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Kan inställningen till en IT-artefakt förändras genom användarmedverkan i
designprocessens tidigaste stadium?

Doris Karlsson (a95dorka@student.his.se)

Sammanfattning
Ansatsen; Deltagande design inom MDI förespråkar att användare är med under hela
designprocessen, även under det tidigaste skedet, före det har skissats på någon
prototyp över huvudtaget. Medverkan innebär då att användarna får klargöra sina
behov, åsikter och önskemål om en produkt. En speciell deltagarteknik har utvecklats
för att göra detta möjligt och heter Contextual inquiry. I detta arbete har tekniken
tillämpats på hyresgäster inom Skövdebostäder och har gällt produkten elektronisk
anslagstavla. Hypotesen har varit att inställningen till en produkt är mer positiv när
användare har deltagit i det tidigaste stadiet i designprocessen och skulle då förklaras
med hjälp av ett psykologiskt "fenomen" som kallas Hawthorne-effekten. Resultatet
från studien kunde inte ge stöd för hypotesen, det fanns med andra ord ingen
signifikant skillnad mellan experimentgrupp och kontrollgrupp.

Nyckelord: Deltagande design, Contextual Inquiry, Användbarhet, Hawthorne-
effekten, Elektronisk anslagstavla.
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1 Introduktion

Människa-dator-interaktion, MDI, är ett dokumenterat forskningsområde som handlar
om samspelet mellan människa och dator. En central del inom MDI är
användarcentrerad design, och innebär att användarna av ett system eller en artefakt är
involverade i designprocessen. Det finns ansatser med olika grader av
användarmedverkan alltifrån Teoribaserad design, där användarmedverkan är noll, till
Deltagande design, (Participatory design), där användarmedverkan är hög.

Vid teoribaserad design följer designern av systemet eller artefakten vissa riktlinjer
(guidelines) och/eller analytiska modeller som bygger på kognitionspsykologiska
kunskaper.Vid Deltagande design är användarna med i hela designprocessen och en
viktig aspekt i denna ansats är att han/hon betraktas som en bemyndigad deltagare.
Det är inte designern som ses som experten, utan det är användaren.

I Deltagaransatsen förespråkas två sätt där användaren medverkar i designprocessen.
Det första är att designern beaktar de behov, krav och önskemål användaren har, och
utifrån dessa skapar ett system eller en artefakt. I ansatsen anses det viktigt att
användaren kommer in tidigt i designprocessen och det kan ske genom intervjuer som
genomförs innan det ens har skissats på någon prototyp. Det andra sättet är att
användare medverkar genom att först testa pappersprototyper på system/artefakter,
sedan testa implementerade datorprototyper av samma system/artefakt. Prototyperna
kan behöva ändras och testas åtskilliga gånger innan slutprodukten. Användartestning
bör sedan även ske på den färdiga produkten.

Enligt Deltagande design är det viktigt att användare medverkar under hela
designprocessen för att skapa bra slutprodukter, och med bra menas att produkterna är
användbara. I begreppet användbar ingår bl.a. att användarna har en positiv inställning
till produkten.

Denna rapport kommer att fokusera på just inställningen till en produkt, syftet är här
att granska i vilken utsträckning användarmedverkan i det tidiga skedet av
designprocessen påverkar inställningen till en produkt.
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2 Tidig användarmedverkan vid Deltagande design

Följande kapitel handlar om en deltagarteknik som används inom Deltagande design
när information av användares behov av en produkt önskas, samt ett antal fallstudier
som ger stöd för att användarmedverkan under hela designprocessen skapar
användbara slutprodukter. Här tas även upp vad som menas med begreppet
användbar.

2.1 Contextual Inquiry: En Deltagarteknik för Systemdesign
Fallstudier visar att ett tidigt användardeltagande är viktigt för att skapa användbara
slutprodukter, och att intervjuer av användarna för att ta reda på deras behov spelar en
central roll. Inom Deltagande design (Participatory design) har det utvecklats en
deltagarteknik som tillämpas just för att ta reda på användares behov. Tekniken heter
Contextual inquiry (möjligtvis skulle det kunna översättas till kontextuell förfrågan,
men här väljs att behålla det engelska namnet). Fallstudierna tar visserligen inte
uttryckligen upp att Contextual inquiry har tillämpats, men beskrivningen av hur
intervjuer av användare bör gå till passar förträffligt med denna deltagarteknik.

Tekniken används vid systemdesign (Holtzblatt & Jones, 1993). Med termen system i
detta fall menas ett komplett system som inkluderar hårdvara, mjukvara, service och
support. Contextual inquiry utvecklades för att:

1. Det fanns ett behov av att identifiera en process för systemdesign som hjälper
människor att engagera sig i liknande jobb även om de arbetar i vitt skilda
affärssammanhang eller kulturer. Det hade inte tidigare producerats system för en
specifik användare, system för att utföra en specifik arbetsuppgift eller system för
en specifik kultur. Det verkar som syftet var att skapa en generell process för
systemdesign.

2. Det fanns ett behov av att identifiera en ändamålsenlig process för att möta
användarinformation inom den tidsram som fanns tillgänglig. Tid och
resursbegränsningar inom ingenjörsvetenskap och hos kunderna avgör hur lång tid
man kan spendera på att arbeta tillsammans med användare. Tolkningen här är att
när traditionella intervjumetoder användes blev resultatet att designprocessen tog
längre tid, därför att det inte framkom tillräcklig information från användarna vad
gällde deras behov. Det är möjligt att intervjun delvis fick göras om för att
verkligen fånga all den information som söktes.

3. Det fanns ett behov av att identifiera en meningsfull och användbar information
om användarnas arbete. Traditionell informationsinhämtning verkade inte sörja
för att åstadkomma ett sammanhang där användare kan artikulera sina fordringar
på ett sätt som hjälper vid ingenjörsdesignen av systemet och som möter
användarnas mål.

Contextual inquiry är en teknik som stödjer Deltagande design. Det sörjer för ett sätt
att få användarna att bli delaktiga i designen av system. Det är en teknik som hjälper
användare att kunna prata om sitt arbete, om systemet och erfarenheterna av det, för
att kunna få en förståelse av användarnas arbetssituation. Denna förståelse ska sedan
kunna användas, den ska hjälpa system/produktutvecklare att designa en
systemmodell som hjälper användarna i deras arbete. Utan denna förståelse av
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användarnas arbetssituation anses det inte kunna skapas en lika bra systemmodell.
Användare deltar i en iterativ samdesign genom att använda designade artefakter
såsom arbetsmodeller, pappersprototyper, mjukvaruprototyper och användande av
scenarier.

Enligt Holtzblatt och Jones (1993) är det alltför ofta så att industrin utvecklar ny
teknik och därefter söker en marknad för den. För att vara framgångsrik måste
industrin först försäkra sig om att det finns en marknad innan man utvecklar den nya
tekniken. Holtzblatt och Jones föreslår att en förståelse för användarnas arbete blir en
startplattform för ny teknik. Ett användbart system är ett som hjälper människor i
deras sätt att tänka, tala om och strukturera sitt arbete. För att människor ska kunna
göra sitt arbete använder de verktyg. Holtzblatt och Jones (1993) tar här upp ett
exempel: om man frågar en person som skriver ett brev vad denne gör, så svarar inte
personen att han/hon använder en penna, utan svarar att han/hon skriver ett brev.
Pennan är verktyget, och det är först om pennan slutar att fungera, exempelvis att
bläcket tar slut som personen blir medveten om att världen inte är transparent. Med
det menas här att personen först då blir medveten om verktyget, för att utföra
uppgiften krävs verktyget. Utan pennan kan inte personen skriva brevet.

Holtzblatt och Jones (1993) fortsätter med att beskriva användaren som experten. Som
sådan måste användaren agera som en informatör till designern. Designern känner inte
till användarens erfarenhet, utan den måste användaren beskriva. När man säger att
användaren vet och designern inte vet så blir det accepterat att designern ställer
frågor. Designerns roll blir då inte att lösa problem och ge svar, utan blir då istället att
förstå användarens arbete och erfarenhet för att kunna föreslå teknologiska lösningar.

Vidare skriver Holtzblatt och Jones (1993) att i en traditionell intervju eller inspektion
har den som frågar i regel makten. Han/hon anländer med en lista full med frågor, och
användaren förstår att dennes uppgift är att svara på frågorna. Här blir det intervjuaren
som styr hela konversationen och ofta finns här en oskriven regel att användaren
ifrågasätter inte frågorna, utan svarar på frågorna. Om det nu är så att användarna har
all information som är viktigt för intervjuaren att veta, och frågorna är utformade på
ett sådant sätt att allt detta går om intet, då är intervjun bortkastad. Intervjuaren är inte
användare och är inte insatt i användarens arbetssituation. Avsikten med intervjun är
att få fram vad som är viktigt, om då intervjuaren på förhand har bestämt vad det är
som är viktigt är det mycket information som kan gå förlorad. Holtzblatt och Jones
(1993) menar här att det är bättre att skapa en dialog mellan användare och
intervjuare, där användaren inte känner sig i underläge, att intervjuaren inte är expert.
Här bör då användas öppna frågor, uppmuntra användaren att prata och låta
honom/henne leda konversationen. Istället för att anlända med en lista full med frågor,
så kan man ha nedskrivet olika områden som ska tas upp till diskussion, och det blir
intervjuledarens uppgift att se till att varje område behandlas. Varje dialog bör här bli
unik eftersom alla människor är unika.

Holtzblatt och Jones (1993) fortsätter med att man inte ska tänka i banor som vad som
är möjligt att implementera idag, gör man det kan man hindra utvecklingen. Man kan
ju komma på något som skulle vara bra att ha eller något som skulle vara bra att
kunna göra i ett system men att det i dagsläget kanske är tekniskt omöjligt att
genomföra. Det behöver ju inte innebära att det är tekniskt omöjligt i all framtid.
Genom att så ett frö om vad som skulle kunna vara bra och betydelsefullt ger man
tekniker och ingenjörer något att arbeta med. Här finns stora chanser att användare
kan kläcka många fina idéer som får stor betydelse i framtiden.
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Det kan naturligtvis även finnas nackdelar med deltagartekniken Contextual inquiry
och med deltagaransatsen överhuvudtaget. Den kan upplevas som tidskrävande av
försöksdeltagarna, de kan känna sig störda i sitt ordinarie arbete om undersökningen
sker på arbetstid, likaväl som de kan känna sig störda i sina fritidsaktiviteter om
undersökningen sker under ledighet. Faktorn att uppleva att man blir störd i olika
situationer kan påverka resultatet av undersökningen på ett negativt sätt. Här kan även
upplevas att det förekommer undersökningar alltför ofta, eftersom uppföljningar i
form av användartester följer som ett led i designprocessen.

En annan nackdel kan vara den att det kommer med mycket brus när det ställs öppna
frågor. Det kan vara svårt att sortera användarnas synpunkter, och det blir en subjektiv
bedömningen av den/dem som ska avgöra vad som är betydelsefullt material. Det kan
vara svårt att sammanfatta data.

2. 2 Fallstudier
Vad finns det för belägg för att användarmedverkan skapar bättre slutprodukter? Med
bättre avses här dels att slutprodukten blir mer användbar och med det inkluderas att
användaren får en positiv inställning till produkten. I litteratur skriven av Bravo
(1993) som beskriver deltagaransatsen skildras åtskilliga fallstudier som talar för
användarmedverkan. Inledningsvis tas här upp fall som visar risken med att utelämna
användare i olika situationer. Fallen har tagits upp och beskrivits på en Participatory
Design konferens som hölls i Seattle 1990 (Bravo, 1993).

Ett av dessa fall som beskrivs är en advokatbyrå där företagsledningen beslutade att
lägga in en beige heltäckningsmatta i kontorslandskapet. Mattan var fin och dyr, och
för att inte kontoristerna skulle förstöra denna fina dyra matta när de flyttade sina
kontorsstolar fram och tillbaka (det var hjul på stolarna som kunde ge märken på
mattan) så sattes stolarna fast i golvet så att det inte gick att flytta dem. Detta gjordes
utan att konsultera eller ens informera kontoristerna innan. Detta resulterade i att
kontoristerna inte kunde utföra sitt arbete, de var vana att kunna förflytta sig genom
att rulla stolen mellan exempelvis datorn och telefonen. Det resulterade i att ledningen
fick ta bort fastsättningen av stolarna, och då kan man ju gissa hur mattan såg ut efter
det.

Här finns även fall som beskriver hur bristen på kontroll när mjukvaror används
orsakar stress hos användarna. Ett av fallen handlar om en bibliotekarie som klagar på
sättet man måste gå tillväga på om man upptäcker att man har skrivit in samma namn
två gånger i en lista och vill radera det ena. Då måste man först byta namn på ett av
dem och därefter radera det, annars raderar man båda namnen. Hon tycker att detta
kräver onödigt många steg, och upplever detta som stressande. Bibliotekarien menar
att det borde finnas ett system där man enkelt talar om för datorn att det är en
dubblett, ta bort det ena. Bravo (1993) kommenterar här att det vore enklare om
människorna som använder systemen också hjälpte till med att designa
instruktionerna till dem. Hon fortsätter med att säga att dialogrutor som poppar upp
med texter som exempelvis "fatal error" också orsakar stress hos användare, det
upplevs som en anklagelse, att användaren har gjort något fel.

