får vara med vid utvecklandet
av ett nytt informationssystem betonas ofta men bara för att användarna har haft stort
inflytande över utvecklingsprocessen behöver inte detta betyda att systemet som byggs
är kognitivt riktigt. Jag tror att en kombination av dessa båda aspekter kanske skulle
kunna vara den optimala lösningen. Användarna får stort inflytande över
utvecklingsprocessen och hänsyn tas till kognitiva begränsningar.

9.4 Förslag till fortsatt arbete

Jag har i detta arbete undersökt och värderat olika systemutvecklingsmetoder som
används ute i företagen idag med avseende på kognitiva kriterier och kriterier för
användarvänlighet. Jag har på grund av en begränsad tidsrymd varit tvungen att
inskränka mig till tre olika metoder för att vara säker på att hinna med mitt arbete inom
den föreskrivna tiden. Om jag skulle fortsätta detta arbete, vilket jag gärna skulle, finns
det ytterligare aspekter som vore värda att undersöka.
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Först och främst skulle det vara intressant att undersöka ett större antal metoder. I det
här arbetet har endast tre olika systemutvecklinsmetoder undersökts och detta är ett
för litet antal för att kunna göra generella slutsatsdragningar. Med ett större antal
metoder skulle generella slutsatser kunna dras och en större insikt skulle uppnås om
hur och på vilket sätt nya system och program utvecklas.

En aspekt som skulle kunna undersökas närmare är om det finns någon skillnad mellan
stora och små företag. Är det mer troligt att stora företag har fastslagna riktlinjer för
till exempel gränssnittsutformning eller har även mindre företag en konkret utarbetad
norm för detta? Är det vanligare att stora företag anställer kognitionsvetare och
användbarhetskonsulter eller gäller detta även mindre företag?

Slutligen kan en jämförelse göras mellan konsultföretag och industriföretag. Två av de
företag jag har haft kontakt med i min undersökning är konsultföretag och deras
metoder hade inget konkret stöd för att ta hänsyn till människans begränsade kognitiva
förutsättningar vid utvecklandet av ett datoriserat informationssystem. Det tredje
företaget var ett dotterbolag till ett industriföretag och detta företag hade mycket klara
riktlinjer för gränssnittsutformning. Vad som skulle vara intressant att undersöka är om
det faktum att konsultföretagen ständigt byter kunder gör att metoden måste vara mer
generell och anpassningsbar till varje enskild kund för att fungera? Är det så att just
denna aspekt gör att det inte finns några konkreta riktlinjer i metoden för
gränssnittsutformning? Kan det å andra sidan vara så att det faktum att ett dotterbolag
till ett industriföretag endast har sitt moderföretag och andra företag i koncernen att ta
hänsyn till leder till att det är lättare att utarbeta konkreta riktlinjer.
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Bilagor

Bilaga 1

Hej

Jag heter Erica Karlsson och går sista året på det
systemvetenskapliga programmet vid Högskolan i
Skövde. Jag gör just nu mitt examensarbete (20 p)
som handlar om systemutvecklingsmetoder med
avseende på människans begränsade kognitiva
förutsättningar. Examensarbetet ska vara klart i juni
1999.

Jag skulle vilja få tillfälle att intervjua en person på
Ert företag om hur Ni använder en
systemutvecklingsmetod. Intervjun kommer högst att
ta en timmes tid i anspråk. Jag skulle vara mycket
tacksam för denna möjlighet. En praktisk inriktning
är nödvändig för mitt arbete.

Jag kontaktar Er efter påskhelgen. Vid eventuella
frågor kan jag nås på telefon: 0501-77300 eller på e-
mail: erica-karlsson@telia.com

Med vänlig hälsning

Erica Karlsson
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Bilaga 2

1. Vad heter metoden?

2. Hur länge har företaget använt metoden?

3. Har ni själva utvecklat metoden?

4. Hur mycket har du arbetat med metoden?

5. Hur skulle du beskriva metoden?

6. Har metoden något stöd som beskriver hur man ska ta hänsyn till människans begränsade
kognitiva förutsättningar?

Om ja:

7. Hur används det?

8. Vilka kriterier tas hänsyn till?

� Största möjliga del av informationsbearbetningen bör ske på automatisk nivå

� Att utnyttja användarnas kunskaper, syften och erfarenheter

� Ta hänsyn till korttidsminnets begränsningar

� Utnyttja människans förmåga till snabb igenkänning

� Tillåta växling mellan arbetsuppgifter

� Ikonhantering

� Konsistent informationskodning

� Bläddra är bättre än att scrolla

� Dialog mellan människa och dator bör följa internationell standard

9. Används stödet på det sätt som beskrivs?

Om nej:

10. Varför?

11. Tar ni ändå hänsyn till de kognitiva begränsningarna?

12. Hur går detta till?

13. Görs det något test på programmet innan det tas i drift för att se om det är
användarvänligt?

� Om ja, hur går det till?