Enligt Bravo (1993) visar många studier på att produktiviteten går upp 10-20 % när
man skapar hälsosamma och ergonomiskt designade arbetsplatser. The National
Institute of Mental Health säger att 30 miljoner amerikaner lider av överansträngning
som är arbetsrelaterad, en tredjedel av dessa är under 30 år och mer än hälften av dem
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är kvinnor. Datasystem och andra faktorer på arbetsplatsen som orsakar stress kan inte
ses som hälsosamma och ergonomiskt designade.

Det finns även fallstudier där vikten av användarmedverkan framhålls, de tidigare
beskrivna fallstudierna belyser risken med att utelämna användare. Följande fallstudie
visar vikten av att relevanta grupper är med tidigt i designprocessen, att
slutanvändarna som känner till arbetsmomenten, arbetsrutiner osv. är med och
påverkar före testningen av pappersprototyper. Slutmålet är att få ett användbart
system som hjälper användarna att utföra sitt arbete, och det lyckades så småningom i
denna fallstudie.

Fallet handlar om ett projekt om skoladministration, och gällde utvecklingen av ett
administrativt system som omfattade ca 100 skolor, och var planerat för 3000
slutanvändare. Grønbæk, Grudin, Bødker och Bannon (1993) skriver om att i
projektet förstod både utvecklarna och användarna vikten av att skapa goda relationer
dem emellan och arbetade för att uppnå goda förutsättningar för samarbete i
utvecklingen. Holk-Lauridsen och Nielsen, Klujeff, Møller och Petersen (i Grønbæk,
Grudin, Bødker & Bannon, 1993) baserar beskrivningen av projektet på 2 empiriska
studier.

Hela systemet bestod av 10 delsystem som delvis utvecklades parallellt. Systemet
inkluderade administration gällande studenterna, administration gällande byggnaderna
etc. Kunden här var the Department of Schools, och de hyrde ett konsultföretag som
skulle utföra produkttestningen. Det skapades en användargrupp som bestod av
användare från 6 skolor som hade möten med designerna. Några av användarna hade
erfarenhet av systemutveckling, men den här gruppen bestod inte av slutanvändare.
Istället skapades det ytterligare en användargrupp och denna bestod av slutanvändare,
de var representanter för verkliga användare på skolorna. Vi kan för enkelhetens skull
kalla den första användargruppen för grupp 1 och den andra användargruppen för
grupp 2 i fortsättningen. Kunden hade en kravspecifikation som skulle förfinas av
systemutvecklare och av grupp 1. Båda användargrupperna kompenserades
ekonomiskt för deltagandet.

Systemutvecklarna och grupp 1 började arbetet med att specificera behoven för alla
delsystem. Specifikationsprocessen inkluderade användandet av pappersprototyper av
skärmbilder och den allra första prototypen av det första delsystemet. När grupp 2 och
konsulterna sedan testade prototypen stod det klart att den varken var komplett eller
uppfyllde användarnas behov. Grupp 2 och konsulterna krävde då mer inflytande i
designen som en förutsättning för fortsatt arbete.

Kunden var angelägen om att projektarbetet skulle fortsätta, så därför skapades en ny
arbetsmodell. Behovsspecifikationen för varje delsystem utarbetades i den nya
modellen av en designgrupp bestående av två systemutvecklare, en representant för
konsultföretaget, en representant från grupp 1 och två eller tre representanter från
grupp 2. Detta resulterade så småningom i att användarna fick ett användbart system
som hjälpte dem i sitt arbete även om det totala priset för systemet ökade med 50 %.

Den första kravspecifikationen från kunden var inte tillräcklig, inte ens när den
förfinades av systemutvecklare och grupp 1. Trots att en användargrupp var
involverad här så räckte det ändå inte till, grupp 1 bestod inte av slutanvändare, de
hade inte tillräckligt detaljerad kunskap om det verkliga arbetet för att kunna
specificera ett användbart system. De hade en bra känsla för de övergripande
systembehoven men bristande kunskap om den dagliga arbetssituationen. Det var
först när slutanvändarna var med och påverkade i det tidiga skedet och fick många
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ändringar till stånd som projektet lyckades. Konsulternas roll här blev att delta i
början genom att vara med vid testningen av prototyper och delsystem, de påverkade
enbart systemutvecklingen genom att rapportera fel och missar. Det var 64
slutanvändare från 32 användarorganisationer som deltog i designaktiviteterna och
bidrog aktivt till utvecklingen av systemet.

Nästa fallstudie beskriven av Bødker, Grønbæk och Kyng (1993) tas upp för att
belysa vikten av att designer och systemutvecklare behöver fokusera på det material
och de instrument som används vid olika arbetsuppgifter, likaså på samarbetet mellan
människorna när arbetsuppgifterna utförs. I kommande fall gjordes detta genom att
intervjua människorna på ett kontor och be dem demonstrera för forskarna hur de
utförde arbetsuppgifterna, var filerna förvarades, hur instrumenten såg ut och
fungerade, exakt vilka datorprogram som användes osv, detta för att kunna designa ett
system som verkligen hjälper användarna att utföra sina arbetsuppgifter. I
sammanfattningen som kommer efter beskrivningen av projektet, står att läsa att det
är viktigt att användarna deltar och samarbetar i designen för att slutprodukten ska bli
bra. Bødker, Grønbæk och Kyng (1993) skriver att vid traditionell systemdesign där
systemutvecklarna och chefsledningen styr processen resulterar ofta i att den slutliga
produkten inte passar användarna, den underlättar inte arbetet för dem. Här tvingas
man till en nästan ändlös epilog av ändringar. När designer och användare samarbetar
under hela designarbetet behöver man inte vänta tills slutet av processen för att se om
produkten passar användarnas arbete. Det kan upptäckas på ett betydligt tidigare
stadium.

Följande fallstudie beskriver hur man gått tillväga vid design av ett antal
datorapplikationer samt utvecklingen av en långsiktig strategi för decentraliserad
utveckling och underhåll, och det benämns som AT projektet (Bødker, Grønbæk &
Kyng, 1993). Projektet ägde rum i National Labour inspection service (AT) kontor i
Aarhus.

I projektet arbetade 8 forskare tillsammans med anställda på AT kontoret i Aarhus.
Kontoret står under den Danska Staten och dess verksamhet består utav
arbetsinspektionservice, vilket innebär att det görs hälsoinspektioner för de anställda
på alla arbetsplatser. De anställda på Aarhus kontor uppgår till 40 personer
sammanlagt och består av inspektörer, administrativ personal och forskare.
Inspektörerna är utbildade inom olika områden exempelvis finns här ingenjörer,
biologer, läkare, sjuksköterskor, psykologer m.m. Kontakten mellan inspektörerna
och företagen kan ske på 3 olika sätt:

1) En inspektör väljer slumpmässigt ut ett företag och gör där en visit.

2) En olycka rapporteras från företaget.

3) Genom en s.k. kampanj. Det kan exempelvis vara att inspektörerna åker ut till alla
plasttillverkande fabriker och informerar om cancerrisker.

I den första delen av AT projektet var följande aktiviteter planerade:

� Forskarna lär sig om arbetet som bedrivs på AT genom att besöka kontoret och
där blir personalen intervjuad och får demonstrera sina arbetsuppgifter.

� En inventering och sammanställning av existerande problem och nya idéer
angående arbetsorganisationen och datorhjälp utifrån kritik och fantasi.

� En slags lek som handlade om organisationen, den skulle gå ut på att man
utredde nuvarande regler, nya teknologiska möjligheter som illustrerades genom
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pappersprototyper och prototyper, -man skulle byta roller och en handlingsplan
utvecklas.

� Förkroppsliga idéer som skulle innehålla kooperativ design av utvalda
datorapplikationer genom att använda pappersprototyper och prototyper, och försöka
att hitta nya och/eller förbättrade arbetsformer.

För att verkställa den första punkten på listan besökte 4-5 forskare organisationen
under några dagar. Detta gjordes för att de ville lära sig mer om inspektörernas och
den administrativa personalens arbetsuppgifter.

Detta resulterade i att ett Future Workshop (Framtida Arbetsbank) upprättades för att
hjälpa till att mera direkt fokusera på de problem och idéer som de anställda på AT
hade. I AT-projektet hävdades att forskarnas förståelse för organistationsproblemen
baserades i huvudsak på de individuella intervjuer som gjordes på AT. Forskarna
uppmuntrade även de anställda att kollektivt formulera sin egen förståelse av
problemen och förändringar. Detta gjordes för att de skulle få en ömsesidig förståelse
för behoven och problemen. Under detta stadium lämnades de anställdas chefer
utanför, det gjordes av den anledningen att man hade erfarenhet av att de anställda
kunde känna rädsla för att ge kritik åt rådande förhållanden på arbetsplatsen när
cheferna var närvarande. Personer på chefsposter har även i regel mer erfarenhet av
att uttrycka sig oralt än vad anställda har, och har då ofta lättare för detta och kan på
så vis dominera på möten av detta slag.

Det var här viktigt att både de anställda och designutvecklarna verkligen var insatta i
arbetsuppgifterna som utfördes på AT kontoret, inkluderande de behov och problem
som fanns, för att nå målet att designa datorapplikationerna, den decentraliserade
utvecklingen och underhållet. Sammanfattningsvis belyser denna fallstudie vikten av
att designer verkligen fokuserar på de arbetsuppgifter som användarna har. Detta för
att designer ska få en bra förståelse, och därigenom kunna designa ett system som
hjälper användaren i dessa arbetsuppgifter.

Deltagande design används inte enbart vid arbetsrelaterad design. Den sista
fallstudien beskriver hur deltagande design har tillämpats när man har förbättrat
användbarheten på en existerande World Wide Web sajt ur just äldre användares
perspektiv (Ellis & Kurniawan, 2000). Här fanns tydligen ett behov av att ta fram
program som bättre servade äldre vuxna. Utvecklingen har gått mot att fler och fler
tjänster blir Internetbaserade, såsom sjukvårdsupplysning, biblioteksservice, inköp
m.m., och här ville man eliminera problem som kunde uppstå när just äldre vuxna
använde sig av tjänsterna. Det första som gjordes var att identifiera de typiska
slutanvändarna, därefter bildade man team bestående av slutanvändare och utvecklare.
Varje team varierade i antal mellan 10 och 15 personer, inkluderande 7-10 seniorer
och 3-5 utvecklare.

Användarna kom från Detroits storstadsområde, de flesta bodde i speciellt boende för
äldre, medelåldern var 77,4 år, 81 % var kvinnor, användarna kom från skilda
socioekonomiska bakgrunder, utbildning varierade. Närmare 54 % uppgav att de inte
hade någon PC vana sedan tidigare, 24 % angav att de hade mycket liten PC vana,
19% uppgav att de hade en del erfarenhet eller mer, ingen uppgav sig vara expert.
Den enda kompensation som användardeltagarna fick var fri transport mellan
bostaden och lokalen där teamet samlades samt fri lunch.

Utvecklarna valdes från skilda tvärvetenskapliga områden med bakgrund från
kognitiv psykologi, dataingenjörer, MDI ingenjörer och gerontologi, de kom från ett
forskningslaboratorie vid ett universitet. Utvecklarna studerade litteratur om relevanta
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kognitiva, perceptuella och motoriska förändringar som sker vid ökande ålder, Czaja
(i Ellis & Kurniawan, 2000).

En första introduktion ägde rum under 12 veckor för att användardeltagare och
utvecklare skulle lära känna varandra och där användarna fick använda WWW.
Därefter började själva designprocessen inkluderande det som kännetecknar
deltagaransatsen, (se kap. 1 om deltagaransatsen), identifikationen av problem,
iterativ utveckling av prototyper som användartestades. Exempel på resultat som
framkom var: att mörka teckensnitt på ljusgul bakgrund var lättast att läsa,
teckensnittet Arial till rubrikerna föredrogs för det var lättare att läsa rubrikerna utan
seriffer och att det skulle vara mycket mellanrum mellan länkar så att man inte av
misstag klickade fel.

Användarnas synpunkter på hela projektet var: att det var viktigt för dem att få känna
sig omhändertagna och respekterade som partners. Det var även betydelsefullt att det
gjordes möjligt för alla seniorerna att få uttrycka sitt omdöme. Att öppna frågor
användes hjälpte till att skapa en positiv miljö för att användarna skulle kunna
uttrycka och utveckla sina synpunkter.

En stor skillnad mot tidigare användargrupper var att denna grupp inte såg
utvecklarna som konsulter eller försäljare som skulle påverka dem att köpa en
produkt, utan de såg det hela som en service som skulle hjälpa dem att kunna använda
WWW. Nyckeln till framgången i detta projekt ansågs vara att användarna och
utvecklarna lärde känna varandra för att uppnå tillit, att få användardeltagarna att
förstå betydelsen och relevansen av projektet och att gemensam respekt och känslan
av partnerskap uppstod (Ellis & Kurniawan, 2000).

Sammanfattningsvis framhåller dessa fallstudier som tagits upp att det är
slutanvändare som ska delta i designprocessen och att de ska medverka under hela
designprocessen, även i det tidigaste skedet, för att slutprodukterna ska bli
användbara. De framhåller även att designer ska sätta sig in i användarnas situation,
vad det är tänkt att användarna ska använda systemet/artefakten till, detta för att
designer ska kunna skapa en produkt som verkligen hjälper användarna.

2.3 Användbarhet
Eftersom användbarhet har tagits upp, att det är betydelsefullt att skapa användbara
produkter, så kräver begreppet en närmare förklaring. Vad menas med användbarhet?
Med användbart menar Sundblad (1993) att användaren kan koncentrera sig på sin
yrkesuppgift och datorn ska användas som ett stöd för användaren på ett effektivt,
naturligt, kreativt, kompetent, kontrollerbart och begripligt sätt. Allwood (1991)
skriver att användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningssituationen och
dessa egenskapers samverkan. I första hand handlar det om egenskaper hos
produkten, uppgiften som ska utföras och användaren. Det finns åtminstone tre olika
faktorer som tillsammans bestämmer en produkts användbarhet och de är
användarvänlighet, användaracceptans och användarkompetens.

� Användarvänlighet handlar om åtkomligheten, att användarna måste ha tillgång
till programmet. Det handlar också om att programmets funktioner är relevanta och att
den information som ges till användarna är relevant. Programmet ska ge stöd åt olika
typer av användare exempelvis nybörjare och expert. Det ska även vara kvalitet på de
hjälpresurser som finns.
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� Användaracceptans handlar om att användaren är välvilligt inställd och
motiverad att använda produkten/systemet annars finns risken att han/hon inte lär sig
hur den fungerar ordentligt, eller inte lär sig den alls.

� Användarkompetens handlar om att användaren har tillräcklig förståelse och
tillräckliga färdigheter för att han/hon ska kunna samspela med datorn på ett effektivt
sätt.

Det finns sätt att mäta användbarheten, det kan man göra genom att använda REAL-
ansatsen. Målen för varje komponent i REAL-ansatsen måste då uppnås för att
åstadkomma användbarhet.

REAL står för Relevans, Effektivitet, Attityd och Lärbarhet (Löwgren, 1993).

� Relevans - handlar om gränssnittets funktioner, att de är relevanta för
användargruppen, inte för få och inte för många funktioner.

� Effektivitet

- utförande - handlar om hur effektivt användare kan utföra uppgifter i gräns-
snittet.

- felhantering - handlar om hur lätt det är för användaren att klara av fel som
uppstår.

� Attityd - rör användares subjektiva attityd gentemot gränssnittet.

� Lärbarhet

- förstagångs - innebär hur lätt det är för förstagångsanvändaren att använda
gränssnittet.

- hågkomst - rör hur väl utformningen stöder hågkomst vid upprepad använd-
ning.

Alla produkter har ett gränssnitt, och utformningen av det är betydelsefullt för att
användaren ska förstå vad man kan göra med produkten, hur den ska användas. Har
användaren en negativ attityd gentemot gränssnittet så uppnås inte användbarheten
helt och hållet. Enligt Löwgren (1993) så måste alla komponenterna uppfyllas för att
användbarhetsmålet ska nås. Det räcker inte med att gränssnittet innehåller relevanta
funktioner för användaren i en arbetssituation, att den är lärbar och effektiv för
användaren. Denna studie fokuserar på just attityden, eller egentligen inställningen till
en produkt och inte på övriga komponenter i REAL-ansatsen. I studien undersöks vad
personer anser om en viss produkt.

Enligt Patel och Davidson (1994) innebär attityd i vetenskapliga sammanhang en
grundläggande värdering hos en individ. För att göra en attitydundersökning bör 40-
50 påståenden formuleras som försöksdeltagarna ska klargöra hur väl de instämmer
eller inte instämmer med. Människors inställning till något är inte ett lika
grundläggande begrepp som attityd, men båda begreppen handlar ändå om vad
människor anser om något. De båda begreppen är närbesläktade, om ordet inställning
slås upp i en svensk ordbok, exempelvis i Bonniers svenska ordbok av Malmström,
Györki och Sjögren (1991), så finner man ordet attityd som synonym och slås ordet
attityd upp så finner man ordet inställning som synonym. För att undersöka
människors inställning till något krävs enligt Patel och Davidson (1994) ingen lika
omfattande konstruktion som när det gäller attitydundersökning, utan här kan
användas ett frågeformulär med exempelvis kryssfrågor eller en intervju.



2 Tidig användarmedverkan vid Deltagande design

10

I detta arbete kommer ordet inställning att användas av den anledningen att det här
kommer att handla om en IT-artefakt som inte existerar för användarna i dagsläget,
men som eventuellt kommer att göra det i framtiden. Användarna kan i studien
omöjligt hinna bilda sig en attityd om produkten, men en inställning om den anses
vara rimligt att de kan få. Det vore för ambitiöst att tro att det skulle gå att formulera
40-50 påståenden om produkten i detta arbete som sedan försöksdeltagarna skulle
instämma eller inte instämma med. En enklare enkät med ett antal frågor rörande
inställning anses här däremot inte lika avlägset.
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3 Problembeskrivning

Det kan finnas två olika förklaringar till varför en tidig användarmedverkan skulle ha
en effekt på inställningen till en produkt. En av förklaringarna kan bero på ett
psykologiskt "fenomen" som benämns som Hawthorne-effekten, den effekten ges en
närmare beskrivning av här.

3.1 Två förklaringar till betydelsen av tidig användarmedverkan
Fallstudierna som presenterades i kapitel 2.2 ger alltså stöd för att
användarmedverkan genom intervjuer utförda enligt teknik som Contextual inquiry är
positivt, det skapar bättre slutprodukter. Hur ska man förklara att det förhåller sig så?
Det kan finnas olika förklaringar till att det har betydelse att användare är med tidigt i
designprocessen, i stadiet innan det ens har skissats på någon prototyp. En förklaring
kan vara den att användaren ses som expert, här tar man reda på användarens behov,
åsikter och önskemål och tar sedan hänsyn till dessa under hela designprocessen när
man designar ett system eller en artefakt. För att testa den förklaringen skulle man
kunna låta en användargrupp medverka genom att de klargjorde sina behov, åsikter
och önskemål om en produkt. Därefter skulle man låta en annan användargrupp testa
två olika pappersprototyper, en där man har designat utifrån dessa behov, åsikter och
önskemål och en efter andra designprinciper. Här skulle sedan utvärderas om
användarna upplever att det finns någon skillnad mellan de båda pappersprototyperna.
Är den prototypen verkligen bättre, mer användbar, som har designats utifrån de svar
som användarna gav, än den prototypen som har designats utifrån andra
designprinciper? Anledningen till att det måste vara två olika användargrupper när
den första förklaringen testas är att det annars inte går att utesluta att den andra
förklaringen (se nedan) spelar in.

Den andra förklaringen man skulle kunna tänka sig är att det beror på en Hawthorne-
effekt, (se kommande kapitel, 3.2 om Hawthorne-effekten). Användaren känner att
någon bryr sig, någon frågar efter just hans/hennes behov, åsikter och önskemål,
han/hon är en betydelsefull person, hans/hennes åsikter är viktiga, och upplever
prototypen och/eller slutprodukten som bättre just p.g.a. av det. För att undersöka den
förklaringen skulle man kunna ha två användargrupper, varvid man enbart frågar den
ena gruppen efter behov, åsikter och önskemål. Den grupp man frågar blir då
experimentgruppen och den andra gruppen som man inte frågar blir kontrollgruppen.
Därefter undersöker man båda gruppernas inställning till exempelvis ett specifikt
gränssnitt, och utvärderar om det här finns någon skillnad. Här användartestas ingen
prototyp eftersom det enbart är användarnas inställning till gränssnittet som testas, det
är inte de övriga komponenter som ingår i begreppet användbarhet (se kap. 2.3 om
användbarhet), istället kan båda användargrupperna få fylla i en enkät där det frågas
om just deras inställning till gränssnittet.

Det som skiljer de båda förklaringarna åt är alltså att i den första förklaringen beror
bättre slutprodukter på att det har tagits hänsyn till vad användarna har svarat,
produkter designas utifrån användarnas svar, medan det i den andra förklaringen beror
på att användarna känner att deras åsikter är viktiga, någon bryr sig, någon lyssnar, de
är betydelsefulla medverkare i designprocessen. Det är i denna studie den sista
förklaringen som testas. I en verklig designprocess behöver naturligtvis inte de båda



3 Problembeskrivning

12

förklaringarna utesluta varandra, båda två kan gälla som förklaring till att
användarmedverkan skapar bättre slutprodukter.

3. 2 Hawthorne-effekten
För att kunna uppnå användbarhet är inställningen till en produkt betydelsefull (se
kapitel 2.3 om användbarhet). Kan inställningen till en produkt förändras när
användare har medverkat i det tidigaste stadiet i designprocessen och förklaras på ett
sätt som kan liknas vid en Hawthorne-effekt?

Hawthorne-effekten innebär enligt Adair (i Diaper, 1990) problemet med att
försöksdeltagare vet om att de deltar i ett experiment vid fältstudier, och ändrar just
det beteendet som avsågs att studeras p.g.a. den vetskapen. En mer vag definition ges
i de flesta böcker; att försöksdeltagare ändrar sitt beteende just p.g.a. att de deltar i ett
experiment (Diaper, 1990). Förklaringar till varför beteendet förändras är enligt
Rubeck (i Diaper, 1990) medvetenheten om att delta i ett experiment där det kan ges
speciell behandling och uppmärksamhet, förändrade rutiner, nyhetens behag,
entusiasm till att få prova på något nytt, känna en prestige i att blivit utvald, att känna
sig speciell, att t.ex. arbetsledningen har ett speciellt intresse av försöksdeltagarens
åsikter.

Hawthorne-effekten har sitt ursprung i en serie av experiment som gjordes bland
industriarbetare på Western Electric Company of Chicago, Illinois, och pågick mellan
1924 och 1932. Experimenten gick ut på att man ville se hur produktionen påverkades
av hur belysningen i fabriken varierade. Resultatet blev att produktionen ökade
oavsett svag eller stark belysning. Orsaken till produktionsökningen kom så
småningom att förklaras med att deltagarna var medvetna om experimentet och ville
visa sig från sin bästa sida och presterade bättre just p.g.a. det (Diaper, 1990). Det ska
dock tilläggas att det finns alternativa förklaringar, en av dem har återgivits av
Pennock (i Diaper, 1990), som påstod att experimentledarna hade diskussioner med
experimentdeltagarna och uppmanade dem att följa deras råd samt att deltagarna
åtnjöt vissa privilegier, och att det var därför produktionen ökade. Pennock var
biträdande arbetsledare på Western Electric Company 1929 och kom senare att bli
direktör (Diaper, 1990). Oavsett hur det förhöll sig med den saken så har Hawthorne-
effekten kommit att bli ett begrepp som används än idag.

I litteratur som beskriver Hawthorne-effekten tas liknande fall som de tidigare
beskrivna fallstudierna upp. Gottfredson (1996) skildrar en studie gällande ett
rehabiliteringsprogram för interner. Vårdpersonalens arbetsuppgifter var att assistera i
utförandet av rehabiliteringsprogram, svara på internernas frågor, följa upp problem
samt att ge råd. Nya standardiseringar skulle genomföras och som ett led i detta ägde
en rad möten rum mellan vårdpersonal och administratörer för att lista alla
vårdpersonalens arbetsuppgifter och att klargöra alla institutionens mål, detta var
nödvändigt för att beskriva vad de enskilda vårdarbetarna skulle göra.

Det var viktigt att utveckla och implementera strategier för att lösa problem före de
nya standardiseringarna kunde accepteras av vårdpersonalen. Exempel på problem var
kommunikationsproblem, rollkonflikter och bristande tilltro mellan olika
yrkesgrupper. Vårdpersonalens överordnade skulle fortsättningsvis ge kontinuerlig
feedback till sin personal. I slutet av en 6-månaders period hade vårdpersonalen som
grupp nästan nått 95% av målen, och det var enligt studien en klar förbättring från
tidigare. De klart satta målen och feedbacken som gavs förklaras ha åstadkommit
förbättringarna (Gottfredson, 1990).
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Här deltog alltså vårdpersonalen på ett aktivt sätt när de nya standardiseringarna
skulle formas och det fick en positiv effekt, detsamma visades i tidigare beskrivna
fallstudier, att det fick en positiv effekt av att användarna medverkade aktivt i
utvecklingsprocesser. Fenomenet kan också återfinnas i exempelvis patientrollen. Att
patienten är aktiv i sitt tillfrisknande är många gånger avgörande, det räcker inte med
att gå till exempelvis läkare eller sjukgymnast och passivt be om att bli frisk. Ofta ges
ett behandlingsprogram av vårdpersonalen som patienten ska följa för att kunna uppnå
målet att bli frisk. Här är också viktigt att patienten känner att någon lyssnar efter
patientens önskemål och behov, någon bryr sig, det påverkar sjukdomstillståndet i
positiv riktning. Detsamma kan gälla användarna i fallstudierna, att de känner att
någon bryr sig, någon lyssnar på deras åsikter, önskemål och behov, det kan kanske
resultera i positiva effekter som att inställningen till produkten de varit med om att
designa blir mer positiv.