� Om nej, varför inte?

14. Kan jag använda företagets och metodens namn i min rapport?
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Bilaga 3

Kriterier för användarvänlighet Exempel ur Volvo IT:s riktlinjer för
gränssnittutformning

Överensstämmer med människans
naturliga sätt att tänka och arbeta.

Information ska grupperas efter hur
informationen logiskt hör ihop eftersom
hjärnan letar efter symmetri och av samma
skäl upptäcks olikheter ( jmf Automatiska
processer, sid 10). ”Recognition is better
than recall” dvs det är lättare för
användaren att kunna välja bland givna
alternativ ( jmf Minne sid 12).

Presenterar data på ett sätt som
överensstämmer med användarens bild av
sina arbetsuppgifter

Gränssnittet ska vara naturligt och
använda termer och symboler från
tillämpningens eget område

Ger användaren kontroll över
arbetsmetoder och arbetstakt

Överallt där det är möjligt ges användaren
tillfälle att välja funktion, finstämma den
och att vid behov stoppa den. Användaren
ska känna att han/hon har kontroll över
mjukvaran i stället för att vara
kontrollerad av den.

Är lätt att lära sig, har bra hjälpfunktioner
och bra användarhandledning

Det ska alltid finnas tillgång till hjälp när
användaren är osäker på hur han/hon ska
gå vidare.

Har bra felhantering med tydliga
felmeddelanden och möjligheter att på ett
enkelt sätt ändra

Det ska alltid finnas möjlighet att ångra
något som utförts. Användaren ska varnas
för konsekvenserna av en drastisk åtgärd.

Är enhetligt genom att t ex kommandon,
menyer, färger följer få och enkla regler

Följ givna standards för att underlätta att
överföra kunskap mellan program

Ger återkoppling genom att bekräfta
utförda kommandon

Man ska alltid ge omedelbar och klar
feedback så att användaren är säker på vad
som händer. Om datorn arbetar med en
längre uppgift ska den inte ge intryck av
att vila, utan lämna regelbundna rapporter
om vad den håller på med och hur långt
den har kommit.
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Bilaga 4

Kognitiva kriterier Exempel ur Volvo IT:s riktlinjer för
gränssnittsutformning

Största möjliga del av
informationsbearbetningen bör automatiseras

Gruppera information som logiskt hör ihop,
eftersom hjärnan letar efter symmetri. Av
samma skäl upptäcks olikheter ( jmf
Automatiska processer sid 10).

Användarnas syften, kunskaper och
erfarenheter bör utnyttjas

Ett kontinuerligt samarbete med användarna är
nödvändigt för att finna bra struktur och att se
användarproblem.

Ta hänsyn till korttidsminnets begränsning ”Recognition is better than recall” dvs det är
lättare för användarna om de kan välja bland
givna alternativ istället för att återkalla
kommandon från minnet ( jmf Minne sid 12).

Utnyttja människors förmåga till snabb
igenkänning

Se första och tredje raden

Klara specifikationer för ikoner Gränssnittet ska använda termer och symboler
från tillämpningens eget område.

Konsistent informationskodning Likhet med andra applikationer och inom
applikationen, både vad gäller layout, knappar
och funktioner.

Dialog mellan människa/dator ska vara lämplig
för uppgiften, självbeskrivande, kontrollerbar,
förutsägbar, feltolerant, individuellt
anpassningsbar och inlärningsbefrämjande.

De element som ingår i dialogen ska vara
enkelt och logiskt uppställda, så att samband
mellan val och konsekvens tydligt framgår.
Det ska alltid finnas möjlighet att ångra något
som utförts. Gränssnittet ska vara naturligt
och använda termer och symboler från
tillämpningens eget område, anpassade till
aktuella målgruppen. Överallt där det är
möjligt ges användaren tillfälle att välja
funktion. Användaren ska känna att han/hon
har kontroll över mjukvaran i stället för att
vara kontrollerad av den.