Människors inställning till saker och ting är också ett beteende som kan mätas.
Hawthorne-effekten innebär, som tidigare beskrivits, att ett beteende förändras just
p.g.a. medverkan i ett experiment. Här kan alltså möjligheten finnas att
försöksdeltagarna ändrar inställning till olika saker just p.g.a. att de deltar i ett
experiment. Att delta i en designprocess kan i många fall jämföras med de
förhållanden som råder vid deltagandet i ett experiment, som att få prova på något
nytt, uppleva att någon bryr sig, någon lyssnar på just hans/hennes behov, åsikter och
önskemål, han/hon är en betydelsefull person osv. Även här kan beteendet hos
användardeltagaren, som t.ex. inställning till produkten som designas, förändras. I
detta arbete testas om inställningen till en produkt inom boende förändras när
användare, hyresgäster i detta fall, medverkar i det tidigaste stadiet i designprocessen,
och kan i såfall denna förändring förklaras med hjälp av en Hawthorne-effekt?
Kommer användarna att förändra sitt beteende, inställningen just p.g.a. att någon
frågar efter deras behov, önskemål och åsikter om produkten, att de ges möjlighet att
komma med synpunkter om och kring produkten som avses?

3.3 Problemformulering
Problemformuleringen är: I vilken utsträckning kan inställningen till en produkt
förändras och förklaras med hjälp av Hawthorne-effekten när användare har deltagit i
det tidigaste stadiet av designprocessen?

Den sista av de fallstudier som tas upp (se kap. 2.2) handlar om förbättring av en
existerande World Wide Web sajt ur just äldre användares perspektiv. Användarnas
synpunkter på hela projektet var just att det var viktigt att det eftersträvades att skapa
en positiv miljö där de kände sig omhändertagna och respekterade som partners. De
äldre uppskattade att det ställdes öppna frågor så att alla åsikter och synpunkter de
hade verkligen kom fram.

Med deltagit menas här att användarna intervjuas för att utröna behov, åsikter och
önskemål om produkten. Med det tidigaste stadiet i designprocessen menas här före
det har börjat skissats på någon prototyp över huvudtaget.

Frågeställningen är relevant att undersöka av den anledningen att det inte verkar
finnas tillräckliga bevis på att användarmedverkan skapar bättre slutprodukter. Det
finns som sagt åtskilliga fallstudier som talar för användarmedverkan, men inga som
inkluderar en kontrollgrupp. Det finns inte heller någon möjlighet att kontrollera att
framgångsrik systemdesign beror på just tidig användarmedverkan. En kontrollgrupp
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används för att jämföra ett resultat med en annan grupp, experimentgrupp. Som
exempel kan tas den tidigare fallstudien om advokatbyrån där en heltäckningsmatta
lades in. En kontrollgrupp skulle då varit en liknande arbetsplats där arbetsledningen
involverat kontoristerna i planerna om heltäckningsmatta och fastskruvandet av
stolarna, och frågat vad de ansåg. Här kan nu enbart spekuleras i vad som då skulle ha
hänt. Förmodligen hade kontoristerna protesterat, och visat att de inte kunde utföra
sina arbetsuppgifter när de satt på de fastskruvade stolarna. Företagsledningen borde
här ha insett att det inte var någon bra ide´ och kanske bestämt sig för en annan matta
istället, detta hade då besparat företaget tid och pengar.

Båda förklaringarna som har identifierats här är värda att undersökas, för att veta vad
man bör lägga fokus på vid involverandet av användarna i designen. Om det finns en
Hawthorne-effekt bör designer veta om detta så att det eftersträvas att användaren ska
uppleva intervjun som något positivt. Detta arbete har alltså fokuserats på
förklaringen som har med Hawthorne-effekten att göra. Tillräckliga bevis är bra som
argumentation för användarmedverkan hos producenter och exempelvis människor i
chefspositioner, som kanske ifrågasätter varför användare ska delta i designen, och
tycker att enbart systemutvecklare och designer ska ägna sig åt sådant. Att produkter
är användbara är även en tidsinvestering, användare ska kunna ägna sig åt sina
uppgifter och inte behöva ägna tiden åt att rätta till fel som uppstår p.g.a. brister i
systemet, eller att systemet är svårbegripligt m.m.

3.4 Avgränsning: Skövdebostäder
Människor har olika behov i olika situationer, i yrkeslivet ställs krav på att
arbetsverktygen ska fylla sin funktion, de ska underlätta arbetet. I boendemiljön
ställer också människor krav, här finns behov som bör uppfyllas för att underlätta
boendet. Denna studie handlar om en IT-artefakt inom boende, en elektronisk
anslagstavla. En sådan anslagstavla skulle kunna underlätta för de boende i många
situationer. Ett konkret exempel skulle kunna vara om en hyresgäst glömt kvar ett
plagg i tvättstugan och går tillbaka för att hämta det, men upptäcker att det inte finns
kvar, då skulle vederbörande kunna kontakta övriga hyresgäster på ett smidigt sätt via
den elektroniska anslagstavlan och fråga om någon har sett till plagget.

Deltagande design bör kunna användas vid utformandet av artefakter i boendet likaväl
som i arbetslivet. Den sista av de fallstudier som tagits upp (se kap. 2.2) handlade om
att man förbättrade en webbsajt så att den skulle passa äldre människor. Samtliga
försöksdeltagare som medverkade i den studien var pensionärer och hade alltså
lämnat arbetslivet bakom sig. Den förbättrade webbsajten kan de äldre använda ifrån
sin bostad. De övriga fallstudierna beskriver hur deltagaransatsen har tillämpats inom
arbetslivet. Användarna i denna studie är hyresgäster, det handlar om en IT-artefakt
inom boende, det är hyresgästerna som är slutanvändarna här, och det är de som bör
delta i designprocessen då deltagaransatsen utövas.

I projektet "Boende och informationsteknik" ("BoIT-projektet") förutspås att det är
sannolikt att människor kommer att tillbringa mer av tiden i sin bostad än vad de för
tillfället gör som en följd av att IT "flyttar in" i bostäderna.(Grönqvist, Lindell, Lorenc
& Stegberg, 2000). Eftersom tillgången till IT ger större möjlighet att kunna delta i
distansutbildningar och att distansarbeta från sin bostad är det möjligt att båda
företeelserna kommer att öka kraftigt i framtiden. I båda fallen förloras de fysiska
möten man tidigare haft med studiekamrater eller arbetskamrater. Här kommer kanske
grannskapet att betyda mer för den enskilda människan än den gör idag, som att man
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träffar sina grannar vid fikapauser istället för studiekamrater eller arbetskamrater.
Människan är en social varelse och här kan spekuleras om det finns några effekter av
att inte träffa andra människor under dagarna. En elektronisk anslagstavla skulle
kunna underlätta den eventuella ökade kontakten med grannarna.

Fastighetsbolaget Skövdebostäder har som policy att hyresgästerna ska vara delaktiga
i sitt boende, de ska få komma med egna önskemål och förslag. En elektronisk
anslagstavla skulle kunna vara placerad som en egen applikation i t.ex. köket, vara
placerad i trappuppgången och/eller finnas i anslutning till en web-portal inom
Skövdebostäder. Här kan hyresgästerna få vara med och påverka.

Ett exempel där hyresgästerna fått vara med bestämma är om de vill ha bredband eller
inte. Visserligen har ett anslutningsjack för detta installerats i samtliga hyresbostäder,
men det är hyresgästen själv som bestämmer om han/hon vill vara ansluten eller ej.
Kostnaden för att vara ansluten är dels en engångsumma på drygt 900 kr och dels en
månadsavgift på 200 kr. Bredband medför att det går mycket fortare att surfa på nätet,
det blir enklare att ladda hem filer, det går att skicka stora mängder information
samtidigt som t.ex. text, musik och film samt att en rad nya tjänster görs tillgängliga
såsom system för hushållning med vatten, el och värme. Skövdebostäder skulle kunna
bestämma mera i sådana ärenden som bredbandsanslutningen, att alla hyresgäster ska
vara anslutna, men bostadsbolaget är av den åsikten att det i förlängningen är lönsamt
att låta hyresgästerna få vara med och påverka sitt boende, det gör att de trivs och vill
bo kvar. Det är en stor kostnad för bostadsbolag att stå med outhyrda bostäder. Vidare
kan efterfrågan på fler bostäder öka om hyresgäster sprider ut att det är trivsamt och
bra att hyra av Skövdebostäder.

Valet föll på just elektronisk anslagstavla som undersökningsobjekt av den
anledningen att det är en applikation som önskas från Skövdebostäder sida. Här finns
ett intresse av att veta om även Skövdebostäders hyresgäster är intresserade av en
sådan. Skövdebostäder är ett fastighetsbolag med fem tusen hyresbostäder, och man
behöver ofta nå ut med information till sina hyresgäster. I dagsläget sker detta
antingen genom anslag som sätts upp i trappuppgångarna i hyreshusen eller läggs
direkt i brevinkasten. Skövdebostäder tycker inte att något av sätten är riktigt bra,
informationen i trappuppgångarna riskerar att rivas ner eller klottras på, och
informationen som ges i brevinkasten kräver mycket resurser, personal ska springa
upp och ner i trappor och lägga i lappar hos alla. Det inträffar att Skövdebostäder
avstår från att förmedla viss information p.g.a. att det är så omständligt. Här kan
tänkas att hyresgästerna avstår att kontakta andra hyresgäster av samma anledning. En
elektronisk anslagstavla bör kunna underlätta för både Skövdebostäders personal och
för de boende. Här kan samma information snabbt och smidigt nå ut till alla berörda
parter.

3.5 Förväntat resultat
Avgränsningen sker genom att försöksdeltagarna är boende inom bostadsbolaget
Skövdebostäder. Undersökningen fokuserar på deltagaransatsens tidigaste stadium i
designprocessen och det är enbart inställningen till produkten elektronisk anslagstavla
som testas.

Hawthorne-effekten innebär att människors beteende förändras just p.g.a. att de vet
om att de deltar i ett experiment. En designprocess där användare medverkar kan på
många sätt liknas vid ett experiment, användarna är medvetna om att de deltar i en
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designprocess och kan kanske ändra sitt beteende just p.g.a. det. När användare deltar
i en designprocess, så frågas de om deras behov och de ges möjlighet att komma med
synpunkter på produkten som ska designas, och detta sker i det tidigaste stadiet i
designprocessen. Användarna kan här känna att någon bryr sig, deras åsikter är
betydelsefulla, de kan känna sig utvalda och det är då möjligt att de får en mer positiv
inställning till produkten än om de inte skulle ha deltagit i designprocessen.
Hypotesen är därför att inställningen till en produkt är mer positiv när användare har
deltagit i det tidigaste stadiet av designprocessen. Här vill testas om en grupp
bestående av boende inom Skövdebostäder blir mer positivt inställda till en
elektronisk anslagstavla när de har deltagit i en intervju/samtal än en annan
boendegrupp inom Skövdebostäder som inte har deltagit i intervjun/samtalet.
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4 Metod

Syftet med detta arbete var att testa hypotesen att användare är mer positivt inställda
till en produkt om de fått medverka i det tidigaste stadiet i designprocessen, före det
ens har skissats på någon prototyp överhuvudtaget. För att testa det bestod
undersökningen av två delar. Den första delen gick ut på att en grupp användare, i
detta fall hyresgäster inom Skövdebostäder, skulle få vara med och uttrycka sina
behov, åsikter och önskemål om en produkt, som här gällde en elektronisk
anslagstavla inom Skövdebostäder. Den andra delen av undersökningen gick ut på att
undersöka om användarna blir mer positivt inställda till produkten när de har fått
medverka på detta sätt i den första delen av designprocessen, och sedan jämföra
resultaten med en liknande grupp användare som inte har deltagit i denna första fas.
Den första gruppen användare utgjorde experimentgruppen och den andra gruppen
användare utgjorde kontrollgruppen.

4.1 Metodval
I fallstudierna som tagits upp (se kap. 2.2) inkluderas inte någon kontrollgrupp dvs.
här görs ingen jämförelse med en liknande grupp användare, därför väljs här ett
experimentellt upplägg på undersökningen.

Produkten elektronisk anslagstavla existerar inte för användarna, dvs. hyresgästerna
inom Skövdebostäder, i dagsläget, det enda sättet att kunna få den information som
sökes, hur de skulle vilja att den produkten var utformad, är därför att fråga
användarna. Om produkten hade existerat och skulle förbättrats, hade en möjlighet
varit att observera användarna vid exempelvis fingerade scenarier samtidigt med
"tänka högt"-metod, d.v.s. att användarna verbaliserar sina tankar, och/eller en
intervju före/efter scenarierna. Eftersom produkten nu inte existerar för användarna så
är det enbart intervju som varit aktuellt. Den metod som har valts för att genomföra
denna förfrågan är den intervjumetod som beskrivs och rekommenderas inom
deltagartekniken Contextual inquiry (se kap. 2.1). Eftersom tekniken förespråkas
inom Deltagande design när användares behov, åsikter och önskemål önskas utrönas,
och traditionella intervjumetoder förkastas, så föreföll den som den bäst lämpade.
Intervjumetoden har låg grad av standardisering som innebär att försöksledaren ställer
frågorna i den ordning som är lämplig för varje enskild intervju samt att många av
frågorna formuleras under själva intervjun. Intervjumetoden innebär även att intervjun
är ostrukturerad, att här ges maximalt utrymme för försöksdeltagaren att svara inom
(Patel & Davidson, 1994), detta för att varje enskild intervju ska bli unik som
Contextual inquiry förespråkar. Här valdes att göra anteckningar under
intervjun/samtalet. Det går även att göra ljudbandsinspelning under intervju, men
syftet med denna intervju/samtal var inte att försöksdeltagarnas svar behövde
registreras exakt, så den metoden ansågs medföra onödigt mycket arbete när sedan
bandupptagningarna skulle renskrivas. Många människor kan dessutom känna sig
besvärade av bandspelaren, när de vet att det dem säger spelas in vill de framstå som
mycket logiska och förnuftiga och risken blir att samtalet inte blir riktigt naturligt.
Syftet med intervjun/samtalet var att försöksdeltagarna skulle känna sig delaktiga i det
tidigaste stadiet i den fingerade designprocessen och intervjusvaren hade egentligen
ingen betydelse.
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Den andra delen av undersökningen gick, som tagits upp tidigare, ut på att undersöka
om användare får en mer positiv inställning till en produkt om de fått vara med i det
tidigaste stadiet i designprocessen. Även här går det ut på att fråga människor för att
kunna få den information som söks. Vad en individ anser eller har för inställning till
något kan man undersöka genom frågeformulär eller intervjuer (Patel & Davidson,
1994). Här ansågs en enkätundersökning som lämplig metod för detta. Att göra ännu
en intervju skulle förmodligen upplevas som lite underligt av experimentgruppen som
redan blivit intervjuad en gång. Här skulle på nytt tid och plats behöva bestämmas för
intervju nummer två. Enkäten valdes till skillnad från intervjun att göras
standardiserad och strukturerad och skickas ut med post. Anledningen till att enkäten
valdes att göras standardiserad och strukturerad var dels att det skulle finnas en
skillnad mellan intervjun/samtalet, att experimentgruppen skulle uppleva att det fanns
en skillnad och inte tycka att det var exakt samma sak som återkom, dels för att det
skulle vara lättare att räkna poäng för antalet positiva svarsmarkeringar. Det går att
göra intervju per telefon och via e-post också, men här ansågs inte något av de
alternativen som lämpliga. Vid telefonintervjuer ges inte så mycket tid för
försöksdeltagarna att reflektera över frågorna som ställs och den information som ges.
(Den information som skickades ut i samband med enkäten hade då fått givits
muntligt istället). Att fråga via e-post skulle här varit ogenomförbart eftersom alla
försöksdeltagarna inte har dator, och det är inte alla av de som har dator som är
uppkopplade till vare sig modem eller bredband. Det finns dock nackdelar med
enkäter överhuvudtaget. Det kan vara svårt att motivera försöksdeltagarna till att fylla
i och skicka in enkäter. När enkäterna skickas ut finns det heller ingen möjlighet för
försöksdeltagarna att fråga om något är oklart (Patel & Davidson, 1994).

4.2 Undersökning
Undersökningen gick ut på att intervjua/samtala med experimentgruppen, där de fick
tillfälle att uttrycka sina behov, önskemål och åsikter om elektronisk anslagstavla. Det
gjordes av den anledningen att försöksdeltagarna skulle medverka i det tidigaste
skedet i en fingerad designprocess och undersöka om inställningen till produkten blir
mer positiv än för kontrollgruppen som inte deltagit i intervjun/samtalet.

Därefter fick både kontrollgruppen och experimentgruppen samma enkät med frågor
rörande inställning till elektronisk anslagstavla. Syftet med detta var att jämföra de
båda grupperna, om antalet positiva svarsmarkeringar på enkäten var högre för
experimentgruppen än för kontrollgruppen.

4.2.1 Design

Den oberoende variabeln har två nivåer: enkät som föregåtts av intervju/samtal och
enkät som ej föregåtts av intervju/samtal. Den beroende variabeln är antalet positiva
svarsmarkeringar på enkäten.

4.2.2 Deltagare

Försöksdeltagare är hyresgäster inom fastighetsbolaget Skövdebostäder. Populationen
består av femtusen hyresgäster. Skövdebostäder var behjälpliga med anskaffandet av
försöksdeltagare genom att listor med namn på hyresgäster från fyra olika
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bostadsområden lämnades ut. Listorna bestod av sammanlagt ettusenfyra namn och
utgjorde därmed urvalsbakgrunden (sample frame). Etthundra namn av dessa har
därefter slumpmässigt tagits ut som då utgjorde urvalet (sample). De etthundra
namnen slumpades därefter in i två grupper, experimentgrupp och kontrollgrupp (se
figur 1). Experimentgruppen bestod sålunda av femtio försöksdeltagare och
kontrollgruppen av femtio försöksdeltagare, detta för att det skulle finnas en buffert.

Population: hyresgäster, n = 5000

Figur 1. Illustration av sambandet mellan urvalsgrupperna

En kort information skickades först ut till experimentgruppen som bestod av femtio
hyresgäster inom Skövdebostäder. Målet var att denna grupp skulle bestå av tjugofem
hyresgäster, men för att ha en buffert skickades informationen ut till det dubbla
antalet. Informationen gällde att det rörde sig om ett examensarbete i samarbete med
Skövdebostäder, presentation av försöksledaren, en önskan om att hyresgästerna ville
delta, att det rörde sig mera om ett samtal än en intervju, och om att försöksledaren
eventuellt skulle ringa om några dagar för att fråga om de ville medverka och i såfall
bestämma tid och plats (se bilaga 1).

Några dagar senare påbörjades telefonkontakten med försöksdeltagarna, och tider för
intervjun bokades för de som ville medverka i undersökningen. För de
försöksdeltagare som inte kunde eller ville medverka gjordes anteckning om detta på
listan, för de som kunde och ville medverka antecknades tid och plats för
intervjun/samtalet och de som inte var anträffbara kontaktades igen. Det gjordes max
fem kontaktförsök för varje enskild försöksdeltagare. Kontaktförsöken gjordes främst
under kvällstid, men förekom även under dagtid.

Elva stycken av de femtio försöksdeltagarna som informationen skickades ut till var
aldrig anträffbara under den tid som kontaktförsöken pågick, tre stycken hade flyttat
och breven med informationen kom tillbaka till Skövdebostäders kontor, sexton
försöksdeltagare kunde eller ville inte medverka i undersökningen och tjugo personer
kunde/ville medverka. Tre personer av dessa tjugo fick dock förhinder i sista stund
och drog sig ur med mycket kort varsel.

Urvalsbakgrund (sample frame), n = 1004

Urval (sample), n = 100

Experiment- Kontroll-

grupp grupp

n = 50 n = 50
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Målet var att experimentgruppen (det antal som skulle delta i intervjun/samtalet)
skulle bestå av 25 försöksdeltagare, så blev dock inte fallet utan den kom att bestå av
17 försöksdeltagare. Bortfallet här berodde på ovilja eller förhinder att delta i
undersökningen, ej anträffbara samt 3 mycket sena återbud. Deltagare i enkätdelen
var både experimentgruppen och kontrollgruppen.

4.2.3 Genomförande

Ett pilottest genomfördes först på två försöksdeltagare för att försöksledaren skulle få
känna på hur den intervjumetod som förespråkas inom deltagartekniken Contextual
inquiry verkade.

De sjutton intervjuerna genomfördes under sju dagar, tretton av dem i respektive
försökspersons hem, en på ett enskilt rum på ett bibliotek, en i försöksledarens hem
och två på försöksdeltagarens arbetsplats. Tid och plats har i stor utsträckning
anpassats efter vad försöksdeltagarna kunnat och velat ställa upp på. En förfrågan
gjordes för varje enskild försöksdeltagare var de tyckte att den lämpligaste platsen var
för dem. Försöksledaren upplyste om att det fanns möjlighet att vara i
bostadsområdets samlingslokal. I varje bostadsområde finns det en samlingslokal och
Skövdebostäder utlovade tillträde till den under intervjutillfällena, det var dock ingen
av försöksdeltagarna som ville detta. Här ansågs att det var av stor betydelse att
försöksdeltagarna kände sig tillfreds med lokalen där intervjun/samtalet skedde för att
de skulle känna sig väl till mods och kunna verbalisera sina synpunkter om
samtalspunkterna.

Varje försöksdeltagare informerades först om konfidentialitetskravet och att de var
berättigade att avbryta intervjun om de så önskade. Vidare informerades
försöksdeltagarna återigen om att intervjun hade mer karaktären av ett samtal med
öppna frågor, uppmaning att de skulle prata fritt, och att de fick leda samtalet.
Försöksledarens uppgift var att ta upp samtliga samtalspunkter med försöksdeltagarna
och försöka få igång en diskussion om varje ämne. Försöksledaren gjorde
anteckningar under intervjun/samtalet. Dessa anteckningar renskrevs direkt eller så
snart som möjlighet gavs efter varje intervju/samtal. Varje enskild intervju/samtal
blev unik och tiden för den varierade mellan tjugo minuter och en och en halv timme.

Därefter utformades enkäten. Här ansågs det vara av betydelse att
intervjuerna/samtalen avslutades före enkäten utformades så att inte exakt samma
frågor/samtalspunkter återkom, en viss överlappning har dock accepterats.

Ett pilottest gjordes även på enkäten innan den skickades ut. Testet gjordes på två
stycken personer som fick fylla i enkäten och komma med synpunkter om den, om
något var oklart, felformulerat eller dylikt. De båda personerna hade dock inget att
invända mot den utan tyckte att den var lätt att fylla i och lagom antal frågor m.m.

Några dagar efter att intervjuerna var avslutade skickades enkäten ut till
experimentgruppen (17 personer) och kontrollgruppen (50 personer), och det var
samma enkät till båda grupperna. Enkäten skickades också ut till de personer i
experimentgruppen som inte blivit intervjuade (förutom fyra stycken, tre av dem hade
flyttat och en person ogillade hela undersökningen), alltså de som inte ville/kunde
medverka eller som inte var anträffbara, detta för att utöka möjligheterna att utröna
om experimentgruppen och kontrollgruppen var lika i sin sammansättning, om
grupperna var jämförbara. Anledningen till att försöka få grupperna jämförbara var att
det annars kunde finnas variabler som påverkade resultatet och det vill här försöka
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undvikas. Enkäten skickades alltså ut till 96 personer. Försöksdeltagarna gavs tolv
dagar att svara och skicka in enkäten till Skövdebostäder.

När de tolv dagarna hade gått hämtades svarsbreven på Skövdebostäders kontor och
bearbetningen av rådatan och resultatberäkningen påbörjades.

4.2.4 Material

Här kommer att redogöras för det material som användes i undersökningen. Det
bestod av de intervjupunkter som togs upp vid intervjun/samtalet, enkäten samt den
information som skickades till försöksdeltagarna.

Intervjupunkter

Syftet med intervjun var att försöksdeltagarna i experimentgruppen skulle få komma
till tals när det gällde utformandet av en elektronisk anslagstavla. Det var inte för att
påverka dem i vare sig positiv eller negativ riktning vad gäller inställning till
produkten, utan för att de skulle känna delaktiga i designprocessen, att någon brydde
sig, deras åsikter, behov och önskemål var betydelsefulla, och sedan genom enkäten
undersöka om detta haft någon effekt på deras inställning.

Här återges de samtalspunkter som togs upp under intervjun/samtalet. Det är enbart
den första och den sista punkten som kom i samma ordning för samtliga
försöksdeltagare, därefter kunde ordningsföljden skilja sig åt. Det som diskuterades
var följande:

� Intervjun inleddes med att prata allmänt om ny teknik inom boendet, här
återgavs några exempel på sådan teknik, och att det finns bostadsbolag som har
kommit längre än Skövdebostäder på den fronten, och försöksdeltagarna fick komma
med synpunkter på detta.

� Skövdebostäders hemsida.

� Information; hur hyresgästerna får information från Skövdebostäder och hur de
själva går tillväga när de kontaktar Skövdebostäder samt i vilken utsträckning detta
sker.

� Befintlig anslagstavla (som inte är elektronisk), var den är placerad och i vilken
utsträckning den används av hyresgästerna och Skövdebostäder.

� Hur hyresgästerna går tillväga när de kontaktar andra hyresgäster. Här gavs
olika scenarier, hur de skulle gå tillväga om de glömt ett plagg i tvättstugan, katten
sprungit bort, tappat något på gården och om de skulle anordna gårdsfest och de ville
komma i kontakt med andra hyresgäster i dylika ärenden.

� Elektronisk anslagstavla, om hyresgästerna hört talas om sådan, hur de skulle
beskriva den.

� Var den bästa placeringen av en elektronisk anslagstavla skulle tänkas vara och
olika synpunkter hur den skulle vara utformad. Försöksdeltagarnas behov, önskemål
och åsikter om artefakten tas upp. Här ges även en kort information om elektronisk
anslagstavla av försöksledaren.

� Avslutningsvis leds samtalet in på om försöksdeltagarna har något att tillägga,
något de tycker borde komma med utifrån vad som diskuterats.
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Intervjuerna har sammanfattats (se bilaga 2). Anledningen till att intervjusvaren inte
finns med här är att de inte är relevanta för frågeställningen i sig. Intervjun/samtalet
utfördes för att försöksdeltagarna skulle känna sig delaktiga i den fingerade
designprocessen, genom att de skulle få klargöra sina behov, åsikter och önskemål om
produkten elektronisk anslagstavla.

Enkät

Syftet med enkäten var att undersöka experimentgruppens och kontrollgruppens
inställning till en elektronisk anslagstavla inom Skövdebostäder, om det fanns någon
skillnad mellan grupperna. Det som var vägledande för frågorna var att de skulle
fånga upp försöksdeltagarnas inställning till produkten. Enligt Patel och Davidson
(1994) så har enkäter en tendens att innehålla för många frågor, och det kan vara en
anledning till att människor inte svarar, det blir för tröttsamt att fylla i alla svar.
Eftersom här önskades att få så många svar som möjligt beaktades detta. De två
försöksdeltagare som deltog i enkätens pilotundersökning tillfrågades vad de ansåg
om antalet frågor, båda svarade att de tyckte att det var "lagom" antal frågor, båda
ogillade långa enkäter. Här ansågs att syftet med enkäten hade uppnåtts med det antal
den innehöll.

Tillsammans med enkäten skickades information ut innehållande presentation av
försöksledaren, att det rörde sig om ett examensarbete inom Högskolan i Skövde i
samarbete med Skövdebostäder, en önskan om att hyresgästerna ville medverka i
enkätundersökningen samt en kort information om vad en elektronisk anslagstavla
kan vara (se bilaga 3). Enkäten som skickades till båda grupperna, experimentgrupp
och kontrollgrupp, innehöll frågor rörande elektronisk anslagstavla och handlade om
inställning till en sådan inom Skövdebostäder. Hypotesen som ville testas var att
inställningen till en produkt är mer positiv när användare har deltagit i det tidigaste
stadiet av designprocessen, därför gällde det här att utforma enkäten så att just
försöksdeltagarnas inställning skulle kunna fångas. Nio stycken av enkätfrågorna var
utformade med enbart svarsalternativen ja eller nej, en frågas svarsalternativ skulle
rangordnas och en fråga hade tre stycken svarsalternativ. Anledningen till att det inte
fanns några mittalternativ eller vet ej -svar var att det önskades få försöksdeltagarna
att ta ställning. Det är mycket möjligt att många av försöksdeltagarna var tveksamma
och då hade risken varit stor att det lättaste hade varit att kryssa i vet ej utan närmare
eftertanke. I studien önskades få försöksdeltagarna att tvingas tänka efter vad de
tyckte. Även om en person är tveksam till något så borde ändå åsikterna luta åt endera
hållet.

Därefter utvärderades resultaten för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan
grupperna. Eftersom Hawthorne-effekten innebär att människor ändrar sitt beteende
just p.g.a. medvetenheten om att de deltar i ett experiment, och som förklaring till
varför beteendet förändras är att det kan ges speciell behandling och uppmärksamhet,
förändrade rutiner, nyhetens behag, entusiasm till att få prova på något nytt, känna en
prestige i att blivit utvald, att känna sig speciell, att t.ex. arbetsledningen har ett
speciellt intresse av försöksdeltagarens åsikter (se kap. 3.2 om Hawthorne-effekten),
kan denna effekt innebära att experimentgruppen ändrar sitt beteende, sin inställning
till produkten elektronisk anslagstavla. Den gruppen ges här speciell uppmärksamhet,
de har blivit utvalda osv.

Enkäten innehöll dessutom ett antal personuppgifter för försöksdeltagarna att fylla i,
dessa var kön, ålder, sysselsättning samt antal personer i hushållet (se bilaga 4).
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Personuppgifterna ansågs som relevanta bakgrundsvariabler för att utröna om
grupperna var jämförbara. En annan variabel som hade varit relevant att ha med är
inkomstuppgift. Den uteslöts dock p.g.a. att det här gjordes den bedömningen att det
fanns en risk att den skulle upplevas som alltför integritetskränkande. Som en
motivationshöjande faktor att vilja medverka i enkätundersökningen gavs möjlighet
att delta i en utlottning av presentartiklar samt att få ta del av resultaten av
undersökningen. En separat lapp skickades med där försöksdeltagarna fick skriva i sitt
namn och kryssa för en ruta om de önskade detta (se bilaga 5). Varje utskick innehöll
också ett frankerat svarskuvert med adressen till Skövdebostäders huvudkontor.
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5 Resultat

5.1 Enkätsvaren

Från experimentgruppen inkom det femton svar av sjutton (88%), från
kontrollgruppen inkom nitton svar av femtio (38%) och från de i experimentgruppen
som inte blivit intervjuade inkom två svar av tjugonio (6,9%), sammanlagt inkom
alltså trettiosex svar. Resultaten kommer att redovisas i form av figurer och tabeller.

Först kommer här några några kommentarer på några av svaren på enkäten. De frågor
som experimentgruppen och kontrollgruppen skilde sig minst procentuellt åt var :

Fråga 1. Tycker Du att en elektronisk anslagstavla verkar vara en bra produkt?

Här svarade 73% av experimentgruppen Ja och 68% av kontrollgruppen.

Fråga 6. Tror Du att Du skulle kontakta Skövdebostäder oftare än i dagsläget
om det fanns en elektronisk anslagstavla?

Här svarade 47% av experimentgruppen Ja och 42% av kontrollgruppen.

De frågor som experimentgruppen och kontrollgruppen skilde sig mest procentuellt åt
var:

Fråga 4. Tror Du att en elektronisk anslagstavla skulle påverka kontakten
mellan hyresgästerna?

Fråga 5. Om Du svarat Ja på fråga 4, skulle kontakten påverkas på ett positivt
eller negativt sätt?

Eftersom fråga 5 är en följdfråga till fråga 4 tas båda med här.

Här svarade 53% av experimentgruppen Ja och 21% av kontrollgruppen.

Fråga 8. Tror Du att Du skulle kontakta andra hyresgäster oftare än i dagsläget
om det fanns en elektronisk anslagstavla?

Här svarade 40% av experimentgruppen Ja och 21% av kontrollgruppen.

Fråga 9. I vilken ordning skulle Du prioritera följande produkter?: Porttelefon,
Elektronisk anslagstavla, "Tänkande kylskåp".

Markera med 1 det Du prioriterar högst, 2 för det Du prioriterar därnäst och 3
för det Du prioriterar lägst.

För experimentgruppen blev den sammanräknade poängen 11 och för kontrollgruppen
blev den 18. De flesta i experimentgruppen markerade porttelefon med 1, elektronisk
anslagstavla med 2 och "tänkande kylskåp" med 3. En försöksdeltagare markerade
elektronisk anslagstavla med 1, porttelefon med 2 och "tänkande kylskåp med 3, en
markerade elektronisk anslagstavla med 3, en markerade alla alternativen med 3 och
en kryssade inte för något av alternativen. Även i kontrollgruppen markerade de flesta
försöksdeltagarna elektronisk anslagstavla med 2, porttelefon med 1 och "tänkande
kylskåp" med 3. Det var fyra stycken i denna grupp som markerade elektronisk
anslagstavla med 1, porttelefon med 2 och "tänkande kylskåp" med 3. Det var två
försöksdeltagare i kontrollgruppen som enbart markerade med 1 för porttelefon och
ingen markering för övriga, och en försöksdeltagare i denna grupp markerade inget av
alternativen.
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Det kan här vara intressant att titta närmare på vad de respektive grupperna svarade på
fråga 10, eftersom ekonomi har kommit upp en del i intervjun/samtalet.

10. Hur mycket skulle Du vara villig att betala för en elektronisk anslagstavla
inom Skövdebostäder? De flesta svarade 10 kr/mån. i både experimentgruppen och i
kontrollgruppen. 2 personer svarade dock 20 kr/mån. i experimentgruppen och 1
person svarade så i kontrollgruppen. Ingen i vare sig experimentgruppen eller
kontrollgruppen svarade 30 kr/mån.

Nu kommer här en redogörelse för hur poängen för enkäten har räknats.
Poängsättningen av frågorna har gjorts enligt följande:

För fråga 1, 6, 7, 8 och 11 har ett Ja-svar givit 1 poäng och ett Nej-svar 0 poäng.

Fråga 2 och 3 hör ihop, eftersom fråga 3 är en följdfråga till fråga 2. Ett Ja-svar på
fråga 2 plus Positivt-svar på fråga 3 har givit 1 poäng, medan ett Nej-svar på fråga 2
eller Negativt-svar på fråga 3 har givit 0 poäng.

Fråga 4 och 5 hör ihop, eftersom fråga 5 är en följdfråga till fråga 4. Ett Ja-svar på
fråga 4 plus Positivt-svar på fråga 5 har givit 1 poäng, medan ett Nej-svar på fråga 4
eller Negativt-svar på fråga 5 har givit 0 poäng.

För fråga 9 har en 1:a för elektronisk anslagstavla, alltså den produkt som prioriteras
som högst, givit 2 poäng, en 2:a för elektronisk anslagstavla har givit 1 poäng och en
3:a för elektronisk anslagstavla, alltså den produkt som prioriteras lägst, givit 0 poäng.

För fråga 10 har ett kryss för 30 kr/mån. givit 2 poäng, ett kryss för 20 kr/mån. givit 1
poäng och ett kryss för 10 kr/mån. givit 0 poäng. Det anses här att ju mer man är villig
att betala för en produkt, ju mer positivt inställd till den är man och dessa
svarsalternativ ansågs som lagom viktning i denna studie.

Maxpoängen för enkäten är 11 poäng och minimipoängen är 0.

Den beroende variabeln är antal positiva svarsmarkeringar på enkäten. Figur 2 visar
den sammanräknade poängen för fråga 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 för
experimentgruppen och kontrollgruppen.

Figur 2. Den sammanräknande poängen för enkätfrågorna 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 och 11

för respektive grupp.
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Eftersom fråga 3 är en följdfråga till fråga 2, så finns inte fråga 2 med i figuren,
detsamma gäller för fråga 4, eftersom fråga 5 är en följdfråga till fråga 4.

De sammanräknade poängen som illustreras i figuren har använts för att räkna ut
medelvärde och standardavvikelse för de båda grupperna (se tabell 1).

Tabell 1. Antal försöksdeltagare samt gruppernas medelvärde och standardavvikelse
för antal positiva svarsmarkeringar på enkäten.

Kategori Antal försöks- medel- standard-

deltagare värde avvikelse

Experimentgrupp 15 5,5 3,0

Kontrollgrupp 19 4,8 2,8

Hypotesen som ville testas i denna studie var att användare får en mer positiv
inställning till en produkt när de har deltagit i det tidigaste stadiet i designprocessen.
Den beroende variabeln var antalet positiva svarsmarkeringar på enkäten. I tabell 1
kan utläsas en liten skillnad mellan de båda gruppernas medelvärden av antal positiva
svarsmarkeringar på enkäten. En signifikansberäkning för oberoende gruppers design
har gjorts, ett t-test, och det visar att skillnaden som finns mellan experimentgruppens
och kontrollgruppens medelvärden inte är tillräckligt stor för att nollhypotesen ska
förkastas, nollhypotesen behålls därmed. T-testet visar t (32) = 0,70 , p > 0,05.
Resultatet från studien kunde alltså inte ge stöd för hypotesen.

5.2 Jämförelse av gruppernas sammansättning
Härnäst kommer variablerna för experimentgruppen respektive kontrollgruppen att tas
upp för att utröna om de båda grupperna är lika i sin sammansättning, om grupperna
är jämförbara. Variablerna är kön (se figur 3), ålder (se figur 4), sysselsättning (se
figur 5), och antal personer i hushållet (se figur 6).
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Figur 3. Könsfördelningen för respektive grupp

Samtliga försöksdeltagare i både experimentgruppen och kontrollgruppen svarade på
vilket kön de tillhörde.

Figur 4. Gruppernas åldersfördelning i 10-årsintervall

Samtliga försöksdeltagare i experimentgruppen svarade på vilken åldersgrupp de
tillhörde, i kontrollgruppen var det 2 personer som inte svarade på uppgiften.

Figur 5. Försöksdeltagarnas sysselsättning i de båda grupperna
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I experimentgruppen var det 2 personer som inte svarade på personuppgiften
sysselsättning och det var 2 personer i kontrollgruppen som inte svarade på den
uppgiften.

Figur 6. Antalet personer i hushållen

Det var 1 person i experimentgruppen som inte svarade på personuppgiften om antal
personer i hushållet och samtliga i kontrollgruppen svarade på den uppgiften.

Figurerna är alltså inte helt fullständiga p.g.a. att alla försöksdeltagarna inte fyllde i
samtliga personuppgifter på enkäten.

Sammanfattningsvis kan sägas att experimentgruppen och kontrollgruppen är
förhållandevis jämförbara. Det finns inte något extremt avvikande mellan grupperna.
Möjligtvis skulle åldersfördelningen kunna kommenteras, att försöksdeltagarna i
kontrollgruppen är i genomsnitt något äldre än i experimentgruppen (se figur 4).

De två försöksdeltagarna i experimentgruppen som inte blivit intervjuade som svarade
på enkäten var båda kvinnor, en i åldersgrupp 36-40 och en i åldersgrupp 15-26, båda
uppgav 1 vuxen i hushållet, en var student och en var förvärvsarbetande. De två
försöksdeltagarna finns alltså inte med i figurerna eftersom de som sagt inte deltagit i
intervjun/samtalet.
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6 Diskussion

I detta kapitel görs en reflektion över undersökningen, det tas upp missar som har
upptäckts och saker som kan tänkas ha påverkat resultatet. Det tas även upp förslag
till fortsatt arbete.

6.1 Metodkritiska synpunkter
Först görs här en reflektion över undersökningen. Vad gäller intervjun/samtalet som
har eftersträvats att utföras enligt det sätt som förespråkas inom deltagartekniken
Contextual inquiry, så varierar hur väl den har kunnat tillämpas. Det har i regel varit
lättare att konversera om ny teknik inom boende med de personer som har dator och
är uppkopplade, de har varit mer insatta i tekniken och dess möjligheter. De har haft
fler idéer om vad en elektronisk anslagstavla kan tänkas vara och har kunnat diskutera
om och kring en sådan. Det har således varit svårare att föra en sådan diskussion med
de som inte har dator och inte har några planer på att skaffa någon, de har som regel
varit mer ointresserade av teknik inom boendet överhuvudtaget och tycker att det är
bra som det är idag. En viss tvekan råder här att budskapet att en elektronisk
anslagstavla skulle kunna vara utformad på många olika sätt, att användarna ges
möjlighet att vara med och utforma den inte riktigt gått hem hos dessa
försöksdeltagare, det skulle kanske ha betonats ännu mer. Syftet med
intervjun/samtalet har inte varit att påverka försöksdeltagarna i vare sig positiv eller
negativ riktning, försöksledaren har försökt anstränga sig att förhålla sig neutral när
det gäller inställningen till elektronisk anslagstavla, men ändå försökt få
försöksdeltagarna att förstå att den skulle kunna vara utformad på många olika sätt, att
deras medverkan är av betydelse här. Den balans som eftersträvas här mellan
neutralitet och förståelse har varit något svår att nå i vissa fall, och det kan ha
påverkat resultatet till viss del. Det är möjligt att fler positiva svarsmarkeringar på
enkäten skulle ha inkommit från experimentgruppen om alla verkligen förstått
betydelsen av användarmedverkan.

När det gäller enkätens utformning, så tas några kommentarer upp här. En miss har
upptäckts vad gäller personuppgiften ålder. De första två rutorna är förmarkerade med
15-25 och 26-35, den tredje rutan är markerad med 36-40, naturligtvis skulle denna
ruta varit markerad med 36-45, fjärde rutan med 46-55 osv. för att det ska vara
enhetligt. Det är inte någon som har kommenterat detta, utan upptäcktes av
försöksledaren vid bearbetningen av rådatan, och då var det försent att göra något åt
det. Det är dock inte troligt att detta skulle påverka resultatet på något sätt, men
försöksledaren vill ändå kommentera den missen här i diskussionsdelen. En annan sak
som kanske kan ifrågasättas är varför fråga tre är en följdfråga till fråga två och fråga
fem är en följdfråga till fråga fyra, varför frågorna inte har satts ihop. Fråga två skulle
isåfall lyda: Tror Du att en elektronisk anslagstavla skulle påverka kontakten mellan
Skövdebostäder och dess hyresgäster på ett positivt eller negativt sätt?
Svarsalternativen skulle då bli positivt eller negativt. Fråga fyra skulle då lyda: Tror
Du att en elektronisk anslagstavla skulle påverka kontakten mellan hyresgästerna på
ett positivt eller negativt sätt? Svarsalternativen skulle då bli positivt eller negativt.
Inte heller här kan anses att detta skulle ha påverkat resultatet på något sätt.
Kommentaren till enkätens utformning är att det inte fanns mycket tid till att designa
den och det i sin tur kan förklaras med lite dålig planering. Eftersom samma frågor
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inte skulle förekomma på både intervjun/samtalet och enkäten ansågs det vara av stor
betydelse att intervjuerna/samtalen var avslutade före utformningen av enkäterna. Det
var sedan viktigt att sända iväg enkäterna så fort som möjligt, så att försöksdeltagarna
skulle få någorlunda tid på sig att besvara dem och skicka tillbaka dem. Det har varit
svårt att undgå detta med frågornas utformning helt och hållet, en viss överlappning
av frågorna har skett. Återigen vill här poängteras att intervjun/samtalet har handlat
om försöksdeltagarnas behov, åsikter och önskemål om elektronisk anslagstavla och
enkäten har handlat om inställningen till en sådan. Eftersom svarstiden för enkäten
var tämligen kort, så hanns det inte med att skicka någon påminnelse. Det är möjligt
att det hade inkommit några svar till om det hade gjorts.

I kontrollgruppen är det trettioen försöksdeltagare som inte har svarat på enkäten. Här
kan vi inte veta vad de har för inställning till elektronisk anslagstavla, här kan vi
enbart spekulera kring detta. Det är möjligt att en mer negativ inställning till
produkten resulterar i att man inte bryr sig om att svara på enkäten överhuvudtaget,
det kanske är just de försöksdeltagare som har den mest positiva inställningen som har
svarat. Om det nu skulle förhålla sig så, då skulle förmodligen resultatet se helt
annorlunda ut om alla i kontrollgruppen hade svarat. Det är möjligt att hypotesen då
hade verifierats. Det är svårt att kunna göra något åt det problemet, det är frivilligt att
svara på enkäter och ställa upp på undersökningar överhuvudtaget, det går inte att
tvinga sig till ett svar från de personer som inte vill medverka. Det kan finnas många
förklaringar till att människor inte svarar på enkäter. De kan vara bortresta under den
tid som gavs att svara på enkäten, den kan komma bort bland annan post och reklam,
den kan glömmas bort eller man kanske av princip aldrig svarar på enkäter.

En grupp som är underrepresenterad i undersökningen är barnfamiljer, det är mest
ensamhushåll och därefter hushåll med två vuxna som deltagit, det gäller både för
experimentgruppen och kontrollgruppen. Det är möjligt att barnfamiljer är de som har
allra sämst med tid för att delta i intervjuundersökningar och enkätundersökningar.

Om resultatet hade blivit signifikant, vilket det nu alltså inte blev, så hade det inte
funnits någon anledning att tro att resultatet hade berott på bortfallet, det hade blivit
lika systematiskt, samma typ av bortfall i experimentgruppen och kontrollgruppen.
Anledningen till att känna till gruppernas sammansättning, att det var jämförbara
grupper, var att om det hade funnits en signifikant skillnad, så hade här velat uteslutas
att det berodde på variablerna, alltså kön, ålder, antal personer i hushållet samt
sysselsättning. Grupperna anses vara förhållandevis lika i sin sammansättning i denna
studie, möjligtvis kan åldersfördelningen kommenteras med att kontrollgruppens
försöksdeltagare var i genomsnitt äldre än experimentgruppens. Om resultatet hade
blivit signifikant och grupperna inte hade varit jämförbara så hade det funnits en risk
för en förväxling här, att resultatet hade berott på något annat, något som hade med
gruppernas sammansättning att göra. Undersökningen skulle då behöva göras om med
den skillnaden att det skulle eftersträvas att få grupperna lika.

Att fråga 4, 5 och 8 fått betydligt fler Ja-svar för experimentgruppen än för
kontrollgruppen (se kap. 5) kan kanske förklaras med de scenarier som gavs under
intervjun/samtalet. Om man inte har varit i behov av att kontakta andra hyresgäster i
så stor utsträckning, så kanske man inte tänker på att man faktiskt kan hamna i sådana
situationer då det skulle vara bra att på ett enkelt och smidigt sätt kunna göra detta,
det kan hända att sådana tankar väcktes för experimentgruppen. Denna skillnad kan
vara intressant då den kanske visar en tendens till att försökspersonerna är mer
positiva till produkten p.g.a. att de deltagit i det tidigaste stadiet i en fingerad
designprocess.
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I denna studie kan det alltså spekuleras i om de försöksdeltagare i kontrollgruppen
som inte svarat på enkäten är de som har den mest negativa inställningen till
produkten ifråga, att det måste till ett visst intresse för att man överhuvudtaget ska
svara på enkäten. Det förhåller sig kanske på liknande sätt vid designprocesser. De
användare som deltar i sådana måste redan från början ha ett visst intresse för
produkten eller systemet som ska designas, annars hade de inte ställt upp och
medverkat överhuvudtaget. Sedan är frågan om de får en ännu mer positiv inställning
till produkten/systemet när de deltagit i det första skedet i designprocessen. I
introduktionen (se kap. 1) beskrevs Deltagaransatsen med att det bl.a. finns två sätt
som användaren deltar i designprocessen. Det ena av de sätten är att designern beaktar
de behov, krav och önskemål användaren har om det system eller den artefakt som
ska designas. Om nu en person inte anser sig ha några behov, krav eller önskemål om
en viss produkt, så finns det inte något att bygga vidare på, den personen finns det
ingen anledningen att ha med i designprocessen, han/hon kommer ändå inte att visa
ett tillräckligt engagemang. I samtliga av fallstudierna (se kap. 2.2) fanns det ett
behov av de system eller artefakter som användarna medverkade i, det framkommer
inte uttryckligen att behovet fanns hos varje enskild användare, men här kan inte
tolkas annat än att det gjorde det, de skulle förmodligen inte ställt upp i
designprocessen annars, de hade inte haft någon anledning till att göra det.

6.2 Förslag till fortsatt arbete
Det skulle vara intressant att göra om samma undersökning enbart på
användargrupper som har datorvana och se om/i vilken utsträckning inställningen till
en produkt förändras vid användarmedverkan. De försöksdeltagare i studien som hade
datorvana i experimentgruppen har i regel haft lättare att kunna se möjligheterna med
tekniken och har haft en mer positiv attityd till den, än de som inte haft datorvana. I
denna studie vet vi ingenting om kontrollgruppens datorvana, det kan vi enbart
spekulera om, det skulle alltså behöva utrönas vid ett sådant arbete. Det är möjligt att
det måste till ett visst intresse från allra första början för att eventuellt få en ännu mer
positiv inställning till en produkt. Det kanske är lättare att då inse att här kan just jag
vara med och påverka och utforma produkten efter mina behov, åsikter och önskemål.
När man inte har någon eller liten erfarenhet av datorer, så ger man kanske inte
tekniken en chans, man har svårt att se att den kan tillföra något positivt. En av
försöksdeltagarna i experimentgruppen sade sig tidigare ha varit motståndare till ny
teknik, men efter att mer eller mindre blivit tvingad att gå en datakurs i sitt arbete
hade hon ändrat uppfattning. Nu kunde hon se fördelar med tekniken och upptäcka att
det fanns områden inom den som hon personligen hade nytta och intresse av. Det kan
ju vara så för flera, eller kanske t.o.m. för alla som är ointresserade av datorer, att det
här skulle kunna finnas områden som de skulle ha nytta och glädje av, men de har inte
haft en chans att upptäcka det.
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Hej!

Mitt namn är NN och jag studerar på Högskolan i Skövde. Jag håller just nu på med ett
examensarbete och ska göra en undersökning i samarbete med Skövdebostäder. Jag önskar att
komma i kontakt med ett antal av Skövdebostäders hyresgäster för en intervju. Genom en
slumpmetod har ditt namn valts tillsammans med ytterligare 49 personer. Mitt mål är att
intervjua 25 personer, men för att ha en liten buffert skickar jag ut detta meddelande till fler
personer. Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 14 och har egentligen mer karaktären
av ett samtal än en intervju. Det är viktigt att du och jag träffas, det är alltså inte frågan om en
telefonintervju.

För att fråga om du ställer upp och för att isåfall kunna bestämma tid och plats kommer jag
eventuellt att ringa i slutet av denna vecka eller i början på nästa vecka. (eftersom jag som
sagt skickar ut till fler än som behövs)

Med vänlig hälsning

NN
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Försöksdeltagarnas kommentarer och svar på intervjun/samtalet med
intervjutekniken contextual inquiry

Ny teknik inom boende:

De flesta av försöksdeltagarna uttryckte en blandning av positiva och skeptiska tankegångar
när det gäller ny teknik inom boende. Några gav mer negativa kommentarer till ämnet.

Exempel på positiva kommentarer angående ny teknik inom boende:

-Låter bra med ny teknik inom boendet.

-Det är säkert många som skulle vilja kunna boka tvättstugan från bostaden, nuvarande
system med tvättkolvsmetoden är inte bra. Bra att ha bättre koll på elförbrukningen och
vattenförbrukningen för den påverkar hyran på sikt, man försöker att vara sparsam på ett
annat sätt.

-Hade någon frågat för ett halvår sedan så hade jag varit mycket kritisk till detta, men efter att
jag börjat med ett datorprojekt inom mitt jobb så har jag blivit mycket positivare inställd till
ny teknik.

Exempel på lite mer skeptiska kommentarer angående ny teknik inom boende:

-Sett TV-program om ny teknik inom boendet och det måste kosta en hel del.

-Det vore bra med en egen hemsida för varje lägenhet, men då krävs det dator och databaser i
botten och det kostar pengar, men det kommer nog att komma.

-Det är bra med möjligheterna som ges med ny teknik, fast det gäller att alla kan använda sig
utav den, gamla har kanske svårt. Tror inte att det är ekonomiskt.

-Det är bra med ny teknik till viss del, men det får inte bli för mycket så att man blir för lat.
Man får inte bli för bekväm så att man blir passiv.

-Otrolig fördel med ny teknik, den gör mycket nytta, men det får inte gå till överdrift.

-Är ej främmande för ny teknik inom boendet, men för dem som inte sysslat med teknik kan
det bli svårt. det måste vara lätt att använda.

Exempel på negativa kommentarer angående ny teknik inom boende:

-Är inte så insatt i ny teknik inom boendet.

-Är ointresserad av den nya tekniken, jag klarar mig bra med den gamla.

-Utnyttjar minsta möjliga som har med datorer att göra.

-Inte så intresserad av ny teknik inom boendet.

-Dåligt med detta med ny teknik i min ålder, det är för yngre människor. Det är bra som det
är.

-Jag är nog för gammal för ny teknik.
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Datorinnehav:

Sex av försöksdeltagarna har inte någon dator. En av dem ska skaffa och ska då även
bredbandsuppkoppla sig. Andra kommentarer från denna grupp är att det skulle vara roligt att
ha, men att det är för dyrt, inga planer på att skaffa, har ingen nytta än så länge, har inte det
behovet som privatmänniska.

Elva av försöksdeltagarna har dator varav fyra stycken är bredbandsuppkopplade.
Kommentarer från denna grupp är att det ger för lite med bredbandsuppkoppling än så länge,
använder datorn ytterst sällan, inte helt omöjligt att han kommer att koppla upp sig så
småningom. Hos en av försöksdeltagarna är bredbandsinstallationen inte klar ännu, de håller
just nu på med den i huset där han bor.

Skövdebostäders hemsida:

Tio av försöksdeltagarna har aldrig varit inne på Skövdebostäders hemsida, en av dessa har
dock varit inne på textTV:ns hemsida. Tre stycken i denna grupp kände inte till att hemsidan
fanns.

Sju av försöksdeltagarna har varit inne på hemsidan, två av dessa uppger att de har varit inne
på den många gånger främst för att söka lägenhet. De övriga säger att de bara varit inne på
sidan någon enstaka gång.

Informationen från Skövdebostäder:

Samtliga försöksdeltagare säger att de får informationen via brevinkasten, de flesta uppger
även att viss information fås från anslagstavlan som finns i trappuppgången. Några säger att
kvartersvärdarna ibland tagit personlig kontakt i informationsärenden. Alla tycker att
informationshanteringen sker på ett bra och smidigt sätt. Två av försöksdeltagarna säger att
det hade varit lika smidigt om informationen funnits på webben och att det hade underlättat
för Skövdebostäder.

Hur försöksdeltagarna kontaktar Skövdebostäder:

De flesta säger att de antingen ringer eller tar personlig kontakt med kvartersvärdarna. Några
mailar kvartersvärdarna eller lägger en lapp i deras brevlåda. Några uppger att de ringer
huvudkontoret ibland. Alla tycker att sättet de kontaktar Skövdebostäder är bra, och det sker i
regel inte så ofta, några gånger om året.

Befintlig anslagstavla:

Alla försöksdeltagarna uppger att det finns en anslagstavla i deras trappuppgång där
Skövdebostäder sätter upp viss information. Den används inte så ofta av hyresgästerna, det
förekommer dock ibland vid önskan om lägenhetsbyte och när någon upplyser om att han/hon
tänker ha fest och ber om överseende med det.

Behov av att kontakta alla Skövdebostäders hyresgäster:

Enbart en försöksdeltagare uppger att han varit i behov av att kontakta alla Skövdebostäders
hyresgäster i ett ärende.
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Behov av att kontakta närmaste bostadsområde:

Tolv av försöksdeltagarna uppger att de aldrig har haft behov av att kontakta hyresgästerna i
sitt bostadsområde.

Scenarierna

Om glömt kvar plagg i tvättstugan:

De flesta svarar att de skulle sätta upp lapp i tvättstugan med en förfrågan om någon sett till
plagget och kontrollera vem som haft tvättstugan efter dem. Några säger att de skulle kontakta
kvartersvärden eller någon annan från Skövdebostäder och be att dem ta tag i det. Ytterligare
några skulle ta personlig kontakt med andra hyresgäster de ser, ringa på hos andra hyresgäster
eller lämna en lapp i brevinkasten. Två hyresgäster uppger att de aldrig använder tvättstugan
så det är inte aktuellt för dem.

Om husdjuret sprungit bort (för de som har sådant):

-Jag skulle fråga dem jag känner om dem sett katten. Skulle dra mig för att fråga dem jag inte
känner.

-Ringa till andra hyresgäster eller ringa på dörren hos folk.

-Kontakta kvartersvärd och fråga andra hyresgäster jag möter på gården.

-Sätta upp lappar i alla trappuppgångar och gå till kvartersvärd.

-Lappar i brevinkasten.

Om tappat något:

Det är liknande svar här som ges för hur de skulle göra om husdjuret sprungit bort. En
försöksperson har inga funderingar alls på hur hon skulle gå tillväga om hon tappat något, hon
skulle i varje fall inte gärna knacka dörr.

Gårdsfest:

Sju stycken försöksdeltagare uppger att de inte är intresserade av några gårdsfester, så det är
inte aktuellt för deras del.

-Det förekommer inga gårdsfester, men tycker att det skulle vara roligt. Det måste då finnas
någon festkommite´, vill inte ta tag i det själv.

-Skulle ringa till Skövdebostäder och fråga hur man bäst går tillväga eller ringa på hos
hyresgäster.

-Skulle gått till kvartersvärden och sätta upp lappar i alla trappuppgångar.
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Elektronisk anslagstavla:

Sex av försöksdeltagarna uppger att de aldrig har hört talas om elektronisk anslagstavla och
de har heller ingen ide´ om vad det är för något. Övriga har hört talas om den, fastän några av
dem vet inte vad det är, de andra försöksdeltagarna har lite olika ideér. En försöksdeltagare
beskriver elektronisk anslagstavla som en sida där meddelanden skrivs, ett slags
organisationsforum, kommunikationsforum.

-Har sett ett TV-program som handlade om en datorstyrd anslagstavla i radhus, den var dels
röststyrd och hade även en dataskärm där man bl.a. kunde avläsa el och vattenförbrukning.

-Har hört talas om elektronisk anslagstavla, är en e-postgrupp.

-Man går in på en sida och alla kan läsa och skriva där.

-Det kan vara två saker, dels en ljusskylt och en anslagstavla via datorn.

Om försöksdeltagarna tror att en elektronisk anslagstavla skulle underlätta i ärenden
typ dem som tagits upp i scenarierna:

De flesta av försöksdeltagarna tror att den skulle underlätta, två stycken tror inte att den skulle
underlätta och några är lite skeptiska till den. Två av försöksdeltagarna uttrycker klart att de
skulle ha använt den om den funnits.

-Tror att det skulle underlätta med en elektronisk anslagstavla när man skulle behöva kontakta
andra hyresgäster. Huvudsaken då är att den är lättillgänglig.

-Den skulle underlätta ärenden, förenkla dem.

-Skulle underlätta i olika ärenden, men det skulle vara svårt för äldre och för dem som inte har
råd.

-Tror inte att det skulle underlätta.

-Det känns som den skulle kunna missbrukas, skulle då behöva skriva till en person på
Skövdebostäder som censurerar, men den skulle säkert underlätta ärenden.

-Skulle underlätta ärenden om den fanns i varje lägenhet. Kan dock missbrukas av "hackers"
och allmänt sabotage.

-Tror att den skulle bli sönderslagen eller att texten skulle ändras om den fanns i
trappuppgången.

Den bästa placeringen:

De flesta av försöksdeltagarna tycker att den både borde finnas i varje lägenhet, många tycker
även att den borde finnas i trappuppgången. Någon tycker bara i trappuppgången, och någon
enbart i lägenheten. En försöksdeltagare tycker inte att det spelar någon roll för henne.

-Bäst i sin lägenhet, där man själv vill ha den.

-Både i trappuppgången och i lägenheten, bara den får vara ifred i trappuppgången.

-På nätet.

-Varje lägenhet i köket

-Inte bra om den är för offentlig, kan missbrukas.
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-Alla som har digitalTV skulle kunna utnyttja hemsidan där det skulle kunna finnas ett
klotterplank för hyresgästerna. Alla tittar ju på TV.

Den elektroniska anslagstavlans räckvidd:

Nästan samtliga försöksdeltagare tycker att det borde vara möjligt att kunna välja vilka/vilket
område man vill nå beroende på ärende.

-Bra att kunna nå ut till alla Skövdebostäders hyresgäster. Både möjligheterna att nå alla och
sitt eget område borde finnas.

-Bra att kunna välja område beroende på ärende, bra om den kan regleras.

-Borde finnas olika alternativ.

-Kan inte komma på något ärende där alla skulle behöva kontaktas.

Synpunkter på användarmedverkan inom Skövdebostäder:

De flesta är positivt inställda till användarmedverkan.

-Tycker att det är självklart att hyresgästerna får vara med och bestämma. Det är inte bra att
bli överkörd.

-Helt rätt att hyresgästerna får vara delaktiga när nytt införs. Bra att de kan påvisa om det är
något det finns behov av.

-Skövdebostäder har egna enkäter där det finns möjlighet att påverka hyran, man får
bestämma vad man vill ha gjort i lägenheten.

--Det är hyresgästerna som berörs, bra att någon bryr sig.

-Det känns inte som om att hyresgästerna fått vara med och medverka.

Övriga kommentarer från försöksdeltagarna:

De flesta är nöjda med Skövdebostäder som hyresvärd och framförallt får kvartersvärdarna
mycket beröm.

-Risken är stor att hyrorna höjs, jag upplever att hyrorna är höga som dem är.

-Förespråkar billigare hyror. Priset är avgörande när det gäller applikationer. Det får inte
läggas på för mycket på hyran, lite höjning accepteras kanske, men inte för mycket.

-Tycker att det är stor risk för ojämlikhet både vad gäller ekonomiskt och ur
användarsynpunkt.

-Det är hyresgästerna som bor där för tillfället som bestämmer, det är inte säkert att andra som
flyttar in vill ha det.

-Saker skulle säkert användas mer om människor fått vara med, tycker inte att man fått så
mycket information om bredband.

-Tycker att det låter lite futuristiskt med elektronisk anslagstavla än så länge.
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Jag heter NN och går på Högskolan i Skövde och gör mitt examensarbete i samarbete med
Skövdebostäder. Jag skulle vilja att Ni medverkade i en enkät om elektronisk anslagstavla
inom Skövdebostäder. Några av Er har jag träffat personligen för en intervju, för Er blir denna
enkät en uppföljning på intervjun. För Er andra som jag inte har intervjuat utgör enkäten hela
undersökningsmaterialet. Alla enkätsvar är betydelsefulla för undersökningen. Här ges en kort
information om elektronisk anslagstavla, och det blir en upprepning för intervjugruppen:

En elektronisk anslagstavla är lokal, i detta fall skulle den alltså inte kunna nås utanför
Skövdebostäders område. Den skulle fungera i princip som en vanlig anslagstavla fast den här
är då elektronisk. Hyresgäster skulle kunna nå Skövdebostäders personal och andra
hyresgäster. Skövdebostäders personal skulle kunna nå hyresgästerna med information. Den
elektroniska anslagstavlan skulle kunna vara utformad på många olika sätt, det skulle t.ex.
kunna vara möjligt att nå ut till alla Skövdebostäders hyresgäster i vissa ärenden och att man i
andra ärenden bara vill nå det område man bor i. Den skulle kunna vara placerad på olika
ställen exempelvis i trappuppgången och/eller i köket i varje lägenhet eller kunna nås via
persondatorn. Här skulle hyresgästerna kunna komma med förslag på hur de vill ha den
utformad.
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Enkäten

1. Tycker du att en elektronisk anslagstavla

verkar vara en bra produkt? Ja Nej

2. Tror Du att en elektronisk anslagstavla skulle påverka

kontakten mellan Skövdebostäder och dess hyresgäster? Ja Nej

3. Om Du svarat Ja på fråga 2, skulle kontakten påverkas

på ett positivt eller negativt sätt? Positivt Negativt

4. Tror Du att en elektronisk anslagstavla skulle påverka

kontakten mellan hyresgästerna? Ja Nej

5. Om Du svarat Ja på fråga 4, skulle kontakten

påverkas på ett positivt eller negativt sätt? Positivt Negativt

6. Tror Du att Du skulle kontakta Skövdebostäder

oftare än i dagsläget om det fanns en elektronisk

anslagstavla? Ja Nej
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7. Tror Du att Du skulle få mer information från Skövde-

bostäder om det fanns en elektronisk anslagstavla? Ja Nej

8. Tror Du att Du skulle kontakta andra hyresgäster

oftare än i dagsläget om det fanns en elektronisk anslagstavla? Ja Nej

9. I vilken ordning skulle Du prioritera följande produkter?

Markera med 1 det Du prioriterar högst, 2 för det Du prioriterar

därnäst och 3 för det Du prioriterar lägst. Porttelefon

Elektronisk anslagstavla

"Tänkande kylskåp"*

*"Tänkande kylskåp" är ett kylskåp som känner av när det är dags

att beställa matvaror som börjar ta slut

10. Hur mycket skulle Du vara villig att betala för en elektronisk

anslagstavla inom Skövdebostäder? 10 kr/mån.

20 kr/mån.

30 kr/mån.

11. Skulle Du vilja att det fanns en elektronisk anslagstavla inom

Skövdebostäder? Ja Nej
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Är Du: Kvinna Man

Ålder: 15-25 26-35 36-40 41-50

51-60 61-70 71-80 81-

Är Du: Förvärvsarbetande Studerande Pensionär Annat

Hur många personer bor i hushållet? Antal Vuxna Antal Barn

Bostadsområde:__________________________________

Tack för Din medverkan !!
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Alla som svarar på enkäten senast 23 april är om så önskas med i en utlottning av
presentartiklar av hög kvalitet, bl.a. ryggsäck och paraply. Fyll då i Ditt namn nedan om Du
önskar delta i denna utlottning, vinstchansen är 20 %. Det ges även möjlighet att få ta del av
resultatet av undersökningen, kryssa då i rutan nedan.

Jag garanterar full anonymitet, denna lapp med Ditt namn kommer att slängas efter
undersökningen. Jag kommer att meddela vinnarna efter vinstdragningen.

Namn:____________________________________________________________

Jag önskar att få ta del av undersökningsresultatet:


