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Att stödja utan att styra eller störa

SAMMANFATTNING

Ett överflöd av information gör att den information vi verkligen vill ha blir
svårare att hitta. För att råda bot på detta har det gjorts försök att hjälpa
användaren att hitta genom personlig anpassning av webbsidor. Meningen
är  att  personlig  anpassning  ska  göra  det  enkelt  för  användaren,  och  att
systemet därmed har hög användbarhet. Att se om det verkligen är så är
syftet med denna studie. 

Inom ett  projekt  som avser  ge  familjer  med tonåriga  diabetiker  IT-stöd
gjordes en heuristisk utvärdering och intervjuer för att undersöka ett antal
funktioner för personlig anpassning ur  användbarhetsperspektiv. 

På det hela taget går det inte att säga att personlig anpassning vare sig är
bra  eller  dåligt  användbarhetsmässigt  utan  det  avgörs  av  funktionernas
utformning  och  kontexten.  Det  viktiga  är  att  ge  användaren  stöd  i  sitt
användande utan att för den skull styra eller störa hennes användning.
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1 Inledning

1 INLEDNING

Vi lägger ner mycket tid på att på olika webbplatser hitta information som
vi tycker är intressant. Denna tid skulle vi kunna använda till annat, allra
helst i de lägen när det arbete vi har lagt ned inte lett fram till målet. Skulle
det inte vara bra att åtminstone de webbplatser som vi besöker mer än en
gång  förenklade  arbetet  genom att  plocka  fram sådant  som de  tror  kan
intressera oss?

En faktor som gör det svårt  att  hitta rätt  är att  informationsmängden på
nätet i stort och på enskilda webbplatser är alltför stor. Det blir därför svårt
att sålla ut den information vi verkligen vill ha från den som endast är i
vägen. Problemet blir ständigt värre då informationsmängden i världen ökar
exponentiellt; det blir dubbelt så mycket information på omkring femtio år
(Chi, 2003).

Peter Gärdenfors (1996) har föreslagit ett slags elektroniska bibliotekarier
som ordnar elektronisk information på ett sätt som gör det möjligt att hitta
den. Dessa  cybrarians, som han kallar dem, skulle också klara av att leta
upp sådan information som vi efterfrågar utan att vi själva behöver göra
något arbete. 

Att kunna ge användaren det hon vill ha, eller åtminstone hjälpa henne att
hitta  detta,  är  eftersträvansvärt.  Att  utifrån  vem användaren  är  anpassa
upplevelsen av ett program eller en webbplats kallas personlig anpassning
(Karat et al., 2003). Användaren ska inte uppleva det som att information
som annars hade varit tillgänglig undanhålls, inte heller att systemet beter
sig  på  ett  sätt  som hon  inte  förstår  eller  förser  henne  med  så  mycket
irrelevant information att systemet inte kan sägas hjälpa henne. Alla dessa
situationer är exempel på vad som gör att ett system har låg användbarhet.
Att  användaren  enkelt  kan  utföra  den  uppgift  hon  företagit  sig  leder
däremot  till  att  systemet  har  hög  användbarhet  (McCracken  &  Wolfe,
2004). Är det möjligt att konstruera mekanismer som på ett för användaren
tilltalande sätt hjälper henne att hitta intressant information?

Personlig anpassning och användbarhet verkar vid första anblicken gå väl
ihop,  eftersom  personlig  anpassning  syftar  till  att  hjälpa  användaren  i
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hennes användning. Det räcker dock inte med denna första anblick för att
till fullo förstå användaren och hennes användningssituation. För att lyckas
utforma ett system som är användbart krävs att användaren själv, eller en
modell  av  henne,  är  utgångspunkt  vid  utvecklingen  (Göransson  &
Gulliksen, 2000).

De flesta  tidigare  studier  som gjorts  av  personlig  anpassning  har  enligt
Karat et al. (2003) fokuserat på tekniken bakom och hur den bör fungera. I
dessa studier har för det mesta förutsatts att personlig anpassning leder till
hög användbarhet. Det finns undantag där fokus har legat på användarnas
upplevelse  (t.ex.  Karat  et  al.,  2003;  Paymans et  al.,  2004; Gena,  2002),
dessa är dock förhållandevis sällsynta. 

Till skillnad från Karat et al. (2003), som studerat vilka typer av personlig
anpassning  som användare  uppskattar,  undersöks  i  denna  studie,  genom
intervjuer  och  en  heuristisk  utvärdering,  varför  vissa  slag  av  personlig
anpassning fungerar bättre än andra. 

1.1 Bakgrund
Studien är en del av ett  projekt som är ett samarbete mellan Linköpings
universitet  och  barnklinikerna  i  Linköping  och  Jönköping.  Syftet  med
projektet var att ge unga diabetiker, deras familjer samt även vårdpersonal
och andra IT-stöd. DiabIT (Diabetes IT), som projektet kallas, ska resultera
i bland annat en  webbportal och en diabetessimulator. Under våren 2004
genomfördes ett  antal fokusgrupper där  familjer med tonåriga diabetiker
fick komma till tals i diskussioner kring hur de såg på diabetes och hur det
är att leva med sjukdomen. Syftet med  fokusgrupperna var att ta reda på
hur familjerna bäst skulle kunna få nytta av ett IT-stöd.

I en  förstudie (Graspemo et al., 2003) framkom att informationsbeteendet
varierade mycket mellan familjer som tillhör projektets målgrupp. Någon
familj var mycket aktiv och letade en hel del diabetesrelaterad information
på  webben, en annan var inte lika aktiv utan dess medlemmar nöjde sig
med den information de fick från sjukhuset och ville mycket hellre kunna
känna den personliga kontakten som då går att få, istället för att sitta vid en
dator och leta. En slutsats som drogs från studien var därför att när IT-stöd
för  dessa  familjer  skapas  behöver  lösningarna  vara  extremt
kontextualiserade för  att  passa  målgruppen  och  deras  skiftande
livssituationer för att över huvud taget fylla en funktion i deras liv. Vilka
sätt  som  är  lämpliga  att  utföra  individualisering av  IT-stöd  för  unga
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diabetiker och deras familjer på ger Graspemo et al. inga exempel på utan
lämnar detta till senare studier. En sådan avser denna studie vara. 

1.2 Syfte
Studien syftar till att undersöka användbarheten hos ett antal sätt att utföra
personlig  anpassning  och  att  ta  fram en  prototyp  av  en  webbportal  för
DiabIT-projektets  målgrupp.  Det  första  av  dessa  två  syften  går  mer
preciserat ut på att undersöka hur användares upplevelse av och attityd till
en webbplats påverkas av funktioner för personlig anpassning. Det senare
syftet ämnar omsätta de lärdomar som undersökningen kring funktioner för
personlig anpassning givit i en konkret design.

De  frågeställningar  som  studien  avser  besvara  är:  Hur  ska  personlig
anpassning  av  informationssökning  genomföras  för  att  vara  bra  ur  ett
användbarhetsperspektiv?  Vad finns  det  för  användbarhetsproblem kring
personlig anpassning?

1.3 Avgränsningar
Det som undersöks är inte alla typer av personlig anpassning utan endast ett
fåtal som alla mer eller mindre syftar till att underlätta användarnas sökning
efter  information.  Det  finns  andra  sätt  att  anpassa  webbplatser  efter
användaren som inte är direkt kopplade till informationssökning, men dessa
undersöks inte. 

Studien avser inte att ge rekommendationer för hur alla slags webbplatser
bör anpassas personligt.  Kommersiella  webbplatser  eller  webbplatser för
underhållning  ställer  andra  krav  än  de  webbplatser  som  avser  förse
användaren med information, vilket är den typ av webbplats som studeras
här.  De  studerade  typerna  av  personlig  anpassning  är  alla  avsedda  att
främja användarens informationssökning, vilket gör att resultatet av studien
i viss utsträckning går att tillämpa i fall där sökning efter information är en
väsentlig aktivitet.

Den precisa utformningen av olika funktioner, såsom vilken algoritm som
ska användas eller den specifika grafiska utformningen, undersöks inte. Det
som studeras  är  snarare  generella  funktioner,  vars  specifika  utformning
ännu ej utkristalliserats.

En aspekt som inte undersöks är hur användare upplever att deras integritet
hotas av att en webbplats får eller tar reda på information om dem.
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1.4 Språkbruk
Det finns ett par av de skrivsätt som används i uppsatsen som bör påpekas.
Hon används som personligt  pronomen för användare och personer.  Det
hade lika gärna kunnat stå han eller han eller hon. 

Ordet användare används ibland för att beteckna någon användare, vilken
som helst,  och  ibland  för  att  beskriva  den  person  som  informanterna i
intervjustudien betecknade med man.

Svenska har eftersträvats, i vissa fall ansågs det dock mer förvirrande än
utredande att översätta engelska uttryck till svenska varför den ursprungliga
varianten användes. För datatermer har Svenska datatermgruppens termer
(Svenska  datatermgruppen,  2004)  använts  i  så  stor  utsträckning  som
möjligt.
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2 TEORI

2.1 Användbarhet
Att datorn på många sätt har förändrat våra liv på senare år är helt klart. I
och med att merparten av befolkningen idag kommer i kontakt med datorer
på ett eller annat sätt ökar kraven på oss att förstå tekniken och vad den kan
göra för oss. Dessa krav verkar i två olika riktningar. Den ena riktningen
innebär att  den kompetens vi besitter kring datorsystem måste ökas, vilket
är  svårt  när  vi  använder  mer  än  ett  fåtal  system regelbundet  (Shackel,
1990). Den andra riktningen går ut på att tekniken behöver vara utformad
och fungera på ett sätt som vi som människor kan förstå oss på (ibid.). Det
senare riktningen utgör krav på användbarhet.

En  första  fråga  är  vad  användbarhet  (eng.  usability)  egentligen  är.  Det
finns, inte helt oväntat, en uppsjö av olika definitioner på användbarhet. Ett
första försök att  beskriva användbarhet gjordes av R. B. Miller  (1971, i
Shackel, 1990) som ett system som är enkelt att använda. 

Brian Shackel (1990; även i Faulkner, 2000) formulerade användbarhet i
fyra  olika  kravfaktorer;  effektivitet,  lärbarhet,  flexibilitet  samt  attityd.
Effektivitet är att systemet ska tillåta användaren att utföra en uppgift inom
en viss tidsram. Lärbarhet är att användaren kan nå en viss nivå av kunskap
om  systemet  på  en  viss  tid.  Flexibilitet  är  den  grad  av  variation  som
systemet tillåter att uppgiften utförs på. Slutligen attityd är att systemet inte
är  för  påfrestande för  användaren i  fråga om trötthet,  frustration och så
vidare.  Jakob  Nielsen (1993)  har  en  liknande  definition,  men  använder
andra  termer  och  utelämnar  flexibilitet till  förmån  för  en  annan  faktor,
nämligen  fel, vilket betyder i vilken utsträckning systemet minskar risken
för att fel uppkommer.

Senare  har  även  standardiserade  definitioner  dykt  upp.  Internationella
standardiseringsorganisationen  (ISO)  definierar  användbarhet  som  (ISO
9241-11, 1998, s. 4): 
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Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en
produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt,
effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.

Ändamålsenlighet  är  om,  och  hur  noggrant,  produkten  kan  uppfylla
användarens  mål.  Effektivitet  är  hur  mycket  resurser  som åtgår  för  att
målen ska uppnås. Tillfredsställelse är att användaren slipper obehag och
har positiva attityder när hon använder produkten.

Det går inte att säga att någon av de ovanstående definitionerna är helt och
hållet accepterad, vad som däremot går att säga är att alla definitioner tycks
peka i  ungefär  samma riktning,  nämligen att  användbarhet  går  ut  på att
användaren  ska  bli  produktiv  och  känna  tillfredsställelse  med
användningen.  Med  andra  ord  handlar  det  om  att  göra  användaren
produktiv  och  glad  (Dumas & Redish,  1999),  vilket  i  stort  sett  tar  oss
tillbaka till det första försöket till definition; att det som är användbart är
enkelt att använda.

Det  kan  vara  idé  att  lämna  definitionerna  för  att  istället  se  vad  som
kännetecknar ett användbarhetsperspektiv på teknik. Först och främst är det
viktigt att användaren hamnar i fokus. Det går inte att utveckla användbara
system utan att på något vis ta med användaren i utvecklingsarbetet (t.ex.
Norman, 1988; Cooper & Reimann, 2003; Faulkner, 2000). Användarens
involvering rör sig över hela spektrat från en helt formaliserad användare i
modellbaserad  design,  till  att  användarna  mer  eller  mindre  konstruerar
systemet, i deltagande design (Göransson & Gulliksen, 2000). 

När  perspektivet  väl  har  vridits  från  tekniken  till  användaren  krävs  det
också  att  hänsyn  tas  till  hur  människan  fungerar  (Norman,  1988).
Artefakter  (här  avses  framförallt  IT-artefakter,  såsom datorprogram eller
webbplatser, men resonemangen gäller även för andra artefakter) har vissa
funktioner och kan utföra/användas till vissa uppgifter. För människor är de
uppgifter vi utför endast ett medel att uppnå våra mål (Cooper & Reimann,
2003).  Donald Norman (1988) har konstruerat en modell för hur personers
mål  hänger  ihop  med  de  handlingar  de  utför  i  världen,  och  vidare  hur
resultatet  av handlingarna påverkar de fortsatta handlingarna.  Han kallar
modellen  för  handlingscykeln (eng.  the  action  cycle).  Denna  är  en
kombination av två delar som Norman kallar steg i utförande och steg i
utvärdering. Vad som sätter igång systemet är att personen har mål som
hon  försöker  uppfylla  genom  att  utföra  handlingar.  Sedan  ser  hon  om
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handlingen har fått önskat resultat  och utgår från det när nästa handling
utförs. Handlingscykeln visas i Figur 2.1.

Vilka artefakter som är användbara och inte finns det inget enkelt sätt att ta
reda på. Att det är så beror på att fler aspekter av användningen än själva
artefakten påverkar användbarheten. Exempel på aspekter är vem som är
användare  (t.ex.  Cooper  &  Reimann,  2003)  och  i  vilken  situation  som
användningen sker (Beyer & Holtzblatt, 1997; ISO 9241-11, 1998). Detta
innebär att det är av yttersta vikt att ha god kunskap om användaren och
hennes  situation  för  att  kunna  utveckla  användbara  artefakter  (bl.a.
McCracken & Wolfe, 2004; Cooper & Reimann, 2003; Faulkner, 2000). 

2.1.1 Syftet med användbarhet
De motiv som nämns för att satsa på användbarhet är ofta ekonomiska; det
talas  om ökad effektivitet  (Nielsen,  1993),  minskat  behov av utbildning
(ibid.),  ökad  lojalitet  vid  köp  (McCracken  &  Wolfe,  2004),  minskad
utvecklingskostnad eftersom färre versioner måste till (Nielsen, 2000) och
mycket  annat.  Andra  orsaker  som  nämns  är  att  minska  mänskliga
felhandlingar (Shneidermann & Plaisant, 2005), något som är viktigt inom
kritiska verksamheter såsom flygledning, kärnkraft och medicin. 

Inget av ovanstående argument är särskilt  relevant i  det fall  studien rör,
eftersom  det  inte  finns  några  egentliga  ekonomiska  intressen  och  de
effekter felhandlingar får inte är inte särskilt  allvarliga. Istället är de skäl
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som  handlar  om  att  användaren  omgående  förstår  hur  systemet  kan
användas och fungerar,  av störst  intresse.  McCracken och Wolfe (2004)
skriver  att  tidigare  har  datoranvändning  ofta  rört  sig  om professionella
situationer där användaren kommer i kontakt med ett eller möjligtvis två
gränssnitt under en dag. Användaren har då haft möjlighet att lära in sig på
de  system  hon  använder.  De  flesta  användare  av  webbplatser  däremot
använder var och en av dessa endast ibland; de måste omedelbart förstå vad
de  kan göra.  Liknande argument  för  användbarhet  som McCracken och
Wolfe framför har även Shneidermann och Plaisant (2005). De går dock ett
steg längre och menar att artefakter som används i hemmiljö snabbt måste
tilltala användaren innan hon väljer en produkt från en annan tillverkare. I
fallet  med webbplatser  innebär detta att  användaren lämnar  webbplatsen
och istället besöker en annan, alternativt besöker webbplatsen endast någon
enstaka gång.

2.1.2 Användbarhetsprinciper
Trots att användbarhet beror av fler saker än enbart  artefakterna finns det
flera författare som har tyckt sig identifiera ett antal allmängiltiga principer
för användbarhet. Här presenteras ett urval av dessa. Flertalet av dem (från
Nielsen,  1993;  Nielsen,  1994;  Norman,  1988  samt  Shneidermann  &
Plaisant,  2005)  är  frekvent  förekommande  i  litteratur  som  berör
användbarhet  och  webbanvändbarhet.  Dessa  principer  är  framförallt
grundade  på  de  olika  författarnas  praktiska  erfarenheter,  men  har  även
prövats  av  andra.  Nedan  följer  även  ett  antal  principer  för  hur  den
mänskliga  kognitionen fungerar  och  hur  kunskaper  om  kognition kan
användas i utvecklingen av nya system (från Wharton & Lewis, 1994). Vad
som skiljer de senare principerna från de övriga är att de är baserade på
forskning  inom  kognitiv  psykologi,  vilket  talar  för  att  principerna  är
generaliserbara över hela befolkningen. Det finns däremot ingenting som
säger att principerna i praktiken är nyttiga för att skapa användbara system.

Jakob Nielsens heuristiker
I  boken  Usability  Engineering  (1993)  beskriver  Jakob  Nielsen  tio
heuristiker för system i allmänhet och datoriserade sådana i synnerhet. En
omarbetad  lista  på  heuristiker  återfinns  i  kapitlet  Heuristic  Evaluation
(Nielsen, 1994). Här är det den senare av dessa två som används, då denna
täcker in allt som tas upp i den tidigare och dessutom har ett par tillägg.
Listan från 1993 nämns för att den är vanligt förekommande i litteraturen
kring användbarhet.
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Nielsen (1994, s. 30):

• Synlighet  av  systemets  status. Systemet  ska  hålla  användaren
informerad  om  vad  som  händer  genom  lämplig  återkoppling  inom
rimlig tid.

• Systemet  matchar  verkligheten. Systemet  ska  tala  användarens  språk
med ord, fraser och koncept som användaren är bekant med istället för
systemrelaterade termer. Systemet ska följa konventioner som finns i
verkligheten  så  att  informationen  kommer  i  en  naturlig  och  logisk
ordning.

• Användarkontroll  och  -frihet. Användare  väljer  ofta  fel  funktion  i
systemet  och  behöver  tydligt  markerade  ”nödutgångar”  så  att  det
oönskade läget kan lämnas utan att en omständlig dialog behöver gås
igenom. Stöd att användaren kan ångra och göra om.

• Konsekvens  och  standarder. Användaren  ska  inte  behöva  undra  om
olika  ord,  situationer  eller  handlingar  betyder  samma  sak.  Följ
plattformens konventioner.

• Förhindrande av fel. Bättre än bra felmeddelanden är att utformningen
förhindrar att fel uppkommer från början.

• Igenkänning  snarare  än  att  komma  ihåg. Gör  objekt,  möjliga
handlingar  och  valmöjligheter  synliga.  Användaren  ska  inte  behöva
komma  ihåg  information  från  en  del  av  dialogen  till  en  annan.
Användarinstruktioner för systemet ska vara synliga eller lättåtkomliga
så fort de behövs.

• Flexibilitet  och effektivitet vid användning. Genvägar, som oftast inte
syns  för  en  nybörjare,  kan  snabba  upp  experters  användande.
Genvägarna  gör  på  så  vis  systemet  lämpligt  både  för  nybörjare  och
experter.  Låt  användaren  själv  få  anpassa  ofta  förekommande
handlingar.

• Estetisk  och  minimalistisk design. Dialogen  ska  inte  innehålla  sådan
information  som  är  irrelevant  eller  som  sällan  behövs.  Läggs  mer
information till blir den relevanta informationen blir svårare att hitta.

• Hjälp  användare  känna  igen,  diagnostisera och  rätta  till  fel.
Felmeddelanden ska skrivas ut utan felkoder, de ska på ett precist sätt
indikera felet och ge konstruktiva förslag på sätt att rätta till felet.

• Hjälp och dokumentation. Även om det är bättre att systemet går att
använda utan dokumentation så kan det vara nödvändigt med hjälp och
dokumentation. Sådan information ska vara lätt att söka i, fokusera på
användarens  uppgift,  ge  konkreta  steg för  steg-instruktioner  och  inte
vara för omfattande.
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Åtta gyllene regler
Ben Shneidermann och Catherine Plaisant (2005) har åtta regler som de
menar gäller för teknik som är användbar.

Shneidermann & Plaisant (2005, s. 74-75):

• Sträva  efter  konsekvens. Konsekventa  handlingssekvenser  bör  krävas
för liknande omständigheter. Samma terminologi ska användas i  hela
programmet för  menyer,  hjälpinformation  och liknande.  Undantagen,
till exempel att inte skriva ut lösenord, bör hållas till ett minimum.

• Gör det  möjligt  för  vana användare  att  använda  genvägar. Kortade
svarstider  tilltalar  vana  användare.  Nybörjare  kan  i  de  flesta  lägen
reglera tempot i programmet genom att ta längre tid på sig mellan sina
handlingar.  Det finns  alltså ingen anledning att  inte ha ett  så  snabbt
system som möjligt.

• Ge informativ  återkoppling. Användaren  bör  få  återkoppling  på  alla
handlingar hon utför i systemet. Återkopplingen kan vara ringa om det
är  ofta  återkommande  eller  mindre  omfattande  handlingar.  Utförs
handlingarna  mer  sällan  eller  är  av  större  omfattning  bör  däremot
återkopplingen vara mer betydande.

• Utforma dialoger som ger avslutning. En handling bör vara organiserad
så att den har en början, en mitt  och ett  slut. Av återkopplingen blir
användaren upplyst om att  handlingen är avslutad, så att hon kan gå
vidare med nästa handling.

• Förhindra fel. Om det är går ska fel byggas bort. Användaren ska få
enkel information som hon förstår om hur hon kan rätta till felet.

• Gör  det  enkelt  att  ångra  handlingar. Handlingar  ska  kunna  göras
ogjorda. Detta gör att användaren inte behöver vara orolig för att göra
fel. Det uppmuntrar också användaren att utforska systemet.

• Stöd att användaren har kontrollen. Vana användare tycker om att ha
kontrollen  över  systemet.  Användare  ska  ta  initiativet  till  handlingar
snarare än att systemet gör det.

• Minska  belastningen  på  korttidsminnet. Displayer ska  vara  enkla,
användaren bör ha fått tillräcklig träning och displayer med mer än en
sida bör slås samman. Det finns en gräns för hur mycket information
som användaren kan hålla i medvetandet samtidigt.
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Donald Normans sju principer
Donald Norman har i sin bok  Psychology of Everyday Things (1988) sju
principer för användbara system.

Norman (1988, s. 188-189):

• Använd både kunskap i huvudet och i världen. Den kunskap som krävs
för en uppgift ska finnas i världen, dock är sådan kunskap bara nyttig
om kopplingen till  möjliga handlingar och utfall är naturlig. Å andra
sidan  gör  kunskap  som användaren  har  i  huvudet  för  det  mesta  att
uppgiften går att lösa snabbare.

• Förenkla uppgiftens struktur. Uppgifter ska ha så enkel struktur  som
möjligt  och  krav  på  planering  ska  minimeras. Designern  måste  ta
hänsyn  till  människans  begränsningar  i  kapacitet  på  korttidsminnet
såväl  som långtidsminnet.  En viktig sak som ny teknik kan göra för
människor är att förenkla och stödja utförandet av våra uppgifter.

• Gör saker synliga. Gör det tydligt för användaren vad som går att göra
med systemet och hur det ska göras. Gör det också tydligt på vilket sätt
systemet har påverkats av användarens handlingar. Förutom detta ska
systemet agera på ett  sätt  som stämmer med användarens intentioner
och indikera vilken status det har. 

• Få mappningarna att stämma. Utnyttja naturliga mappningar. Gör så att
förhållandet  mellan  intentioner  och  möjliga  handlingar  är  tydligt.
Detsamma  gäller  för  handlingar  och  deras  påverkan  på  systemet,
systemets verkliga status och den som syns samt systemets upplevda
status och användarens behov, intentioner och förväntningar.

• Utnyttja kraften i begränsningar. Använd begränsningar på ett sätt så
att endast det som går att göra är det användaren tror går.

• Designa för fel. Anta att alla fel som kan inträffa kommer att inträffa.
Tänk  igenom  allt  det  en  användare  kan  tänkas  göra  och  utforma
systemet så att användaren stöds. Ge användaren hjälp att rätta till fel;
vad hände, vad ska göras åt det och så vidare.

• När inget annat fungerar, standardisera. Ibland går det inte att utforma
delar av system så att  de uppfyller  ovanstående principer.  Då är  det
bästa  man  kan  göra  att  standardisera.  Fungerar  systemet  på  ett
konsekvent sätt vid liknande situationer kan användaren mycket enklare
lära sig detta.
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Ett urval av psykologiska principer
I  boken  Usability  Inspection  Methods skriver  Cathleen  Wharton  och
Clayton  Lewis (1994)  ett  kapitel  om psykologins  roll  för  användbarhet.
Under rubriken What psychological theory has to offer tar de upp ett antal
psykologiska principer som de tror kan vara betydelsefulla att känna till för
att kunna konstruera ett användbart system.

Wharton & Lewis (1994, s. 342-344):

• Vissa saker är lättare att se eller höra än andra.  Det finns modeller
som ger kvantitativa data på effekter av kontrast, ljudvolym, storlek och
liknande faktorer.

• Vissa saker ser inte ut eller låter på det vis man kan tro. Till exempel
ser vissa färger helt  annorlunda ut  mot vissa bakgrunder. Därför kan
man  behöva  justera  egenskaper  för  att  stämma  överens  med  det
förväntade utseendet/lätet.

• Endast en del av innehållet på en komplex display kommer troligtvis att
ses. Vad en person ser beror på objektens storlek, färg, organisering och
förflyttning. Även var användaren ser, vad hon vet om strukturen och
vad hon avser att  göra spelar också in.  Till  exempel kan användaren
uppleva grupperingar beroende på objektens färg eller att de objekt som
är nära varandra hör ihop.

• Noggranna  rörelser  tar  längre  tid  än  grövre. Om  ett  gränssnitt
använder  sig  av många knappar  eller  sekvenser  av knapptryckningar
blir avståndet mellan knapparna och deras storlek något som måste tas i
beaktande.

• Mentala operationer tar tid. Det tar tid att plocka upp information från
minnet och att fatta beslut. 

• Vissa mentala och fysiska operationer kan människor utföra parallellt.
Människor kan till exempel ofta använda ett tangentbord samtidigt som
de pratar eller lyssnar.

• Människor utför en uppgift snabbare ju oftare de gör den. Förbättringen
är snabb i början för att sedan plana ut ju fler gånger personen har utfört
uppgiften.

• Nybörjare kan ibland utföra en uppgift på ett annat sätt än en expert.
Det  finns  skillnader  i  kunskap  om  hur  systemet  fungerar  mellan
individer  som är  nybörjare  och de som är  experter.  Dessa skillnader
påverkar det sätt som uppgiften förstås och organiseras.
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• Det tar  tid  att  lära  sig ordentligt. Ges för  lite  tid  att  lära  sig något
kommer endast lite läras in så bra att det blir  ihågkommet mer än en
kort stund.

• Tidigare  kunskap  kan  komma  till  nytta. Information  som  hänger
samman med sådan som personen vet om sedan tidigare är enklare att
lära  sig  och  glöms  bort  i  mindre  utsträckning  jämfört  med  helt  ny
information.

• Det är enklare att känna igen än att komma ihåg. I de flesta fall är det
enklare  för  en  person  att  känna  igen  något  hon  ser  eller  hör  än  att
komma ihåg  det.  Denna  princip  har  lett  fram  till  användningen  av
grafiska gränssnitt istället för kommandobaserade dito.

• Människor  glömmer  saker. Framförallt  om  personen  inte  hade
tillräcklig tid på sig att repetera materialet eller om materialet inte är
kopplat till det personen redan vet på ett meningsfullt sätt.

• Beteenden är  ofta  inriktade  på  mål. Människor  gör  det  som de tror
hjälper dem att uppnå sina mål. Om en handling verkar leda bort från
målet så väljs den bort.

• Alternativa tillvägagångssätt kan orsaka problem. När flera sätt att lösa
ett problem på verkar rimliga leder det till en svårare uppgift än när de
möjliga handlingarna är färre.

• Människor vill se utveckling. Om en person inte kan se att hon kommer
närmare sitt mål så kan hon mycket väl avsluta en uppgift, försöka gå
tillbaka en bit eller hitta alternativa sätt att gå vidare på.

* * *
Åtskilliga  av  de  olika  författarnas  principer  täcker  in  samma
problemområde, dock har alla författarna med något som de andra inte har.
Mer om detta i avsnittet 4.1.1 Heuristiker.

2.2 Personlig anpassning
Idag har merparten av alla datorsystem en mer eller mindre oföränderlig
utformning.  Ganska ofta  kan dock användaren göra mindre förändringar
såsom ändra färger, utseende på verktygsfält och så vidare. 

På webbplatser är anpassningsmöjligheterna i regel ännu mindre. Det finns
undantag såsom My Yahoo! och liknande portaler där vad som visas i viss
utsträckning kan bestämmas av användaren. På My Yahoo! kan användaren
välja  att  visa  exempelvis  ekonominyheter  och  lokal  väderleksprognos
direkt på sin förstasida. En annan anpassning av  innehållet till användaren
som  görs  är  den  funktion  som  finns  på  många  e-handelsplatser (t.ex.
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CDOn.com, Amazon.com) som talar om vilka andra produkter som de som
köpt  den  aktuella  också  har  köpt.  Här  handlar  det  inte  om  att  fråga
användaren om vilket innehåll som ska visas, innehållet  genereras istället
automatiskt. Det som är gemensamt för båda dessa typer av funktioner på
webbplatser är att  det är frågan om det som i fortsättningen kommer att
kallas för personlig anpassning.

Det  råder  viss  begreppsförvirring  kring  personlig  anpassning  (eng.
personalization). Till att börja med är inte den svenska termen som används
här  vedertagen,  men  betydelsen  av  den  svenska  översättningen
personalisering är lika oklar som den engelska förlagan. 

En distinktion som görs mellan personlig anpassning och individualisering
är  att  anpassningen  inte  nödvändigtvis  måste  vara  individuell,  utan  lika
gärna kan utgå ifrån vad en grupp av användare vill ha (Bonett, 2001). 

Alan Cooper och Robert Reimann (2003) har en bestämning av begreppet,
nämligen att personlig anpassning är hur användaren väljer att utsmycka
beständiga objekt i systemet. Ett exempel på detta är att människor ändrar
bilden på skrivbordet i Windows. Deras definition ligger rätt långt från den
som används i den här studien.

Vad  gäller  den  engelska  termen  personalization  så  används  den  ibland
endast  för  en  del  av  det  som  här  kommer  att  klassas  som  personlig
anpassning.  Till  exempel  Jakob  Nielsen  (1998)  har  en  uppdelning  i
personalization  och  customization,  samma uppdelning  gör  även  Monica
Bonett  (2001).  Definitionerna  lyder  som  följer  (Nielsen,  1998,  förf.
översättning):

Customization är under användarens direkta kontroll:
Användaren väljer explicit mellan olika valmöjligheter (en
”webbportal” med rubriker från New York Times eller från Wall
Street Journal, kryssa för de aktier vars utveckling du vill följa).

Personalization är driven av datorn som försöker förse
användaren med individualiserade sidor baserat på något slags
modell av användaren.

Den definition som kommer att användas här täcker i praktiken in båda de
ovanstående begreppen. Den är hämtad från Karat et al. (2003, s. 686, förf.
översättning):
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När vi använder frasen ”att anpassa en webbplats personligt”
menar vi att använda personlig information om en individ för att
skräddarsy dennes upplevelse på webbplatsen.

Denna definition  är  som synes  helt  inriktad på personlig  anpassning  av
webbplatser  och säger ingenting om andra datorapplikationer.  Detta  kan
tyckas vara en begränsning men för den här studiens syfte är den fullgod.

2.2.1 Syftet med personlig anpassning
Nyttan med personlig anpassning är att ge användaren det hon, vare sig hon
vet det eller inte, vill ha. Detta för att hon ska kunna uppnå de mål hon har
med användningen av systemet. 

Monica Bonnet  (2001) menar att  målet  med personlig anpassning är att
användaren  känner  att  användningen  är  tillfredsställande.  Genom  att
systemet möter de behov som användaren har ska relationen mellan henne
och den som förser henne med tjänsten bli bättre och sannolikheten att hon
använder denna igen ökar (ibid.).

Om en webbplats  kan minnas  hur  en  användare tidigare gjort  inköp på
webbplatsen och presentera information utifrån vad som tidigare intresserat
henne skulle  de användare som inte besöker  webbplatsen så ofta lättare
hitta  det  de  behöver,  med  så  lite  navigering  som  möjligt  (Cooper  &
Reimann, 2003; McCracken & Wolfe, 2004).  Webbplatsen kan också dra
nytta av att en användare tidigare gjort inköp i form av den funktion för 1-
Click-köp  som  finns  på  Amazon.com,  där  användaren  endast  behöver
trycka en gång för att en beställning ska göras.

2.2.2 Typer av personlig anpassning
Det finns många sätt att anpassa webbplatser efter vem som använder dem.
Personlig anpassning går i stora drag ut på att först samla information om
användaren och sedan utnyttja  denna information på ett  eller  annat  sätt.
Dessa  faser  går  att  se  som  separata  delar  av  processen  personlig
anpassning. Uppdelningen går  inte att göra rakt av eftersom vissa av sätten
att utnyttja informationen kräver att den samlas in på ett särskilt sätt.

Det finns fyra olika sätt att samla information om användaren (Perkowitz &
Etzioni, 2000; Ouellette, 1999; Bonett, 2001):

Manuell individuell anpassning. Låta användaren själv förse webbplatsen med
den information som hon vill att denna ska känna till. Kallas ofta för fill-
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out-form. Det traditionella sättet att göra anpassningen på är att ha en sida
med ett stort formulär där användaren fyller i det hon vill ha med och hur
det  ska  presenteras.  Ett  alternativ  är  att  göra  som  på  My  Yahoo!  där
användaren åtminstone kan ta bort det hon vill direkt i gränssnittet.

Automatisk  individuell  anpassning.  Att  logga  användarens  handlingar  på
webbplatsen och utifrån dessa data gissa sig till  vad användaren vill  ha.
Detta kallas adaptivitet. Att på detta vis automatiskt anpassa en webbplats
är inte särskilt utbrett. Det krävs en god grund att stå på innan det går att
göra mer långtgående antaganden om användaren utifrån hennes beteende.

Automatisk kollektiv anpassning. Att utifrån vad alla användare har gjort dra
slutsatser  om vad  användare  brukar  vilja  göra.  Kallas  för  collaborative
filtering.  Resulterar  vanligtvis  i  att  användaren  får  rekommendationer
baserat på andra användares beteende. Begreppet social navigering ligger
nära automatisk kollektiv anpassning, det behöver dock inte vara tydligt att
det  är  andra  personers  beteende som styr  funktionerna,  vilket  gäller  för
social navigering (Dieberger et al., 2000).

Den fjärde variant som Ouellette (1999) och Bonett (2001) nämner är att
använda kakor (eng.  cookies), vilket egentligen inte tillför en metod utan
endast blir ett sätt att spara informationen på klientsidan. Detta innebär att
det  i  praktiken  endast  finns  tre  huvudsakliga  metoder  för  insamling  av
användarinformation.

Var och en av dessa tre metoder har sina för- och nackdelar. Främst är det
de två typer av anpassning som utgår från den egna individen som ställs
mot  varandra.  Här  återkommer  definitionsskillnaden  som  görs  av  vissa
mellan  customization, som motsvaras av manuell individuell  anpassning,
och  personalization,  som  motsvarar  automatisk  individuell  anpassning
(Nielsen, 1998; Bonett, 2001). I stort handlar det om skillnaden mellan vem
som tar initiativet, systemet eller användaren, och därmed vem användaren
upplever har den huvudsakliga kontrollen.

En fördel  med manuell  framför automatisk individuell  anpassning är  att
förändringarna  får  effekt  med  en  gång;  utan  att  användaren  behöver
använda systemet upprepade gånger (Bonett, 2001). Samtidigt innebär det
en risk att profilen förblir på det sätt som användaren en gång ställde in
den, trots att hon kanske skulle välja andra inställningar om hon upprepade
anpassningen (ibid.). En annan fördel är att det går att ställa direkta frågor
till  användaren om sådant som inte går att fånga enbart genom att logga
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användningen. På så vis kan mer långtgående slutsatser om användaren och
vad hon vill ha dras.

En  nackdel  som  Monica  Bonett  (2001)  ser  med  automatisk  kollektiv
anpassning är att användare som faller utanför den breda massan har svårt
att få vettiga rekommendationer. Detsamma gäller när det är ett litet antal
besökande på webbplatsen,  då varje enskild användares beteende får för
stor vikt.

Det  finns flera möjliga tillvägagångssätt  för  att  utnyttja  den information
som  samlats  in  om  användaren.  Några  metoder  är  gångbara  i  flera
sammanhang men generellt är det upp till den som utvecklar systemet att
avgöra hur detta ska vara anpassat efter användaren.

I en studie för IBM.com gjorde Karat et al. (2003) upp en lista på hela 75
olika  funktioner  och  policys  för  personlig  anpassning  (endast  ett  par
funktioner finns med idag). Webbplatsen som skulle konstrueras var ämnad
först och främst för inköpare av datorer på företag. I tre olika omgångar
utvärderades vilka av dessa 75 punkter som var viktigast  att  genomföra.
Det som är intressant med den studie som Karat et al. genomförde är att de
frångick  ett  perspektiv  på  personlig  anpassning  som något  tekniskt  och
istället  tog  en  utgångspunkt  i  hur  personlig  anpassning  påverkar
användaren och hennes intryck av webbplatsen. I studien kom forskarna
slutligen fram till tolv olika rekommendationer på funktioner och policys
för personlig anpassning av webbplatsen. Flera av dessa är särskilt lämpliga
för kommersiella  webbplatser, men de flesta kan översättas till  varianter
mer lämpliga för ickekommersiella sidor. De rekommendationer som gavs
var:

• Användaren kan kontrollera och ändra sin profil när som helst.
• Automatisk support och uppdateringar av produkter användaren äger.
• Användaren ges möjlighet att se vilka produkter som hon äger och vad

som passar till dessa.
• Att genom kontextberoende sökning kunna filtrera fram produkter som

passar användaren.
• Användaren behöver endast lämna den information som är nödvändig

för att kunna utnyttja funktionen.
• Användaren uppmärksammas på att systemet känner igen henne.
• Profilen är aktiv över hela webbplatsen.
• Möjlighet att  spara kundvagn och få erbjudanden på det som finns i

denna.
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• En personlig  sida skapas när  användaren lämnar  information om sig
själv.

• Olika funktioner kräver olika krav på identitet vilken går att justera (ju
mer webbplatsen vet  om användaren desto mer personlig  anpassning
kan den göra, användaren kan välja att endast logga in sig på en nivå
som uppfyller hennes önskemål på funktionalitet).

• Presentationen anpassas automatiskt efter hur användaren har navigerat
på sistone.

• Möjlighet att kontakta företaget i den kontext användaren befinner sig i.

Ett  sätt  att  använda information om användarna som både är vanligt  på
olika  webbplatser  och  ofta  omnämns  i  litteraturen  (bl.a.  Nielsen,  1998;
Bonett,  2001)  är  att  presentera  en  lista  på  sådant  som intresserat  andra
användare som även har varit intresserade av det som användaren ser på för
tillfället.  Denna  funktion  finns  till  exempel  på  ACM:s  webbplats  där
användaren får exempel på andra artiklar som de som läst den som visas för
tillfället också läst.

En annan variant av personlig anpassning som finns på webbplatser idag
och som vem som helst kan utnyttja är sådana som finns på My Yahoo! och
många andra webbportaler. Där kan användaren få upp till exempel vädret i
närheten, aktienoteringar för endast de aktier hon själv äger, nyheter som
rör vissa kategorier och mycket mer.

Det som kan sägas om alla ovan nämnda varianter på personlig anpassning
är att de är utformade för att passa i ett det sammanhang där de finns, vilket
påverkar nyttan med funktionen (Karat et al., 2003). Det tycks inte finnas
något  sätt  att  använda  information  om  användaren  som  går  att
implementera  i  alla  kontexter,  det  finns  dock  vissa  som  med  mindre
förändringar kan fungera i många, till exempel att rekommendera böcker
eller filmer utifrån andra användares preferenser.

2.3 Användbarhet och personlig anpassning
Det  råder  delade  meningar  om  personlig  anpassning  är  ett  sätt  att
konstruera användbara system. Det  som framförallt  talar  för  detta  är  att
syftet med personlig anpassning såväl som användbarhet handlar om att ge
användaren  en  lösning  som  passar  henne.  Exempelvis  är  personlig
anpassning  ett  sätt  att  få  ett  systemet  att  passa  för  flera
användningssituationer och användargrupper; att ta hänsyn till faktorerna
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situation  och  användargrupp  är  som  tidigare  nämnts  en  grundpelare  i
användbarhetstänkandet (Beyer & Holtzblatt, 1997). 

Ett  annat  exempel  som  styrker  tesen  att  användbarhet  och  personlig
anpassning är förenliga är det syfte med personlig anpassning som Monica
Bonett  (2001) för  fram. Hon talar om att  göra användaren tillfredsställd
med  användningen,  något  som  stämmer  väl  in  på  definitioner  av
användbarhet som även de talar om tillfredsställelse av användningen (ex.
ISO 9241-11, 1998; Shackel, 1990).

Jakob Nielsen (1998) menar att satsningar på personlig anpassning kan leda
till  att  användbarheten  blir  lidande  genom  att  de  ersätter  arbete  med
användbarheten.  Han menar att  det  är  bättre  att  satsa  på att  ta  fram ett
generellt gränssnitt som är användbart och som låter användaren använda
sin naturliga intelligens till att göra de val som användning innebär. Nielsen
uttryckte sig positivt till vissa former av personlig anpassning, i de fall som
är lätta att  beskriva på ett sätt  som datorn kan tolka och som är relativt
oföränderliga. 

Ett  annat  exempel  på  personlig  anpassning  som  Nielsen  (ibid.)  menar
fungerar bra är funktionen på Amazon.com som ger rekommendationer på
andra produkter de som gillat den aktuella också gillar. Anledningen till att
den funktionen är bra är, enligt Nielsen, att den inte innebär något extra
arbete för användaren. Även andra (Shneidermann & Plaisant, 2005) har
sagt att funktionen både kan hjälpa och underhålla användarna.

De iakttagelser som gjordes på My Yahoo! av Manber et al. (2000) tydde
även  de  på  att  det  är  viktigt  att  satsa  på  en  grundkonstruktion  som är
användbar innan personlig anpassning blandas in. Orsaken till detta är att
det stora flertalet användare aldrig gjorde några inställningar utan använde
det ursprungliga utseende på webbplatsen.

Shneidermann  och  Plaisant  (2005)  anser  att  det  finns  tillfällen  där
automatisk anpassning kan vara ett bra sätt att få systemet anpassat efter
användaren,  men  om  systemet  emellanåt  visar  upp  beteenden  som
användaren inte förväntar sig kan det leda till allvarliga konsekvenser som
gör att användning av systemet undviks. Om systemet gör oväntade saker
kan användaren bli oroad av att inte kunna förutsäga vad som ska hända
härnäst, tolka det som hänt eller veta hur handlingarna kan göras ogjorda.
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Ett exempel där automatisk personlig anpassning inte riktigt har lyckats tala
till användarna är den funktion i Microsoft Office 2000 som anpassar vilka
poster i menyerna som visas. De som används ofta visas från början medan
övriga  nås  genom  att  klicka  på  en  nedåtpil  längst  ned  i  menyn.  De
användare som har regelbundet användningsmönster uppskattar funktionen
medan  många  andra  blir  mycket  irriterade  av  den  (Shneidermann  &
Plaisant, 2005).

Flertalet  av  de  system  som  hänvisas  till  ovan  utför  den  personliga
anpassningen  utan  att  konsultera  användaren  själv,  de  är  exempel  på
adaptivitet.  Adaptiva  system  är  en  typ  av  personlig  anpassning  som
studerats  förhållandevis  utförligt  ur  användbarhetsperspektiv  (bl.a.
Paymans et al.,  2004; Gena, 2002). Studierna har  främst kontrasterat ett
adaptivt system med samma system utan adaptivitet; inte jämfört olika slag
av personlig anpassning med varandra.
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3 PROTOTYPER

Som grund för  intervjustudien och vidare  konstruktion  av webbportalen
utformades  två  prototyper.  I  detta  kapitel  beskrivs  funktionalitet  och
utformning  för  de  två  prototyper  som  användes  vid  intervjuerna,  den
prototyp som studien utmynnade i beskriv i kapitel 6.

3.1 Funktioner för personlig anpassning
Då det i en tidigare studie (Graspemo et al., 2003) framkommit att det finns
ett behov av olika utformning för olika användare i målgruppen, togs en
lista på möjliga funktioner för  personlig anpassning fram. Denna bestod
både av funktioner som är beskrivna i litteraturen och sådana som finns på
redan befintliga webbplatser. I vissa fall var det nödvändigt att modifiera
funktionerna något. Till listan lades ett par funktioner som arbetats fram av
författaren.  Eftersom  de  flesta  befintliga  webbplatser  med  personlig
anpassning idag är mer eller mindre inriktade på att sälja saker sågs det
som nödvändigt att även undersöka funktioner som kan tänkas passa bättre
i ett mindre kommersiellt sammanhang. Anledningen till vilka funktioner
som blev utvalda var  att  möjligheten  att  implementera dem ansågs vara
stor.

De funktioner för att samla in information om användarna som fanns med
var  alla  tagna från  Bonett  (2001),  Ouellette  (1999)  samt Perkowitz  och
Etzioni (2000), beskrivna i avsnittet 2.2.2 Typer av personlig anpassning (s.
15).  De  är  manuell  individuell  anpassning,  automatisk  individuell
anpassning samt automatisk kollektiv anpassning.

Funktioner att utnyttja den insamlade användarinformationen var totalt sju,
varav  tre  helt  nya.  Nedan  följer  funktionerna,  tillsammans  med  en
förklaring och ett syfte för var och en.

”De som har läst den här artikeln har även läst...”
Förklaring: Användaren får exempel på artiklar som andra användare som
läst den aktuella artikeln också läst. Kollektiv anpassning.
Syfte: Användaren hittar andra artiklar som hon tycker är intressanta utan
att behöva leta upp dem själv.
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Innehåll efter intresse på förstasidan
Förklaring:  Artiklar  som  tillhör  kategorier  webbplatsen  identifierat  som
användarens  intresseområden  går  att  nå  från  förstasidan.  Individuell
anpassning.
Syfte:  Ge  användaren  det  hon  vill  ha  utan  att  hon  behöver  leta  efter
informationen.

Artiklar många läst på förstasidan
Förklaring: Om tillräckligt många har läst en artikel inom en viss tidsperiod
kommer den upp på förstasidan för alla användare. Antingen presenteras
artiklarna helt  utan att ange varför de finns med eller så visas varför de
finns med, exempelvis i form av en topplista. Kollektiv anpassning.
Syfte: Det många har läst är det troligt att fler vill läsa. Ett scenario skulle
kunna vara att ett nytt forskningsrön har kommit och många vill kolla upp
det närmare. De första får leta fram artikeln som vanligt medan de som
kommer efter slipper detta då artikeln går att nå från förstasidan.

Automatiskt filtrera innehåll eller sökning
Förklaring:  Informationsmängden  begränsas  så  att  endast  aktiviteter  i  ett
visst  län,  en  viss  typ  av  produkter  eller  liknande  visas.  Individuell
anpassning.
Syfte: De flesta människor vill inte veta vad som händer i andra änden av
landet eller att det har kommit nya sätt att hantera diabetes hos små barn
när diabetikerns egen ålder är högre. Därför bör så mycket som möjligt av
det som är ointressant för användaren tas bort.

Informationsdjupet anpassat
Förklaring: På artikelsidor visas en sammanfattad version, en normalversion
eller en utökad version. Även andra metoder att ändra sättet informationen
presenteras på är tänkbart såsom en medicinsk version och en version om
mer praktiska konsekvenser. Individuell anpassning.
Syfte:  För det mesta vill  användaren inte läsa hela artiklar utan nöjer sig
med en sammanfattning. Ibland vill hon dock läsa mer och ska då få göra
det.  Hur noggrann information en användare vill  ha ändras inte mycket,
åtminstone inte så länge det rör sig om artiklar inom samma ämne.

Intressanta artiklar överst på översiktssidor
Förklaring: Artiklar som tillhör en av de kategorier webbplatsen identifierat
som  användarens  intresseområden  hamnar  överst  på  sidor  med
uppställningar av många artiklar. Individuell anpassning.
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Syfte: Användaren vill läsa det hon är intresserad av och sådant innehåll bör
därför vara lätt att hitta för henne.

Upptrampade stigar som navigeringsstöd
Förklaring:  I  navigeringen  markeras  på  något  vis  de  poster  som  många
användare,  alternativt  användaren  själv,  har  besökt  förhållandevis  ofta.
Kollektiv respektive individuell anpassning.
Syfte:  Vad  andra,  alternativt  användaren  själv,  gjort  tidigare  är  bra
förutsägelse för vad hon kommer vilja göra.

3.2 Prototyp 1
Prototypen  utgjordes  av  sammanlagt  nio  statiska  webbsidor  som  var
utformade  så  att  användaren  gavs  intrycket  att  det  var  en  fungerande
webbplats med personlig anpassning om sidorna gicks igenom på ett visst
sätt.  Prototypen var  ett  utkast  till  hur  en webbportal för  information till
diabetesintresserade  skulle  kunna  se  ut.  En  användarprofil  en  tänkt
användare syntes i högerdelen av alla sidor (se Figur 3.1).

Endast  ett  av  de  tre  ovan  beskrivna  sätten  att  samla  information  om
användaren  illustrerades,  nämligen  manuell  individuell  anpassning.
Illustrationen  bestod  av  ett  ifyllnadsformulär  (se  Figur  3.1).   De  båda
övriga  typerna  fick  vid  intervjuerna  förklaras  för  informanterna  hur  de
fungerade.

Sätten att använda informationen om användaren konkretiserades för alla
de sju funktionerna på följande vis:

”De som har läst den här artikeln har även läst...” En lista med rubriker på tre
andra artiklar (se  Figur 3.2). Listan var placerad under navigeringen och
hade samma titel som funktionsnamnet.

Innehåll efter intresse på förstasidan. Rubrik och kort sammanfattning av två
artiklar  samt  ett  recept,  vilka  alla  överensstämde  med  kategorierna  i
användarprofilen (se Figur 3.4).

Artiklar många läst på förstasidan. Samma två par av rubrik och artikel som
för funktionen  innehåll efter intresse på förstasidan användes för att visa
hur funktionen skulle fungera (se Figur 3.4). Informanterna fick först tolka
att  artiklarna  fanns  där  beroende på den ena  funktionen  och sedan den
andra.
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Automatiskt filtrera innehåll eller sökning. En sida för aktiviteter filtrerades så
att endast aktiviteter i användarens hemlän visades (se  Figur 3.3). Andra
län gick att välja med hjälp av en listbox.
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Figur 3.1. Prototyp 1 – Ändra användarprofilen
Mittkolumnen (1) innehåller en stor uppsättning inställningar som användaren kan
göra. I högerkolumnen (2) kan användaren se hur hennes profil ser ut.
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Informationsdjupet  anpassat. Tre  varianter  av  samma  artikel  visades  (se
Figur  3.2).  De olika varianterna hade olika  grad av utförlighet.  Alla  tre
versioner  visades  på  samma sida och informanterna  fick  resonera  kring
funktionen utifrån detta.

Intressanta artiklar överst på översiktssidor. På en sida med en uppställning av
många  artiklar  låg  de  artiklar  som  passade  in  på  användarprofilens
kategorier överst (se Figur 3.5).

25

Figur 3.2. Prototyp 1 – En artikel
Poster i navigeringen (1) som användaren, alternativt alla användare, besökt ofta,
skrivs med röd text (i det här fallet ”Kokbok”, ”Forskning” och  ”Sport och
motion”). Under navigeringen (2) visas titlar till andra artiklar som andra
användare läst förutom den aktuella. I mittkolumnen (3) visas artikeltexten på en av
tre detaljnivåer (här visas alla tre samtidigt).
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Upptrampade stigar som navigeringshjälp. De menyposter som använts ofta
av användaren, alternativt alla användare, skrevs med röd text istället för
svart (se Figur 3.2). Informanterna fick omväxlande resonera kring att det
var de själva eller alla andra användare som använt posten ofta.
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Figur 3.4. Prototyp 1 – Förstasidan
Innehållet i mittkolumnen (1) stämmer överens med de områden användaren, enligt
hennes profil, är intresserad av (2). Alternativt är artiklarna som visas (3) sådana
som många användare läst på senaste tiden.
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3.3 Prototyp 2
Efter de första intervjuerna konstruerades en andra prototyp. Version två av
prototypen var ett stort steg närmare en färdig produkt. Istället för statiska
webbsidor bestod prototyp 2 av dynamiskt sammansatta dito. Ett flertal av
funktionerna  för  personlig  anpassning  hade  implementerats;  både
funktioner för individuell och kollektiv anpassning fungerade.
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Figur 3.5. Prototyp 1 – Översiktssida för artiklar
De två första artiklarna (1) placeras överst eftersom de tillhör kategorier som
användaren är intresserad av (2).

1 2

Figur 3.3. Prototyp 1 – Aktiviteter
De aktiviteter som visas initialt (1) planeras i hemlänet (2). Användaren har
möjlighet att välja ett annat län i boxen (3).
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Den  andra  prototypen  hade  inte  med  alla  de  sju  sätten  att  använda
information om användaren, på grund av att tekniskt fungerande lösningar
för vissa funktioner inte hade hittats. Ett antal av funktionerna för personlig
anpassning hade förändrats från prototyp 1 till 2. 

”De  som  har  läst  den  här  artikeln  har  även  läst...” Implementerat  som  i
prototyp 1; en lista under navigeringen med artikeltitlar som länkade till
varje artikel (se Figur 3.6).

Innehåll  efter  intresse på förstasidan. I  en ruta med ljusblå  bakgrund och
rubriken  ”Min  förstasida”  visades  de  tre  senaste  artikeltitlarna  och
sammanfattningarna som tillhörde användarens intresseområden (se  Figur
3.7).

Artiklar  många  läst  på  förstasidan. Funktionen  fanns  inte  med  i
implementationen.  Istället  visades de senast  tillagda artiklarna överst  (se
Figur 3.7). Vid intervjuerna fick informanterna resonera utifrån antagandet
att artiklarna var artiklar många läst på sistone.

Automatiskt  filtrera  innehåll  eller  sökning. När  användaren  valde
menyalternativet  På  gång visades  först  aktiviteter  i  hemlänet  följt  av
aktiviteter i resten av landet (se Figur 3.8). I navigeringen visades andra län
som användaren kunde välja.

Informationsdjupet anpassat. Eftersom det var oklart från första omgången
intervjuer  om  informationsdjupet  skulle  vara  konstant  över  hela
webbplatsen eller endast för varje ämnesområde ersattes funktionen av ett
upplägg liknande det tidningar har, med ingress följt av brödtext (se Figur
3.6). Avsikten var att ingressen ska ge en sammanfattning av innehållet i
hela artikeln. Orsaken till förändringen var att det i de första intervjuerna
framkommit en ovisshet om det var bäst att ha samma informationsdjup på
alla  artiklar  eller  om  det  skulle  vara  olika  för  olika  ämnesområden.
Upplägget  gjorde  att  två olika detaljnivåer  av artikeln  ändå visades.  Då
upplägget påminner om dagstidningar borde användaren vara bekant med
det.

Intressanta artiklar  överst  på översiktssidor. Eftersom det  i  prototypen inte
fanns  några  översiktssidor  som  tog  upp  mer  än  en  kategori
implementerades inte funktionen.

28



3 Prototyper

Upptrampade stigar som navigeringsstöd. Utifrån vilka sidor alla användare
hade besökt flitigast visades ett fotavtryck vid de menyposter som ledde
fram dit (se Figur 3.6).
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Figur 3.6. Prototyp 2 – En artikel
Rubriker till artiklar som de som läst den aktuella också läst visas under
navigeringen (1). Istället för att ha olika djup på informationen används i själva
artikeltexten (2) ingress följt av brödtext. Ett fotavtryck i navigeringen (3)
symboliserar att många användare har besökt menyposten.
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Figur 3.8. Prototyp 2 – På gång
I mittkolumnen (1) visas överst aktiviteter planerade i hemlänet (2) och under de i
resten av landet. I navigeringen (3)  kan användaren välja ett annat län.
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Figur 3.7. Prototyp 2 – Förstasidan
De två översta artiklarna (1) är de två senast tillagda i systemet. I rutan med
olikfärgad bakgrund (2) visas artiklar som tillhör kategorier användaren är
intresserad av (3).
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4 METOD

Två olika metoder användes i studien, en heuristisk utvärdering av olika
funktioner för personlig anpassning och en intervjustudie där användare av
tekniken  gavs  utrymme  att  säga  sitt.  De  två  olika  tillvägagångssätten
syftade till att genom sina två helt olika angreppssätt komplettera varandra
så att inga viktiga fynd förbisågs.

Studien präglades av en växelverkan mellan sina två syften; att undersöka
funktioner  för  personlig  anpassning  samt  att  ta  fram en prototyp  av  en
webbplats för DiabIT-projektets målgrupp.

4.1 Heuristisk utvärdering
Nielsen (1994) och Faulkner (2000) beskriver heuristisk utvärdering som
en  av  flera  metoder  för  användbarhetsanalys  (eng.  usability  inspection
methods), vilka  kännetecknas av att de på ett snabbt, billigt och enkelt sätt
kan hitta användbarhetsproblem. Lösningar på problemen kommer inte att
hittas men utvärderingen ger möjlighet att ta reda på en del av vad som ska
rättas  till.  Nielsen  och  Mack  (1994,  även  Faulkner,  2000)  tar   upp  sju
metoder  utöver  heuristisk  utvärdering  (guideline review,  pluralistic
walkthrough,  consistency inspection,  standards inspection,  cognitive
walkthrough,  formal usability inspections samt  feature inspection).
Heuristisk utvärdering är mindre formell än dessa(ibid.), i det avseendet att
den inte följer en plan steg för steg.

Orsaken till att heuristisk utvärdering användes i studien var att det var den
enda av de metoder Nielsen och Mack tar upp som var möjlig att, med viss
modifiering, applicera på något som inte är en färdig produkt samt att den
utgår från befintliga principer för användbarhet.

En heuristisk utvärdering går i stora drag till så att en användbarhetsexpert,
utifrån  en  i  förväg  utarbetad  lista  med  tumregler  för  användbarhet,  går
igenom artefakten för att identifiera de fel och brister den kan tänkas ha
(Nielsen, 1994). Hittar utvärderaren fel som inte innefattas av heuristikerna
anmärks naturligtvis även på dessa. Utvärderingen bör inte ta mer än ett par
timmar.  Flest  fel  hittas  naturligtvis  om så  många  experter  som möjligt
utvärderar  produkten,  men  Nielsen  (ibid.)  menar  att  redan  tre  till  fem
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utvärderare är fullt tillräckligt för att hitta merparten av de fel som finns.
Med detta antal  fås enligt  Nielsen även ett gynnsamt förhållande mellan
hittade fel och kostnad/tidsåtgång för utvärderingen.

4.1.1 Heuristiker
Den  heuristiska  utvärderingen  utgick  från  redan  befintliga
användbarhetsprinciper  för  att  undvika  att  studiens  syfte  färgade
heuristikerna. En risk var annars att heuristiker konstruerades enbart för att
visa  på  en  funktions  förträfflighet  framför  en  annan.  Ytterligare  en
anledning till att redan existerande användbarhetsprinciper användes var att
dessa sedan tidigare visat sig fungera i ett stort antal situationer. 

I  avsnittet  2.1.2 Användbarhetsprinciper (s.  8-13)  beskrevs  40  olika
användbarhetsprinciper.  Ett  affinitetsdiagram  (Löwgren  &  Stolterman,
2004) med alla fyrtio principer konstruerades för att gruppera de som var
närliggande  och  överlappande  eller  på  annat  sätt  hade  samband  med
varandra (Figur 4.1 visar affinitetsdiagrammet för de principer som senare
användes i studien). Grupperna som utkristalliserades utgjorde grunden för
totalt  elva  övergripande  heuristiker,  som  alla  namngavs.  Fyra  av  dess
ansågs  inte  vara  tillämpbara  på  de  typer  av  personlig  anpassning  som
studerades (heuristikerna samtidiga uppgifter samt personlig inlärning och
träning)  eller  med  den  utformning  studien  hade  (heuristikerna  konkret
implementation  samt  felhantering  och  hjälp).  De  sju  heuristiker  som
kvarstod  var  synlighet,  återkoppling, konsekvens,  kognitivt  enkel,
perceptuellt  enkel,  kontroll  samt  genvägar.  Nedan följer  varje heuristiks
innebörd  tillsammans  med  en  beskrivning  av  kopplingen  mellan
heuristiken och de användbarhetsprinciper som legat till grund för den.

Synlighet

Användaren hålls informerad om systemets status, vad hon kan
göra och hur det påverkar systemet. 

Användaren behöver veta systemets aktuella status (Synlighet av systemets
status -  Nielsen, 1994;  Gör saker synliga -  Norman, 1988) för att kunna
förstå hur hon på ett för henne naturligt sätt ska kunna komma närmare sina
mål (Systemet matchar verkligheten - Nielsen, 1994; Få mappningarna att
stämma - Norman, 1988). Användaren ska inte behöva tveka om vilket sätt
att  handla  som  är  det  rätta  (Alternativa  tillvägagångssätt  kan  orsaka
problem - Wharton & Lewis, 1994).
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Återkoppling

Användaren får återkoppling på alla handlingar hon utför i
systemet.

För att veta om hon närmar sig sina mål (Beteenden är ofta inriktade på
mål -  Wharton & Lewis, 1994) behöver användaren få bekräftelse på att
hennes  handlingar  påverkar  systemet  (Människor  vill  se  utveckling -
(Wharton  &  Lewis,  1994)  och  även  på  vilket  sätt  påverkan  sker  (Ge
informativ återkoppling - Shneidermann & Plaisant, 2005).

Konsekvens

Systemet beter sig och ser ut på liknande sätt i alla situationer.

Användaren har lättare att lära sig hur hon ska hantera systemet om det sker
på liknande sätt i hela systemet (Sträva efter konsekvens - Shneidermann &
Plaisant,  2005)  eller  som  i  andra  situationer  i  och  utanför  systemet
(Konsekvens och standarder - Nielsen, 1994). Blir användaren bemött på
samma sätt i hela systemet kan det kompensera för att bemötandet i sig inte
är  helt  intuitivt  för  henne  (När  inget  annat  fungerar,  standardisera -
Norman, 1988).

Kognitivt enkel

Användarens uppgift förenklas kognitivt. Systemet låter henne
slippa extra funderande och hjälper henne att uppnå sina mål.

Användaren  ska  inte  få  en  svårare  uppgift  än  nödvändigt   (Förenkla
uppgiftens struktur - Norman, 1988). Användarens uppgift kan underlättas
genom  att  hon  får  möjliga  handlingsalternativ  presenterade  för  sig
(Igenkänning snarare än att komma ihåg - Nielsen, 1994;  Det är enklare
att känna igen än att komma ihåg - Wharton & Lewis, 1994).

Användaren  ska  inte  heller  behöva  bearbeta  för  mycket  information  åt
gången (Minska belastningen på korttidsminnet - Shneidermann & Plaisant,
2005).  Detta  kan  åstadkommas  genom att  systemet  gör  det  tydligt  hur
användaren  ska  handla  härnäst  (Använd  både  kunskap  i  huvudet  och  i
världen - Norman, 1988).

Är  uppgiften  enkel  kan  användaren  utföra  den  snabbare  (Mentala
operationer tar tid - Wharton & Lewis, 1994), vilket spar tid åt henne.
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Figur 4.1. Affinitetsdiagram för användbarhetsprinciper i de använda heuristikerna
En pil visar på ett samband mellan två grupper av principer. Principer som ligger 
nära varandra är nära besläktade. 
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Perceptuellt enkel

Användaren ser det hon behöver för att uppnå sina mål. Onödig
information undviks.

Användaren kan inte ta in hur mycket information som helst (Endast en del
av innehållet på en komplex display kommer troligtvis att synas - Wharton
&  Lewis,  1994),  därför  bör  systemet  vara  utformat  så  att  mängden
information hålls nere (Estetisk och  minimalistisk design - Nielsen, 1994;
Minska belastningen på korttidsminnet - Shneidermann & Plaisant, 2005).
Genom att utnyttja att användaren redan vet en hel del går det att ta bort en
explicita förklaringar av detta (Använd kunskap i huvudet och i världen -
Norman, 1988).

Kontroll

Användaren har kontrollen och upplever det så. Hon känner att
hon kan korrigera handlingar som inte fått önskat utfall.

En viktig faktor för att användaren ska bli positivt inställd till ett system är
att hon känner att det är hon som kontrollerar systemet och inte tvärt om
(Stöd att  användaren har  kontrollen -  Shneidermann & Plaisant,  2005).
Känner användaren att hon har kontroll är hon inte rädd att pröva sig fram,
eftersom hon  vet  att  hon  utan  problem kan  återgå  till  ett  tidigare  läge
(Användarkontroll och -frihet - Nielsen, 1994), detta gör också möjlighet
att ångra till en viktig del av användarens känsla av kontroll (Tillåt enkelt
sätt att ångra handlingar - Shneidermann & Plaisant, 2005).

Genvägar

Användningen snabbas upp med hjälp av genvägar. Användaren
spar tid och når det hon är ute efter enklare.

Användaren är ofta ute efter att kunna göra det hon gör på ett så smidigt
sätt som möjligt, vilket systemet bör underlätta (Flexibilitet och effektivitet
i användning - Nielsen, 1994). Användare som gjort samma sak förut bör
hjälpas att göra detta på ett enklare och och mer direkt sätt (Gör det möjligt
för  vana  användare  att  använda  genvägar -  Shneidermann  & Plaisant,
2005).

* * *
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Vissa användbarhetsprinciper finns med under mer än en rubrik eftersom
indelningen  av  heuristikerna  i  denna  studie  skiljer  sig  från  de  olika
författarnas. 

4.1.2 Skillnader från traditionell heuristisk utvärdering
Den  heuristiska  utvärdering  som  utförts  i  studien  skiljer  sig  på  vissa
punkter från den process som Nielsen (1994) beskriver. Först och främst
utgår  utvärderingen  inte  från  en  existerande  artefakt utan  från  de  olika
funktioner  som  utvärderas  frånkopplat  från  deras  eventuella
implementation. Detta gjordes för att inte brister och fel i implementationen
skulle  orsaka att  andra slutsatser än de som enbart  hänger samman med
funktionen skulle dras. Detta lämnar dock tolkningen av vad funktionerna
innebär relativt öppen för den som utför utvärderingen. För att komma till
rätta med detta har så många olika rimliga tolkningar som möjligt försökt
tas med vid utvärderingen.

En annan viktig skillnad är att utvärderingen i studien inom vissa områden
jämför olika tillvägagångssätt. I traditionell heuristisk utvärdering är målet
framförallt att upptäcka fel och brister i produkten helt och hållet utan att se
till andra, liknande, produkter.

Den tredje punkt som skiljer från traditionell heuristisk utvärdering är att
endast författaren utförde utvärderingen, något som berodde på att tid och
resurser inte medgav fler utvärderare.

4.2 Intervjuer
För att få ett empiriskt underlag, skilt från de mer eller mindre teoretiska
antaganden som heuristiker  utgör,  gjordes en intervjustudie.  Intervjuerna
genomfördes dels med personer som tillhör den primära målgruppen för
DiabIT, det vill säga familjer med tonåriga diabetiker, och dels med andra
familjer med barn i samma ålder. För de funktioner som undersöktes finns
det inte något som talar för att informanterna skulle svara olika beroende på
om  det  finns  tonårig  diabetiker  i  familjen  eller  inte.  Funktionerna  för
personlig  anpassning var  inte  heller  utformade specifikt  för  målgruppen
utan var avsedda att passa människor i allmänhet.

Intervjuerna var  halvstrukturerade (Svenningsson et al., 2003; Breakwell,
2000). Vid varje intervju deltog två eller tre personer förutom intervjuaren.
Intervjuerna genomfördes utifrån en i förväg uppgjord intervjuplan. Denna
modifierades mellan intervjuerna för att bättre kunna ge intressanta data.
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Detta  lät  sig  göras  eftersom  frågeställningarna  inte  var  jämförande;
intervjustudien  avsåg  inte  att  finna  skillnader  mellan  hur  olika
användargrupper  svarade,  utan  endast  att  utforska  problemrymden  som
uppstår kring de undersökta funktionerna för personlig anpassning.

Alla intervjuer genomfördes i informanternas hem. Detta hade två orsaker,
dels att informanterna inte skulle behöva spilla mer tid och kraft än absolut
nödvändigt, då de inte fick någon direkt ersättning för sitt deltagande, dels
för att informanterna skulle känna sig mer bekväma i intervjusituationen.

Under  en  del  av  varje  intervju  visades  en  av  de  två  prototyperna.
Prototypen visades på en dator och en av informanterna interagerade med
den utifrån de instruktioner som intervjuaren gav. Den främsta anledningen
till  att  prototypen  visades  var  att  illustrera  olika  varianter  av  personlig
anpassning. Att visa exempel istället för att tala i abstrakta termer kan ge en
bättre grund att  bygga samtalet  vidare på (Winograd,  1995).  En tänkbar
nackdel är att informanterna blir styrda i sitt tänkande att endast utgå från
hur prototypen är utformad och inte tänka på alternativa lösningar.

En  risk  med  att  utanför  datorkontexten  intervjua  människor  om hur  de
handlar  på  webben  är  att  utsagorna  inte  alltid  stämmer  överens  med
verkligheten (Svenningsson et al.,  2003), samma problem finns med alla
intervjuer (Breakwell, 2000).

4.2.1 Informanter
I  intervjustudien  ingick  totalt  8  personer  fördelat  på  tre  intervjuer.
Informanterna var mellan 13 och 51 år gamla (3 föräldrar och 5 tonåringar)
och fördelningen mellan män och kvinnor var jämn (4 av vardera). Vid de
första två intervjuerna användes prototyp 1 och vid den tredje prototyp 2. 

Alla informanter var förhållandevis vana dator- och webbanvändare, minst
ett flertal gånger per vecka. Alla tre familjer hade eller höll på att installera
bredbandsuppkoppling i hemmet. Flera av ungdomarna var medlemmar i
olika communities på webben och använde webben mer  ostrukturerat än
föräldrarna, som i stor utsträckning använde webben  instrumentellt i det
avseendet att de endast utförde vissa uppgifter, som att läsa och skicka e-
post, läsa nyheter på tidningars webbplatser och liknande.
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4.3 Genomförande
Studien  inleddes  med  fem  fokusgrupper  med  familjer  med  en  tonårig
diabetiker. Under dessa fokusgrupper fick familjerna tillfälle att diskutera
om hur det är att leva med diabetes och på vilket sätt teknik kan påverka
hur diabetesen hanteras.

Under samma period som fokusgrupperna genomfördes utformades de tio
funktioner  för  personlig  anpassning,  som  sedan  undersöktes  i  den
heuristiska utvärderingen och intervjustudien.

När listan med funktioner för personlig anpassning var färdig utfördes den
heuristiska utvärderingen. Det som utvärderades var en abstrakt, idealiserad
bild av funktionerna och inte konkreta implementationer av dem. Det som
framkom  i  denna  användes  inte  vid  utformningen  av  prototyper.
Anledningen  till  detta  var  att  de  ursprungliga  funktionerna  skulle
undersökas och inte modifierade dito.

Därefter utvecklades prototyp 1. Valet av innehåll i denna baserades på vad
diabetikerfamiljerna  hade  sagt  i  fokusgrupperna.  Prototypen  användes
sedan  i  de  två  första  intervjuerna  för  att  konkretisera  funktionerna  för
personlig anpassning.

Efter  den  andra  intervjun  gjordes  en  omdesign  av  prototyp  1.  Under
omdesignen  togs  viss  hänsyn  till  vad  som  framkommit  i  intervjuerna
Resultatet av omdesignen blev prototyp 2, vilken användes under den sista
intervjun.

När data sammanställts och analyserats utvecklades den slutliga prototypen
(se kapitel 6). Utformningen av denna hade påverkats av de lärdomar som
studien  givit;  även  sådant  som informanterna  anmärkt  på  som inte  var
direkt kopplat till funktioner för personlig anpassning.

39



Att stödja utan att styra eller störa

5 RESULTAT

Resultaten  är,  liksom  hela  undersökningen,  uppdelad  i  två  delar;  den
heuristiska utvärderingen och intervjuundersökningen. För att lättare kunna
koppla samman dessa delar  är  resultaten grupperade efter  funktioner för
personlig anpassning.

Som  tidigare  beskrivits  användes  åtta  heuristiker  för  utvärderingen;
synlighet,  återkoppling,  konsekvens,  kognitivt  enkel,  perceptuellt  enkel,
kontroll samt genvägar.

5.1 Samla användarinformation

5.1.1 Manuell och automatisk individuell anpassning
Eftersom  dessa  två  funktioner  i  intervjuerna  ställdes  mot  varandra  av
informanterna går det inte att beskriva vad som framkom kring den ena
utan att kontrastera med den andra. Därför är heuristiska utvärderingen för
vardera funktion uppställda efter varandra och först därefter följer det som
framkom i intervjuerna.

Heuristisk utvärdering – Manuell individuell anpassning
Synlighet: Användaren får möjlighet att se de inställningar hon kan göra,
förhoppningsvis även vilken effekt varje inställning innebär.

Återkoppling: På de webbplatser som idag tillämpar funktionen kan det vara
svårt att omedelbart förstå kopplingen mellan en viss handling och en viss
förändring i systemet. Detta beror på att användaren ofta har möjlighet att
förändra ett flertal inställningar på samma sida: när användaren tryckt på en
knapp för att godkänna verkställs alla inställningar samtidigt. En lösning
med mer omedelbara effekter borde ge bättre återkoppling till användaren.

Konsekvens: De  förändringar  som sker,  sker  på  initiativ  av  användaren
vilket  bör  innebära  att  systemet  inte  upplevs  som överraskande.  Det  är
användaren som har bestämt förändringarna mellan olika tillfällen.

Kognitivt enkel: Användaren måste bestämma sig  för  hur  hon vill  ha det
vilket kräver tankearbete. Beroende på hur funktionen implementeras kan
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den bli enklare. Kan användaren bestämma sig i rätt kontext innebär det en
enklare uppgift än om det ska ske frånkopplat från sammanhanget.

Perceptuellt enkel: Alltför många valmöjligheter blir förhållandevis snabbt
svårt att överblicka. Även anpassningar användaren inte önskar göra finns
med  utan  urskiljning;  vill  användaren  ändra  en  enskild  inställning  blir
redan en inställning ytterligare störande.

Kontroll: Ger användaren en stor reell och upplevd kontroll, användaren är
den som avgör om ändringar ska göras, när de ska göras och vilka de ska
vara. Funktionen kan konstrueras så att det är relativt enkelt att ta tillbaka
de anpassningar som har utförts. I befintliga webbplatser handlar det dock
ofta  om  att  göra  nya  anpassningar  istället  för  att  endast  återgå  till  ett
tidigare läge.

Genvägar: Att fylla i ett formulär eller att trycka på knappar för att manuellt
anpassa en webbplats  tar  tid.  Frågan är  om den tid  och det  arbete  som
användaren  sparar  på  att  göra  anpassningen  överstiger  den  tid  själva
anpassningen tar.

Heuristisk utvärdering – Automatisk individuell anpassning
Synlighet: Det  går  att  lösa  att  användaren hålls  uppdaterad  på systemets
status  utan några  större  problem, däremot blir  det  svårare  att  visa  vilka
anpassningar  som  systemet  gör  och  på  vilket  sätt  som  användarens
handlingar påverkar utfallet. En del av meningen med funktionen kan också
vara att den är så väl dold som möjligt för användaren.

Återkoppling: Så  länge  det  är  en  enskild  handling  som gör  att  systemet
reagerar på ett visst sätt går det konstruera funktionen så att användaren får
ordentlig  återkoppling.  Problem  dyker  upp  när  det  är  flera,  kanske  av
varandra helt oberoende, handlingar som orsakar en effekt. Det blir svårare
för användaren att minnas flera tillfällen och se att dessa är kopplade till
varandra.

Konsekvens: Om webbplatsen upplevs som konsekvent eller inte är i det här
fallet i mångt och mycket beroende av om återkopplingen fungerar bra. Vet
användaren varför något har ändrat sig och hur ändringen är beskaffad kan
hon vara mer bekväm med hur webbplatsen fungerar. Om återkopplingen
däremot inte fungerar tillfredsställande kan de ändringar som funktionen
ger upphov till upplevas som att webbplatsen byter utseende och fungerar
annorlunda från gång till gång.
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Kognitivt enkel: Beroende  på  om  användaren  vill  ha  förståelse  för  hur
webbplatsen fungerar eller inte, blir det lite olika svar på den här punkten.
Bryr hon sig inte om varför det blir på ett visst vis sker insamlingen av
information  på  enklast  tänkbara  sätt,  användaren  behöver  bara  använda
systemet på vanligt sätt. För den användare som vill få en djupare förståelse
krävs dock att problemen med synligheten och återkopplingen lösts.

Perceptuellt enkel: Användaren  behöver  inte  besväras  med  alla  de
anpassningar som webbplatsen utför, funktionen leder därmed inte till att
utseendet  blir  mer  komplext.  Det  som kan  sätta  käppar  i  hjulet  är  om
strävandet efter synlighet och återkoppling tar för stort utrymme.

Kontroll: Användaren fråntas en del av kontrollen till förmån för att slippa
visst arbete. Beroende på hur användaren tänker och upplever sitt behov av
kontroll kan denna avvägning mellan kontroll och minskat arbete i en del
fall väga över åt kontroll och i andra åt motsatt håll. Det är stor risk att
användaren inte förstår vad hon behöver göra för att göra en anpassning
ogjord. För att på ett effektivt sätt kunna uppnå ångrafunktionalitet behöver
med stor sannolikhet den automatiska metoden frångås.

Genvägar: Ett av de allra viktigaste syften som finns med funktionen är att
systemet ska kunna skapa genvägar som användaren inte behöver lära sig.
Användaren får det hon vill ha snabbare och enklare.

Intervjuer
Det som diskuterades flitigast kring sätten att samla information var vilket
av  manuell  och  automatisk  anpassning  som var  att  föredra.  Åsikterna  i
ämnet  gick  isär  och  olika  användare  verkade  ha  olika  aspekter  av
funktionerna som de värderade extra högt. En del informanter tyckte att det
skulle vara bra att inte behöva lägga arbete ned arbete på anpassningen,
vilket skulle tala för automatisk anpassning. Andra menade att det är bra att
användaren har full  kontroll  på det som händer,  vilket  talar för  manuell
anpassning.  Utan  att  påstå  att  någon  generalisering  går  att  göra  var  de
informanter som använde datorer mest mer måna om att ha kontroll  och
föredrog manuella inställningar, och omvänt för de som använde datorer
mindre.

Även de informanter som i första hand förespråkade automatisk anpassning
menade  att  det  ska  vara  möjligt,  till  och  med förhållandevis  enkelt,  att
ändra på de antaganden som webbplatsen gjort om användaren. Även på
detta vis får användaren kontroll över webbplatsen.
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En annan aspekt av manuell anpassning som alla informanter var överens
om var att det endast är i undantagsfall som de skulle ändra en inställning
som gjorts en gång. Några informanterna trodde att det skulle krävas att de
såg en tydlig nytta med att  manuellt  göra inställningarna för att de över
huvud taget skulle göra dem från början. Denna åsikt sammanföll med att
föredra automatisk anpassning. Övriga ansåg alltså att de nog skulle ta sig
tid för att få webbplatsen anpassad.

5.1.2 Automatisk kollektiv anpassning

Heuristisk utvärdering
Synlighet: En  del  av  syftet  med  funktionen  är  att  användaren  inte  ska
besväras när  användarinformationen samlas in.  Synligheten är  alltså inte
viktig. De effekter som funktionen kan ha ska sedan verka som mer eller
mindre  goda  råd.  Hur  väl  synligheten  fungerar  beror  på  hur  effekterna
visas.

Återkoppling: Eftersom  det  primärt  inte  är  ens  egna  upplevelse  av
webbplatsen som påverkas är det inte aktuellt att informera användaren om
hur hennes handlingar påverkar systemet. Det enda som kan vara intressant
är  användande av känslig  information då användarens  integritet  sätts  på
spel.

Konsekvens: Förändras mönstret hos användarna i stort förändras effekterna
av funktionen för den enskilda användaren. Detta borde dock inte innebära
att  användaren upplever  webbplatsen som inkonsekvent,  åtminstone inte
om det är tydligt att funktionen baseras på hur andra människor handlar och
tycker. Alla vet att människors åsikter kan förändras över tiden.

Kognitivt enkel: Vid  informationsinsamlingen  finns  ingen  kognitiv
belastning på användaren. Den belastning som finns beror på hur effekterna
är utformade.

Perceptuellt enkel: Även här gäller  det att  det är på vilket  sätt  effekterna
realiseras som avgör om funktionen är perceptuellt enkel. Funktionen i sig
kräver inte något av användaren och hennes perception.

Kontroll: Användaren  kan  uppleva  att  hon  inte  har  kontroll  över  hur
uppgifter  kring  henne  används.  På  de  webbplatser  som  idag  använder
liknande funktioner finns det ingen möjlighet att hindra webbplatsens ägare
från att använda uppgifterna, vilket kan ses som en brist.
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Genvägar: Återigen  har  sättet  att  samla  information  ingen  påverkan  på
själva användningen utan det är hur informationen används som avgör. De
råd som blir resultatet ger användaren möjlighet att enklare och snabbare
hitta sådant som är intressant för henne.

Intervjuer
Gällande  automatisk  kollektiv  anpassning  i  stort  var  det  inte  många  av
informanterna  som hade  så  mycket  att  säga.  Det  som sades  var  nästan
uteslutande  kopplat  till  de  effekter  som  användarinformationen  får  och
redovisas därför under var och en av dessa.

Endast  i  en  av  intervjuerna  såg  informanterna  det  som en risk  med att
utnyttja  andra  användares  beteendemönster  som  grund  för  funktioner.
Invändningen  var  att  familjer  med  nyligen  insjuknade  i  diabetes  kunde
förväntas  leta  efter  annan  information  än  de  som  levt  med  sjukdomen
längre. Informanten tyckte att det kunde vara bättre att dela in användarna i
grupper och att den automatiska kollektiva anpassningen en användare får
sig till del endast påverkas av den egna gruppen.

5.2 Utnyttja användarinformation

5.2.1 ”De som har läst den här artikeln har även läst...”

Heuristisk utvärdering
Synlighet: Användaren bör förstå vad funktionen handlar om endast genom
att läsa den rubrik som, bör, stå ovanför länkarna till de andra artiklarna.
Användaren får på ett enkelt sätt möjlighet att komma vidare från en artikel
till en annan. I den normala utformningen är det länkar vidare till de andra
artiklarna. Redan användare med liten vana av webben förstår följden av att
klicka på en liknande länk.

Återkoppling: Ingen  återkoppling  utom  att  visa  den  andra  artikeln  ges
normalt.  Det  enda fel  som kan ses med detta  är  att  användaren inte får
någon uppfattning om var i  hierarkin artiklar ligger.  Detta kan ställa till
problem  om  hon  vid  ett  senare  tillfälle  vill  gå  tillbaka  till  artikeln.
Problemet går dock att lösa genom tydlighet i den allmänna designen.

Konsekvens: Under vissa omständigheter kan de artiklar som föreslås skilja
sig  åt  från  ett  tillfälle  till  ett  annat,  beroende  på  hur  funktionen  är
implementerad. Vill en användare vid ett senare tillfälle leta upp en viss
artikel genom att gå via den artikel där hon såg länken så uppstår problem
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om systemet visar olika artiklar varje gång sidan visas. Letar systemet upp
de artiklar  som är  vanligast  att  andra  användare också läst  blir  det  mer
stabilt än om systemet endast tar ett slumpvis urval av artiklar som andra
också läst.

Kognitivt enkel: Användaren  måste  först  bestämma sig  för  om det  över
huvudtaget är intressant att gå vidare med en annan artikel och sedan vilken
av de som presenteras som är intressant just för henne. Detta kan verka som
extra arbete för användaren men syftet med funktionen är att hon i vissa
lägen inte behöver leta igenom hela hierarkin i sin jakt på den information
hon är ute efter. Nyttan med funktionen måste alltså vägas mot det extra
arbete den medför.

Perceptuellt enkel: Att funktionen finns innebär att mer information ges till
användaren. På grund av detta är det viktigt att funktionen både syns och
inte på samma gång, eller rättare sagt ska användaren enkelt kunna hitta
funktionen samtidigt som den är utformad så att den inte drar för mycket
uppmärksamhet till sig med konsekvensen att den stör. Avvägningen är inte
alltför svår då det är ganska enkelt för användaren att hitta funktionen när
hon väl har gjort det en gång.

Kontroll: Användaren har ingen egentlig kontroll över vad som presenteras
och  hur  det  sker,  vilket  förhoppningsvis  inte  upplevs  som ett  problem.
Meningen är att det ska verka som en statisk del av sidan och inte något
som påverkas av användningen. Det användaren har kontroll  över är om
hon  ska  utnyttja  resultatet  av  funktionen  eller  inte;  om  någon  av  de
föreslagna artiklarna ska visas. Att bestämma vilken artikel som ska visas
borde vara, om inte den viktigaste så, en av de viktigaste källorna till känsla
av kontroll på webbplatser.

Genvägar: Hela syftet med funktionen är att användaren ska få genvägar till
andra artiklar. Ett av de grundläggande antaganden som görs är att om två
personer  läser  samma  artikel  så  ökar  sannolikheten  att  de  båda  är
intresserade av en annan artikel. Liknande funktioner är också tänkbara, till
exempel att  föreslå artiklar  där  ett  eller  flera nyckelord är gemensamma
med den aktuella artikeln.

Intervjuer
Inte i någon intervju var det någon som var direkt negativ till funktionen.
Däremot var en informant mycket tveksam till att hon någon gång skulle ha
någon nytta av den. Hon trodde att de artiklar som skulle komma upp i en
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dylik lista inte skulle få henne att söka vidare bland dessa. Istället menade
hon att om hon var intresserad av något så skulle hon leta upp det och sen
vara  nöjd.  Detta  beteende  stämmer  in  på  informantens sätt  att  använda
webben och datorer i stort; hon använder den ofta men inte lång tid varje
gång och när hon väl sitter vid datorn så är det någon specifik uppgift hon
utför.

Alla övriga informanter  kunde tänka sig situationer  där  de på något vis
kunde  bli  hjälpta  av  funktionen,  eller  åtminstone  underhållna  av  den.
Informanterna trodde att funktionen kunde ge dem förslag på andra sidor
att läsa och om något av förslagen föll dem i smaken så skulle de följa den
länken. De menade också att liknande funktioner inte upplevs som störande
utan bara kan ha positiv påverkan.

5.2.2 Innehåll efter intresse på förstasidan

Heuristisk utvärdering
Synlighet: Det är viktigt att det görs tydligt för användaren varför just detta
innehåll  visas  och  att  det  är  anpassat  efter  henne.  Är  det  möjligt  för
användaren att påverka de intresseområden som visas, eller visningen i sig,
bör detta göras tydligt.

Återkoppling: Det kan tyckas som om återkoppling inte är direkt tillämpbar
på denna funktion men i ett avseende är det inte sant, nämligen hur ofta och
hur tydligt de intresseområden som funktionen baseras på uppdateras. Detta
gäller  endast  för  automatisk  anpassning.  När  det  kommer  till  manuell
anpassning  blir  det  istället  viktigt  att  veta  hur  de  förändringar  som
användaren gör påverkar systemet.

Konsekvens: Sker  anpassningen  manuellt  blir  de  områden  som  visas
konsekventa. Är det däremot automatisk anpassning det är frågan om kan
de områden som visas variera. Detta sker framförallt om användaren läser
många olika typer av sidor, då ett visst område kan komma över tröskeln
som krävs för att det ska visas ena gången och inte göra det nästa gång.

Kognitivt enkel: Funktionen syftar till att förenkla användarens uppgift, hon
behöver inte minnas eller lista ut var den information som hon brukar vara
intresserad av finns. De mål, i form av information inom vissa områden,
som användaren brukar ha är enkla att uppfylla.
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Perceptuellt enkel: Finns  det  inte  någon  begränsning  på  hur  många
intresseområden  från  vilka information visas  kan det  leda till  att  alltför
mycket  information  presenteras  och  att  användaren  inte  anser  det  vara
mödan  värt  att  läsa  igenom  den.  Är  anpassningen  automatisk  kan
utvecklaren  till  exempel bestämma  att  det  ska  vara  från  maximalt  tre
områden som information visas.  Har användaren själv valt  områden kan
hon välja så många att det blir problem att överblicka sidan.

Kontroll: Användaren har kontroll över hur hon går vidare från förstasidan.
Hon  kan  antingen  välja  att  läsa  vidare  om  någon  av  de  artiklar  som
presenteras på förstasidan eller att inte göra det och leta sig fram till det hon
eftersträvar  via  den  vanliga  navigeringen.  Användaren  saknar  i  viss
utsträckning kontroll över vilka områden som visas och hur dessa ändras,
framförallt om anpassningen sker automatiskt.

Genvägar: Funktionens syfte är att ge återkommande besökare genvägar till
artiklar inom de ämnen de brukar vara intresserade av. Visas de nyheter
som användaren verkligen är intresserad av finns det knappast ett enklare
sätt att komma åt dem. Det tänkbara sätt som finns är att automatiskt öppna
en sida men det inskränker användarens kontroll alltför mycket.

Intervjuer
Rent  generellt  uppskattade  informanterna  funktionen.  De  menade  att  ju
lättare det är att få tag på den information som man vanligtvis är ute efter
desto bättre är det. 

I alla intervjuer talade informanterna om att de har intresseområden som
inte ändrar sig i särskilt stor utsträckning, vilket enligt dem själva talar för
att funktionen kan ha en praktisk nytta för dem. Med fasta intresseområden
menade några att de har en kärna av ett antal områden som i stort sett aldrig
ändras, därefter följer ett par områden som inte är intressanta varje gång
men ofta  och så  vidare  på en fallande skala  till  de  ämnesområden som
aldrig  är  intressanta  för  dem.  Inte  alla,  men  flertalet  av  informanterna
uttryckte en liknande ståndpunkt.

I en intervju (utförd med version 1 av prototypen, där endast artiklar inom
egna intresseområden visas på förstasidan) framkom att informanterna helst
såg att sidan som var anpassad efter dem inte var det första som visades
utan istället gick att nå från förstasidan. Orsaken till att ha det på detta vis
skulle  enligt informanterna vara att  man inte skulle missa några nyheter
som dök upp och även ha möjlighet att tipsa någon annan om en artikel på
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förstasidan och att hon då också hittar samma artikel. Att detta skulle vara
nödvändigt var informanter i efterföljande intervju  inte lika övertygade om
(utförd med version 2 av prototypen, där även vissa artiklar som inte tillhör
egna intresseområden visas på förstasidan).  De menade att  anpassningen
visserligen gjorde så att det inte går att tipsa någon men att det inte är något
större problem så länge alla artiklar  på något vis är tillgängliga  för alla
användare.

5.2.3 Artiklar många användare läst på förstasidan

Heuristisk utvärdering
Synlighet: Beroende på om man vill att användarna ska veta hur funktionen
fungerar  eller  om  avsikten  endast  är  att  automatiskt  hitta  artiklar  som
verkar vara intressanta blir betydelsen av synlighet helt olika. I det första
fallet kan det vara lämpligt att utforma funktionen som ett slags topplista
vilket ger användaren förståelse för varför vissa artiklar visas.

Återkoppling: Användaren  behöver  inte  bekymra  sig  om  hur  funktionen
fungerar och den upplevs förmodligen av henne som i stort sett statisk och
oberoende av hennes handlingar.

Konsekvens: Även om samma artiklar inte kommer upp varje gång är det
naturligt för användaren både när funktionen är i form av en topplista och
när den artiklarna visas som webbplatsens huvudnyheter. Anledningen är
att både topplistor och huvudnyheter i de allra flesta fall uppdateras med
jämna mellanrum.

Kognitivt enkel: Beroende på om det görs tydligt hur urvalet av artiklar har
gjorts  eller  inte  blir  det  två  olika  uppgifter  för  användaren.  Är  urvalet
tydligt kan användaren bestämma sig för om det andra läst är intressant och
i så fall överväga om någon av artiklarna verkar intressant. Om det inte är
tydligt ser artiklarna ut som vilka som helst och övervägs på samma vis
som alla andra artiklar.

Perceptuellt enkel: Även här blir sättet att implementera, topplista eller som
övriga artiklar, en vattendelare. I det förra fallet går det att samla och ordna
artiklarna  på  ett  sätt  som är  naturligt  för  användaren.  Däremot  kan  en
ytterligare layoutdel på förstasidan bidra till att den upplevs som plottrig. I
det senare fallet kan artiklarna bli svåra att hitta bland övriga artiklar.
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Kontroll: Återigen är det användaren som har den slutgiltiga kontrollen över
om hon vill  läsa  en  artikel  eller  inte.  Det  ligger  emellertid  helt  utanför
hennes kontroll vilka artiklar hon har att välja mellan.

Genvägar: Funktionen kan ge användare enkel tillgång till en artikel i ett
ämne som är populärt  för tillfället.  Det arbete som de första användarna
som letar upp artikeln utför leder till att de som kommer efter får en genväg
till artikeln.

Intervjuer
Åsikterna kring funktionen gick isär en del. Det fanns de som menade att
det  kunde vara intressant  att  få tillgång till  artiklar  som många läst  och
andra som hellre såg att artiklar var enkla att hitta i navigering eller med
sökning. Några kunde förvisso tänka sig lägen där de kunde bli hjälpta att
hitta  en  viss  artikel  men  att  det  nog  inte  hörde  till  vanligheterna.
Informanterna var varken översvallande positiva eller väldigt negativa till
funktionen,  det  handlade  mest  om  vilken  nytta  de  själva  såg  med
funktionen.

De farhågor som informanterna yttrade var att de artiklar som visas kan
påverkas av en användargrupp i för stor utsträckning (jfr. 5.1.2 Automatisk
kollektiv anpassning, s.  43) och att mängden brödtext kan bli alldeles för
stor för att man på ett enkelt sätt kan ta till  sig den. Informanterna i en
intervju menade att  det  totala  antalet  artikelsammanfattningar  som visas
inte  får  överstiga  fem  till  sex  stycken  eller  det  som  får  plats  på  en
skärmbild.

5.2.4 Automatiskt filtrera innehåll eller sökning

Heuristisk utvärdering
Synlighet: Det kan vara svårt att få användaren att förstå vad webbplatsen
baserar  filtreringen på, men det gäller endast om kriteriet för filtreringen
bestäms  automatiskt.  Går  filtreringen  att  ändra  innebär  det  inte  några
svårigheter att presentera den möjligheten för användaren.

Återkoppling: Användaren bör få veta att hon har gjort något som gör så att
systemet nästa gång kommer att filtrera på annat sätt än tidigare och vad
denna  ändring  baseras  på.  Även i  detta  fall  är  det  endast  i  automatiskt
anpassande  system  detta  är  en  risk.  Eftersom  ett  system  med  manuell
anpassning är mer statiskt finns inte denna risk.
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Konsekvens: Beroende på vad som finns på webbplatsen och hur det visas
kan  funktionen  anses  vara  konsekvent.  Finns  det  flera  funktioner  där
innehållet kan filtreras bör de vara utformade och fungera konsekvent.

Kognitivt  enkel: Är användarens beteende på webbplatsen och den typ av
information hon efterfrågar relativt konstant, det vill säga filtreringen visar
det användaren vill se, underlättar funktionen för användaren att lyckas nå
sina mål. Är användaren inte lika regelbunden i sitt användande och vill ha
olika  information  olika  gånger  innebär  det  att  hon  måste  utföra  extra
handlingar.

Perceptuellt  enkel: Den  kanske  största  fördelen  med  att  filtrera  är  att
användaren får en bättre överblick. Det finns inget tekniskt hinder för att
visa allt innehåll men det blir svårt att hitta det som är intressant. Filtrering
och kategorisering är två möjligheter som ges för att informationsinnehållet
inte ska bli för överväldigande.

Kontroll: Är  det  enkelt  för  användaren  att  ändra  filtreringen  blir  också
hennes möjlighet till kontroll bättre. Även möjligheten att låta bli att filtrera
ger ökad användarkontroll.

Genvägar: Funktionen  snabbar  upp användningen  genom att  användaren
har  större  möjlighet  att  snabbt  hitta  det  hon  letar  efter  eller,  minst  lika
viktigt, inse att det hon letar efter inte finns.

Intervjuer
På det hela taget var det den här funktionen som informanterna var mest
positiva till. Ingen av dem menar att det finns några direkta nackdelar med
funktionen. De kan förvisso se att det finns tillfällen då användaren kan
vilja se andra områden än det som först presenteras men att det är så pass
sällan att arbetet som krävs att byta område är mycket mindre än att varje
gång behöva leta upp sitt eget område om ingen anpassning görs. En av
informanterna sa att det inte finns någon anledning att från början visa mer
än området man bor i.

Informanterna var helt på det klara med att om det bara är ett litet antal
poster  (aktiviteter  i  prototyperna)  så  finns  det  inte  någon  mening  att
använda funktionen.

En synpunkt som kom fram i en intervju var att det beror en hel del på
vilken  aktivitet  det  rör  sig  om.  Vissa  aktiviteter,  en  konsert  var
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informantens exempel, kan många människor tänka sig att åka en bit för att
delta i, medan andra aktiviteter inte är intressanta ens för de som bor mer än
ett par mil från platsen.

5.2.5 Informationsdjupet anpassat

Heuristisk utvärdering
Synlighet: Användaren kan uppleva att det inte finns mer information att
hämta om det är den sammanfattande versionen som visas. Är det utförlig
information som visas är det osannolikt att en användare någonsin trycker
på en knapp för att få mer sammanfattad, så länge den aktuella upplevs som
överkomlig. Orsaken till detta är att det finns de som vill veta mer och de
som inte vill veta mer, det finns däremot ingen som vill veta mindre. En
annan aspekt av synlighet som kan vara ett problem är att användaren inte
vet vad det är som skiljer de olika versionerna åt.

Återkoppling: Användaren får  enkel  återkoppling genom att  informations-
djupet ändras när hon så vill. Det hon inte ser lika enkelt är vad som har
förändrats.

Konsekvens: Den avgörande frågan är om konsekvens är att föredra eller
inte;  vill  användaren  ha  olika  djup  på  informationen  inom  olika
ämnesområden eller ska djupet vara detsamma över alla? Svaret beror på
om  konsekvens  eller  anpassning  anses  vara  viktigast,  vilket  skiljer  sig
mellan olika situationer.

Kognitivt enkel: Användaren får så mycket information hon anser sig behöva
och hon behöver inte läsa och sålla ut som hon annars hade behövt göra,
eller uppleva det som om hon inte fått tillräckligt med information.

Perceptuellt  enkel: Får  användaren  informationen  sammanfattad  blir  det
viktigaste  i  en  artikel  enklare  för  henne  att  se.  Är  det  istället  så  att
informationen är mer ingående blir användaren inte heller besvärad av att
det är mer information då det är så hon vill ha det. Läggs kontroller in för
att  användaren  ska  kunna  reglera  informationsdjupet  bidrar  det  till  att
gränssnittet blir mer plottrigt än annars.

Kontroll: Med  enkla  kontroller  för  att  reglera  informationsdjupet  kan
användaren  återfå  den  kontroll  som  fråntagits  genom  att  systemet
bestämmer hur mycket information hon ska få se.
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Genvägar: Funktionen innebär ingen egentlig genväg, framförallt inte för de
som  önskar  mer  information.  För  en  användare  som  vill  ha  mer
sammanfattad information bör användningen snabbas upp eftersom hon kan
undvika sådant som inte tillför henne något.

Intervjuer
Även kring informationsdjupet uppstod två läger. Ett som förespråkade en
gemensam nivå över alla ämnesområden och ett som menade att mängden
information bör vara samma inom ett ämne men olika mellan olika ämnen.
Argumentet för att ha en gemensam nivå var att undvika överraskningar när
man går från ett ämnesområde till ett annat. De informanterna som hellre
såg olika djup för olika ämnen ansåg att artiklar inom områden som man är
intresserad av oftast läses mer noggrant än andra.

Nyttan med funktionen var omdiskuterad, flera av informanterna menade
att  de,  så  länge  texten  inte  blev  alltför  lång,  lika  gärna kunde skumma
texten  och  ta  till  sig  samma mängd  som visades  i  den  sammanfattade
varianten. De informanter som uttryckte denna åsikt var antingen föräldrar
eller äldre tonåringar.

Även om informanterna inte tyckte att olika omfattning på texter för olika
användare var en särskilt nyttig funktion menade de det kan vara mycket
bra att ha möjlighet att läsa en mer utförlig version av artiklar som man är
intresserad av.

5.2.6 Intressanta artiklar överst på översiktssidor

Heuristisk utvärdering
Synlighet: Får användaren reda på varför artiklarna är i den ordning de är
finns inte några problem kring funktionen kopplat till dess synlighet. Det är
endast hur systemet avgör vilka som är användarens intresseområden som
spelar in (se avsnitt 5.1.1 Manuell och automatisk individuell anpassning).

Återkoppling: Användaren  behöver  ingen  återkoppling  då  hon  inte  utför
några  egentliga  handlingar  utan  endast  får  möjliga  handlingsalternativ
presenterade för sig.

Konsekvens: Funktionen  riskerar  inte  att  göra  att  webbplatsen  upplevs
inkonsekvent så länge som användaren återfinner den över hela systemet.
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Kognitivt enkel: De av webbplatsen föreslagna artiklarna kan vara de som
användaren initialt överväger om hon ska läsa. Den användare som har ett
fast  beteendemönster  får  en  fördel  som  användare  som  är  mindre
regelbundna kanske inte får, eftersom de ämnesområden som webbplatsen
har kopplat till  användaren oftare överensstämmer med användarens mål
för tillfället.

Perceptuellt  enkel: Användaren behöver inte leta igenom en lång lista  av
artiklar för att hitta det som är intressant för henne.

Kontroll: Det är upp till utvecklaren av systemet att se till att användaren ges
möjlighet  att  kontrollera  i  vilken  ordning  innehållet  presenteras.
Användaren bör ges möjlighet att ordna innehållet som hon själv vill. Detta
kan vara i kronologisk ordning, efter kategori eller bokstavsordning bara
för att nämna några andra tänkbara sätt.

Genvägar: Den form av genväg som funktionen innebär är att den förenklar
perceptuellt.

Intervjuer
Flera  var  positiva  och  ingen  var  direkt  negativ  till  funktionen.
Informanterna menade att de relativt ofta upplever det som svårt att hitta
något när det presenteras i en lång lista. 

Det informanterna upplevde som positivt var att det är mycket lättare att
hitta när artiklar inom de områden som är intressanta för användaren står
överst. En informant menade att när han ställs inför en sådan lista så läser
han inte mer än kanske de fem första och ser om de är intressanta, är de inte
det lämnar han listan. 

Informanterna  menade  att  även  om systemet  har  en  förhållandevis  fast
uppfattning om användarens intresseområden och de i verkligheten varierar
lite så innebär det inte något större problem. Detta eftersom funktionen i de
flesta fall hjälper användaren.

Informanterna tyckte att funktionen var bra också för att  all  information
fortfarande visades, om än i annan ordning. På detta vis kände de det som
att systemet inte dolde saker för dem, saker som de kanske ville läsa.
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5.2.7 Upptrampade stigar som navigeringsstöd

Heuristisk utvärdering
Synlighet: Det kan vara svårt att på ett enkelt sätt visa vad en markering av
en navigeringspost innebär, däremot är det inte några problem att visa att
det är något speciellt med en viss post.

Återkoppling: Användaren  får  inte,  och  behöver  inte  få,  någon  särskild
återkoppling, eftersom hon inte utför någon egentlig handling.

Konsekvens: Stigarna  kan  mycket  väl  förändras  över  tiden.  Detta  bör
användaren  inte  uppleva  som inkonsekvens,  annat  än  om hon  inte  har
förstått hur funktionen fungerar. Användaren kan dock uppleva att systemet
är  inkonsekvent  om  alla  markeringar  någon  gång,  när  hon  besöker
webbplatsen, är försvunna.

Kognitivt  enkel: Det  kan  vara  tveksamt  om  personliga  stigar  ger  något
egentligt  stöd  när  användaren  besöker  webbplatsen  så  pass  ofta  att  hon
minns vad hon brukar besöka från gång till gång. För de som inte är så
frekventa bör den funktion i webbläsare som gör att besökta länkar visas i
annan färg ge tillräckligt minnesstöd. Inte heller när det är kollektiva stigar
förenklar funktionen användarens situation vid mer frekvent användning.
Däremot kan funktionen ge de användare som sällan besöker webbplatsen,
och de som är helt nya, hjälp med att hitta sådant som kan vara intressant.

Perceptuellt  enkel: Beroende av hur väl  funktionen anses  visa  användare
vägen bör en avvägning göras av hur utstickande markeringen ska vara.

Kontroll: De  markeringar  som  används  får  inte  vara  utformade  så  att
användaren känner sig styrd att välja en av de poster som är markerad. Så
länge markeringarna inte är så påtagliga att de blir störande bör användare
inte  uppleva  det  som  att  det  finns  en  anledning  att  vilja  bli  av  med
funktionen. Det är går att låta användaren välja hur markeringen ska göras.

Genvägar: En användare som besöker webbplatsen för första gången, eller
en som sällan besöker den, behöver inte leta igenom hela systemet för att
hitta sådant som många användare, eller hon själv, tycker är intressant.

Intervjuer
För  varianten  där  stigarna  markerar  det  alla  användare  gjort  tyckte
informanterna att funktionen nog kunde vara praktisk framförallt när man
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kommer ny till en webbplats. Använder man webbplatsen ofta menade de
att man själv kommer ihåg vad man tycker är intressant och inte behöver
tips om vart man ska ta vägen.

Informanterna upplevde inte att utformningen av funktionen, som den såg
ut i prototyperna, var besvärande. I en intervju menade informanterna att
det krävs att markeringen inte gör användaren mer eller mindre styrd att
välja vissa menyalternativ. En informant trodde att det inte är särskilt svårt
att styra människor att göra vissa val och att detta också utnyttjas av olika
webbplatser redan idag.

En viktig sak de inte förstod med funktionen var vad själva markeringen
betydde, detta gällde både när markeringen var annan färg på texten och
när  den  var  ett  fotavtryck.  En  informant  som hade  sett  prototypen  där
markeringen var ett fotavtryck gav som förslag på hur markeringen annars
kunde  se  ut  att  ha  annan  färg  på  texten,  det  vill  säga  som den  andra
prototypen var utformad, eller annan storlek på texten. Dock så trodde inte
någon av informanterna i den intervjun, inte ens den informant som gav
förslagen, att det skulle vara tydligt vad någon av markeringarna betydde.

5.3 Sammanfattning
Det som framkom vid intervjuerna och vid den heuristiska utvärderingen
stämde på vissa punkter väl överens, och de skilde sig åt betydligt på andra.

Båda delundersökningarna visade på den motsatsställning som manuell och
automatisk  individuell  anpassning  står  i  till  varandra.  Den  stora
motsättningen är  om användaren ska ges stor  kontroll  eller  om hon ska
besparas en del arbete. Några informanter tyckte det förra och några det
senare. Det var de flitigaste datoranvändarna som föredrog stor kontroll.

För  automatisk  kollektiv  anpassning  fann  den  heuristiska  utvärderingen
inte några allvarliga fel, något som en informant dock gjorde.  Hon menade
att  undergrupper  till  användargruppen  kan  snedvrida  resultatet  av
funktionen så att  de användare som inte har så mycket gemensamt med
denna undergrupp får upp information som inte är relevant för dem.

Kring  funktionen  ”de  som  har  läst  den  här  artikeln  har  även  läst...”
upptäcktes inte några problem varken i utvärderingen eller i intervjuerna.
Den enda negativa åsikt som yttrades var en farhåga om att  användaren
aldrig blir hjälpt av funktionen.
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Att  webbplatsen  visar  artiklar  som  användaren  är  intresserad  av  på
förstasidan verkade utifrån intervjuerna och den heuristiska utvärderingen
som positivt. De problem som utvärderingen visade på var främst kopplade
till  om  användarinformationen  samlas  in  automatiskt  eller  inte.  Några
informanter upplevde det som att webbplatsen undanhöll information, då
det i den versionen de testade inte fanns några andra artiklar på förstasidan.

Möjligheten att direkt från förstasidan få tillgång till  artiklar som många
andra användare har läst  var informanterna likgiltiga  inför,  även om det
fanns  de  som  såg  situationer  där  de  kunde  vara  hjälpta  av  en  sådan
funktion.  De problem informanterna  såg  var  att  det  kan  bli  för  mycket
information  om funktionen  finns  tillsammans  med  andra  funktioner  för
personlig anpassning och annat material.

Att automatiskt filtrera innehållet tilltalade informanterna. De tyckte att det
var bra att information som i de flesta fall inte är intressant för användaren
tas  bort.  Det  framkom  också  att  vissa  typer  av  information  kan  vara
intressanta för fler användare än andra typer av information. De problem
med funktionen den heuristiska utvärderingen visade på var kopplade till
de fall då den baseras på automatisk individuell anpassning och problem
som finns med alla typer av sådan anpassning.

Nyttan  med  att  ha  flera  olika  nivåer  på  informationen  var  enligt
informanterna liten. Flera tyckte att de lika gärna kunde läsa hela artikeln.
Det  är  oklart  vilket  sätt  som  är  bäst  att  implementera  funktionen;  om
samma nivå ska gälla för alla artiklar eller om den ska variera beroende på
ämnesområde. Både intervjuerna och den heuristiska utvärderingen visade
på problemet utan att ge svar på hur det ska lösas.

Om det på en sida visas relativt många artiklar verkar det underlätta för
användaren om de som tillhör områden hon är intresserad av visas överst,
något  som  båda  delundersökningarna  visade  på.  All  information  är
fortfarande är tillgänglig, vilket flera informanter upplevde som positivt.

De olika markeringar som visade upptrampade stigar hade informanterna
svårt  att  förstå.  Gick  markeringen att  förstå  tyckte  informanterna  att  de
kunde  ha  nytta  av  funktionen,  framförallt  när  de  kommer  nya  till  en
webbplats och funktionen baserades på vad andra gjort.
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6 SLUTPROTOTYP

Som  beskrevs  i  inledningen  fanns  det  ett  annat  motiv  till  studiens
genomförande än det rent  forskningsmässiga;  att skapa en prototyp av en
webbportal  för  DiabIT-projektets  målgrupp.  Prototypens  utformning
påverkades i stor grad av de rön studien gav. 

Slutprototypen var  en utveckling av den tekniska och grafiska plattform
prototyp 2 utgjorde. Förutom de ändringar som gjordes med funktionerna
för personlig anpassning gjordes ett antal mindre ändringar, som att lägga
till en procedur för inloggning, att justera de grafiska elementen och gjorda
dem mer enhetliga.

I den resulterande prototypen fungerar automatisk och manuell individuell
anpassning  sida  vid  sida  på  ett  sätt  som innebär  att  webbplatsen  i  stor
utsträckning anpassas automatiskt fram till dess att användaren går in och
gör manuella inställningar som då blir de som gäller.

Funktionen som automatiskt filtrerar innehållet (geografiskt) filtrerar på det
sätt som den gjorde senast fram tills dess användaren ger ett fast kriterium,
vilket är möjligt att göra direkt på sidan (se  Figur 6.1). Sättet att avgöra
filtreringskriteriet är en ändring från prototyp 2, där standardfiltreringen var
det  län  som  användaren   oftast  läst  om.  I  slutprototypen  är
standardfiltreringen istället  det  län  som användaren  senast  läste  om. Då
studien inte avsåg undersöka vilka  algoritmer som fungerar  bäst  lämnas
frågan om detta var en bra ändring obesvarad.

Innehåll  på  förstasidan  som  stämmer  överens  med  de  intresseområden
systemet identifierat att användaren har visas som i prototyp 2; det vill säga
som en separat del avgränsad från övrigt innehåll. Fram tills  användaren
gör  manuell  anpassning  kommer  funktionen  baseras  på  antalet  gånger
användaren har besökt olika områden.

Informationsdjupet är inte anpassat, utan fungerar som funktionen gjorde
redan  i  prototyp  2,  det  vill  säga  med  ingress,  brödtext  och  länk  till
ytterligare information om det finns sådan.
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Upptrampade stigar för att ge användaren tips om hur hon själv eller alla
andra tidigare navigerat finns inte med över huvud taget. Orsaker till det är
att det är svårt att visa vad funktionen innebär, att nyttan med funktionen är
liten  om hela  webbplatsen  är  lättnavigerad  samt  att  andra  funktioner  i
webbläsaren  eller  systemet  löser  nästan  samma  uppgift.  Är  funktionen
individuell är den lik funktionen i webbläsare som ger besökta länkar annan
färg, vilket beskrevs i den heuristiska utvärderingen. Funktionen som hittar
artiklar  många  användare  läst  och  presenterar  dem på  förstasidan  utför
ungefär samma arbete som när stigarna baseras på kollektivt beteende. 

Artiklar många läst på förstasidan förändras så till vida att den presenteras i
form  av  en  topplista  över  mest  besökta  artiklar  den  senaste  veckan,
månaden eller liknande (se Figur 6.2).

Den enda funktion som är helt oförändrad från den ursprungliga idén är att
visa  andra  artiklar  som de  som läst  den  aktuella  också  har  läst.  Dessa
presenteras i en lista med titeln till var och en av artiklarna och där titeln
länkar till artikeln.
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Figur 6.1. Slutprototyp – På gång i Västra Götaland
Användaren har möjlighet att välja att det aktuella området ska visas som standard
kontexten (1).
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Figur 6.2. Slutprototyp – Förstasidan
Artiklar som många användare läst senaste tiden visas som en topplista (1). Endast
en annan ändring av funktioner för personlig anpassning har gjorts från prototyp 2,
nämligen att funktionen som visar välbesökta menyposter inte finns med (2).
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7 DISKUSSION

7.1 Resultatdiskussion
Något av det mest intressanta som framkom byggde på kontraster mellan
olika resultat. Skillnader mellan olika funktioner för personlig anpassning,
olika  egenskaper  av  användningen  samt  mellan  den  heuristiska
utvärderingen och intervjustudien ligger till grund för resultatdiskussionen.

Studien ämnade utröna hur personlig anpassning av informationssökning
ska genomföras för att vara bra ur ett användbarhetsperspektiv samt vad det
finns  för  användbarhetsproblem  kring  personlig  anpassning.  Fem  olika
problemområden kring dessa frågeställningar diskuteras nedan.

7.1.1 Manuell kontra automatisk individuell anpassning
Manuell  individuell  anpassning  har  sin  motpol  i  automatisk  individuell
anpassning; det som är fördel med den ena är nästan utan undantag det för
att det är en nackdel med den andra. 

Vad som gör att en person föredrar det ena eller det andra har studien inte
gett  något  tydligt  svar  på.  Att  de  användare  som använder  datorer  ofta
valde  manuell  anpassning  stämmer  dock  väl  överens  med  tidigare
forskning (Shneidermann & Plaisant, 2005), som visar att vana användare
vill känna att det är de och inte systemet som har kontrollen.

Det som tycks vara den optimala lösningen är att utnyttja både automatiska
och  manuella  anpassningar.  En  möjlighet  är  att  använda  manuell
anpassning i de lägen då den är bättre än automatisk och omvänt i de lägen
där  automatisk  anpassning  är  överlägsen.  Det  finns  egenskaper  hos  en
användare som är svåra eller rent av omöjliga att utläsa enbart i från hennes
beteende.  Ett  exempel  är  att  veta  om  en  användare  äger,  planerar  att
införskaffa  eller  har  något annat  intresse av en viss  diabetesprodukt,  ett
annat om användaren är diabetiker själv eller är anhörig till en diabetiker.
Typiskt för dessa anpassningar är att det är enklare både för systemet och
användaren  att  de  ställs  in  av  användaren.  Det  finns  emellertid
anpassningar  där  användarens  beteende  säger  mer  om  henne  än  vad
användaren själv tror,  till  exempel skulle  en användare kunna läsa sidor
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inom ett visst ämnesområde utan att för den skull själv anse att hon var
intresserad av det. 

Ett annat alternativ är att låta användaren ha möjlighet att ändra även de
anpassningar  som  gjorts  automatiskt  för  att  på  det  sättet  ge  henne
kontrollen tillbaka. Fördelarna är uppenbara, då ingen användare behöver
känna att systemet hittar på några hyss. Systemet kan bara förändras så pass
att användaren inte blir besvärad. Det är naturligtvis viktigt om en sådan
lösning väljs, att det är enkelt för användaren att förstå hur hon ska kunna
komma till rätta med systemet så att det fungerar väl för hennes ändamål.
En del i detta är att göra den manuella anpassningen synlig och begriplig.
Det kan också vara en god tanke att ge användaren möjlighet att helt avstå
från anpassning; användarens tidigare erfarenheter av system som anpassar
sig automatiskt kan ha gjort att hon har för liten tilltro till tekniken.

Att lyckas utveckla ett system som ska passa många användare till fullo är i
praktiken  dömt  att  misslyckas.  Personlig  anpassning  är  inte  heller
lösningen;  det  finns  användare  som  prioriterar  kontroll  så  högt  att  det
endast i undantagsfall är berättigat att använda automatisk anpassning för
dem. Även om de kunde uppnå sina mål snabbare så skulle den bristande
kontrollen  vara  så  störande  att  användaren  upplevde  systemet  som
otillfredsställande. Sedan finns  det  de användare  som aldrig  skulle  vilja
lägga ner kraft på att anpassa ett system, men som gärna skulle vilja dra
nytta av möjliga automatiska anpassningar.

Eftersom målgruppen för DiabIT-projektet är heterogen ter det sig som att
automatisk anpassning måste till för att få med de användare som inte är
villiga att göra manuella anpassningar. De automatiska anpassningar som
görs får dock inte vara så stora att de användare som eftersträvar kontroll
blir besvärade. Slutligen bör de användare som vill lägga ner arbete på att
anpassa  webbplatsen  få  lön  för  mödan  genom  att  den  manuella
anpassningen är smidig att göra och får de konsekvenser som användaren
förväntar sig.

7.1.2 Balansgång mellan kontroll och arbete
Informanterna såg färre bekymmer med användningen av vissa funktioner.
Dessa var  automatiskt filtrera innehållet, ”de som läst den här artikeln har
även läst...”,  innehåll  efter  intresse  på förstasidan  (den variant  där  även
andra  artiklar  visades),  upptrampade  stigar  som  navigationshjälp  samt
intressanta artiklar överst på översiktssidor. Det som skiljer dessa sätt att
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anpassa från övriga är att de har en bra balans mellan den minskning av
användarens  arbete  som  funktionen  innebär  och  den  kontroll  hon  har.
Övriga  funktioner  bidrog  enligt  de  intervjuade  antingen  till  att  de  inte
minskade arbetet som krävdes för uppnå det mål de eftersträvade (artiklar
många läst  på  förstasidan,  informationsdjupet  anpassat)  eller  att  de  inte
hade den kontroll  de önskade (innehåll  efter  intresse på förstasidan, den
variant där detta var enda innehållet på förstasidan). Även när det handlar
om att samla information är det, vilket redan diskuterats, viktigt att minska
användarens arbete på ett sätt som inte hotar hennes kontroll. 

Det  är  svårt  att  veta när  användarna tycker  att  det  är  bra balans mellan
kontroll och arbete och det är just vad de tycker som användbarhet bygger
på.  Det  som en person anser vara ett  intrång på kontrollen innebär inte
nödvändigtvis att alla andra människor tycker så. Återigen måste hänsyn
alltså tas till vad den tänkta användargruppen menar fungerar bra.

Tre ord beskriver problemet bra; stöd, styrning och störning. Det gäller att
stödja användaren på ett så bra sätt och så mycket som möjligt utan att styra
henne  till  vissa  handlingar  eller  på  annat  sätt  begränsa  henne  från  att
använda hela webbplatsen. En annan viktig sak att minnas är att inte störa
användaren i  hennes huvudsyssla,  utan att  ge ett  stöd som märks precis
lagom. 

Stöd innebär i termer av arbete och kontroll att användarens arbete minskas
med  bibehållen  kontroll,  alltså  enbart  positivt.  Styrning  kan  fortfarande
minska arbetet men i så fall på bekostnad av användarens kontroll. Styrning
är som regel  negativ  men kan dock vara  positivt  om förtjänsten  av det
minskade arbetet är tillräckligt stor, något som kan vara svårt att göra en
objektiv bedömning av. Störning innebär ökat arbete för användaren som
kognitivt måste bearbeta mer information, vilket inte är bra i något läge.
Stöd kan liknas vid en duktig rådgivare, styrning vid en påstridig försäljare
i en affär och störning vid en telefonförsäljare som ringer vid en olämplig
tidpunkt och försöker sälja något man inte vill ha. De konsekvenser som
följer stämmer med liknelsen. Blir användaren stödd kan hon fatta ett bra
beslut som passar henne. Blir hon styrd innebär det att hon gör något som
kan vara bra men som också kan vara dåligt för henne. Blir hon störd blir
hon bara irriterad och tycker sämre om systemet i fortsättningen. Det som
är  svårt  att  veta  är  när  stödet  övergår  till  att  vara  en  styrning  eller  en
störning. Ingenting i studien visar var sådana gränser ska dras, det tycks
bero på användaren och situationen. Det kan tyckas paradoxalt att det är
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viktigt att veta vem användaren är för att utforma personlig anpassning, då
syftet med personlig anpassning är att få systemet att passa användaren.

7.1.3 All styrning är inte negativ
Även om det på det stora hela tycks vara så att funktioner för personlig
anpassning  är  användbara  om  de  inte  styr  användaren  så  är  en  av  de
undersökta  funktionerna  undantaget  som  bekräftar  regeln,  nämligen  att
automatiskt  filtrera  innehållet  geografiskt.  Funktionen  innebär  att  viss
kontroll  fråntas  användarna.  Även  om  användaren  inte  upplever  denna
förlust av kontroll så innebär funktionen ett visst störningsmoment om fel
område visas initialt. 

Det finns anledning att tro att det är på grund av att filtreringen baseras på
geografiska  områden  och  inte  något  annat  som  gör  att  den  tilltalar
användarna, trots att användare är måna om att ha kontroll. Argumentet för
detta är att det geografiska område som människor rör sig inom är mer fast
än  många  andra  indelningar  som går  att  göra.  Saker  och  ting  blir  mer
intressanta  ju  närmre  den  egna  personen  de  är.  Därmed  inte  sagt  att
geografisk filtrering är det enda sättet att göra en filtrering som användarna
uppskattar;  användarinformation  kring  produkter  användaren  äger  och
använder skulle kunna vara ett kriterie som stämmer väl med användarnas
önskemål. Ett annat exempel är om systemet har en sökbar receptdatabas
och endast recept som passar för en diabetiker med glutenallergi visas för
en användare som endast är intresserad av dessa. Båda dessa exempel visar
på sådant som är mer eller mindre statiskt i en  diabetikers liv. Det finns
dock tillfällen när kriteriet behöver ändras (man kanske flyttar till en ny ort
eller  liknande)  och då måste  användaren bli  på det  klara  med vad som
påverkar filtreringen och hur hon ska kunna ändra den. Hur systemet ska
klara  av  detta  finns  åtskilliga  lösningar  på,  en  är  att  hela  tiden  visa
användarens  profil,  vilket  ger  användaren  möjlighet  att  se  vad  systemet
baserar sitt handlande på.

I  intervjuerna  framkom  att  användarna  under  vissa  omständigheter  var
beredda  att  lämna  ifrån  sig  kontroll  för  att  slippa  arbete.  Att  sådana
situationer,  i  det här fallet filtreringskriterier,  finns upptäcktes inte i  den
heuristiska  utvärderingen.  En  skillnad  mellan  metoderna  var  att
utvärderingen utgick från en mer generell bild av hur filtreringen fungerar.
Att utfallet av de två metoderna skiljer sig åt är intressant eftersom det kan
innebära  att  i  vissa  specifika  situationer,  som  automatisk  filtrering  i
prototyperna är exempel på, kan funktionen passa användarna utmärkt.
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Skillnaden mellan det generella och det specifika visar på att det är viktigt
att  se  i  vilken  situation  system  och  funktioner  används.  Det  finns
situationer  där  det  med  största  sannolikhet  inte  är  alls  bra  att  filtrera
geografiskt, utan något annat sätt är mer naturligt. Ett exempel kan vara om
diabetiker ska utbyta erfarenhet kring sin behandling, då är det förmodligen
bättre att basera filtreringen på vilken typ av behandling de får.

I  intervjuerna  användes,  som tidigare  nämnts,  prototyper där  funktionen
illustrerades med att lista kommande aktiviteter. Det framkom att det finns
vissa typer av aktiviteter som är intressanta även när de är längre bort. Det
är  troligt  att  även om det  var  någon annan typ av information än vilka
aktiviteter  som  pågår  i  olika  län  som  visades,  så  skulle  en  del  av
informationen intressera fler än de som får tillgång till den genom en strikt
filtrering. På grund av detta kan det vara god idé att konstruera systemet så
att alla informationsposter inte är på samma nivå utan att det finns sådana
som spänner över flera sökkriterier.

7.1.4 Kombinera kollektiv och individuell anpassning
De effekter som automatisk kollektiv anpassning kan få (”de som har läst
den  här  artikeln  har  även  läst...”,  artiklar  många  läst  på  förstasidan,
upptrampade  stigar  som navigeringshjälp)  fick  en  del  gemensam kritik.
Denna var  att  en viss  grupp av användare kan göra så att  resultaten av
anpassningarna inte är positiva för andra användare. Detta kan vara något
som den  som har  webbplatsen  får  acceptera  och hoppas  på  att  det  inte
innebär för stora nackdelar för användarna. 

Förmodligen  är  det  ett  bättre  alternativ  att  kombinera  kollektiv  och
individuell  anpassning  på  ett  sätt  som  innebär  att  den  kollektiva
anpassningen inte baseras på alla användare utan endast en mindre grupp
av dessa. Personerna i varje grupp måste vara mer lika sinsemellan än alla
användare  av webbplatsen för att det ska fungera. Fördelen är att det går
att ge användaren rekommendationer som med större sannolikhet stämmer
in på det användaren verkligen vill ha. En möjlig nackdel är att det kan bli
för få användare i varje grupp, vilket medför att varje användare får större
betydelse för resultatet än vad som är lämpligt. 

Säkert är att det krävs någon form av individuell anpassning för att dela in
användarna i grupper, antingen automatisk eller manuell. Hur indelningen
görs  påverkar  naturligtvis  användbarheten,  på  samma  sätt  som  alla
anpassningar med dessa två varianter av individuell anpassning.
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En  svårighet  som  finns  med  denna  kombination  av  kollektiv  och
individuell anpassning är att veta hur stor överensstämmelsen ska vara för
att två användare ska hamna i samma grupp. Är den för stor fås problemet
med för få användare i varje grupp som nämndes ovan, är den för liten blir
effekten av att kombinera de två inte tillräckligt stor; en undergrupp kan
fortfarande  snedvrida  rekommendationerna  på  samma  sätt  som  i  den
ursprungliga  funktionen.  Indelningar  som  kan  fungera  i  det  specifika
projekt studien studien är del i är bland annat om användaren själv är eller
är anhörig till en diabetiker, hur gammal diabetikern är, om hon använder
insulinpump  eller  injektioner  samt  om  diabetikern  ifråga  är  nyligen
insjuknad eller inte.

7.1.5 Att ge något invecklat en enkel symbol
Ett  problem som upptäcktes  är  kopplat  till  funktionen  som markerar  de
navigeringsalternativ som utnyttjats mycket av användaren alternativt alla
användare.  Det  är  svårt  att  på  ett  enkelt  sätt  markera så  att  användarna
förstår  varför  markeringen  finns  och  vad  den  betyder,  något  som blev
uppenbart vid intervjuerna.

Det enklaste alternativet för att komma till rätta med problemet är att göra
en  teckenförklaring,  men  en  sådan  löper  risken  att  antingen  inte  synas
tillräckligt eller synas så mycket att den blir störande. En teckenförklaring
riskerar också att ge en användare intrycket att webbplatsen är så invecklad
att  förklaringar  krävs.  Förklaringar  bör  ur  användbarhetssynpunkt
undvikas om det är möjligt (Nielsen, 1994).

Även  om  ingen  av  de  två  varianter  av  funktionen  som  användes  i
prototyperna fungerade tillfredsställande så kan det vara intressant att veta
vilken av de två som har störst möjlighet att göra det. De två skiljer sig åt i
det  avseendet  att  den  ena  funktionen  endast  ändrar  textens  egenskaper
medan den andra utgör en symbol i sig. Det går att argumentera för att det
är lättare att minnas vad funktionen avser med den senare varianten. Något
som dock talar emot att detta har någon betydelse är att funktionen endast
verkar vara nyttig för användare som är helt nya på webbplatsen eller som
mycket sällan besöker denna. De som är nya har inte sett symbolen tidigare
och vet därför inte vad den innebär. De som sällan besöker webbplatsen
kan lätt ha glömt vad den innebär; människor glömmer saker (Wharton &
Lewis,  1994).  Användarna  måste  också  vid  något  tidigare  tillfälle  ha
begripit  markeringen, vilket  i  praktiken tar  resonemanget  tillbaka till  att
funktionen måste förstås vid första användningen.
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En aspekt som måste tas i beaktande är hur stor nytta funktionen har för
användarna. Är webbplatsens utseende överskådligt och användaren förstår
vad  det  innebär  om hon  klickar  på  en  viss  länk,  finns  det  inte  någon
anledning  att  leda  henne  till  sådant  som  tidigare  visat  sig  tilltala
webbplatsens besökare eller henne själv.

Om funktionen tas med på en webbplats måste markeringens utformning
testas noga så att användarna verkligen har möjlighet att förstå den utan att
bli förvirrade.

7.1.6 Sammanfattning
De problem som finns med automatisk och manuell individuell anpassning
var för sig går ofta att lösa med den andra metoden, därför förespråkas här
att de används i kombination; varje metod till det den är bra till. Dessutom
bör  användaren  ges  möjlighet  att  manuellt  ändra  sådant  som  systemet
automatiskt ställt in.

Den  viktigaste  upptäckten  studien  gav  var  att  användbar  personlig
anpassning kräver att användaren med bibehållen kontroll befrias från en
del  arbete.  Det  är  en  svår  uppgift  att  lyckas  med detta  då  kontroll  och
minskat arbete drar åt motsatt håll. En av de funktioner som tycks tala emot
denna tes är att filtrera geografiskt, där en del kontroll fråntas användaren.
Att informanterna uppskattade funktionen tros bero på att var människor
bor är relativt konstant och att det finns andra kriterier som även de kan
tilltala  användarna.  Det  krävs  att  användningssituationen  analyseras
genomgående för att veta när kontroll och minskat arbete är i lagom balans.

För att  minimera risken att grupper snedvrider de rekommendationer som
automatisk kollektiv anpassning ger är det en god idé att dela in användarna
i grupper. Den kollektiva anpassningen får då bara konsekvenser inom den
egna gruppen och andra grupper undgår felaktiga rekommendationer. Det
kan vara svårt att dela in grupperna på ett bra sätt så att de inte blir för stora
eller för små.

Att ge något invecklat en enkel symbol visade sig vara svårt i funktionen
med upptrampade stigar;  de  markeringar  som användes  förstods  inte  av
informanterna. Någon väl fungerande lösning på problemet hittades inte då
funktionen för att vara nyttig måste förstås direkt.
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7.2 Metoddiskussion
Det var endast relativt vana datoranvändare som intervjuades vilket kan ha
lett  till  att  problem som mindre  vana  personer  upplever  inte  framkom,
vilket innebär att informanterna kan ha givit en mer entydig bild än hur det
är i verkligheten. Det går att argumentera för att det är bättre att intervjua
mer erfarna användare då deras sammanlagda erfarenhet är större; de vet
vad de tycker om och vad de inte tycker om redan sedan tidigare.

En  annan  faktor  som  kan  ha  inneburit  att  intervjuerna  gav  mindre
divergerande  resultat  är  att  de  genomfördes  i  grupper;  det  är  lätt  att
instämma med det någon annan sagt och inte bilda sig en egen uppfattning
och argumentera för den. En fördel med detta intervjuupplägg är att det går
att  bygga  vidare  på  det  någon  annan  sagt  och  att  resonemangen  blir
utförligare. Vilken av dessa effekter som inverkade mest på studien är svårt
att  svara  på.  Det  tycks  dock  vara  så  att  båda  har  inverkat.
Samstämmigheten inom familjerna var stor, men vid de tillfällen som de
tyckte olika drev diskussionen iväg på ett sätt så att även sådant intervjun
inte var planerad att behandla om också togs upp. 

Endast  tre  familjer  intervjuades,  vilket  med stor  sannolikhet  innebar  att
åsikter som andra människor har inte framkom. Även om fler problem med
personlig anpassning hade kunnat hittas om fler familjer och informanter
deltagit innebär inte detta något större  problem för studien då de åsikter
som framkom visade på en del av de svårigheter som kan förknippas med
personlig anpassning. De problem som framkom var tillräckligt många och
allvarliga för att ge möjlighet att dra slutsatser kring personlig anpassning.

Att informanternas utsagor inte stämmer med de verkliga förhållanden som
råder  har  redan  sedan  tidigare  iakttagits  (Svenningsson  et  al.,  2003;
Breakwell,  2000).  Något  som kan  ha  bidragit  till  att  studien  är  mindre
tillförlitlig är att informanterna talade om användare i allmänhet och inte
sig  själva  specifikt.  Även  om  det  kan  skilja  sig  en  del  åt  mellan  hur
informanterna sa sig tycka kring funktionerna och hur de skulle tycka när
de  sedan  använder  dem  på  riktigt  så  ger  användarstudier,  liknande  de
intervjuer som genomfördes, en indikation på hur användarna reagerar på
den färdiga produkten (t.ex. Faulkner, 2000; McCracken & Wolfe, 2004).

Ytterligare  en  faktor  som  med  stor  säkerhet  påverkade  resultaten  från
intervjustudien är att konkreta prototyper användes istället för att beskriva
funktionerna.  Exakt  hur  denna påverkan förändrat  resultaten är  svårt  att
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veta. De skillnader i resultat som finns mellan de två delarna av studien kan
bero på att prototyperna som användes vid intervjuerna gav informanterna
en mer specifik bild  av funktionerna  än den abstrakta bild  av dem som
användes i den heuristiska utvärderingen. Ibland har det varit just olikheten
mellan de två undersökningarna som bidragit till intressanta fynd, som till
exempel att geografisk filtrering fungerar bra. En fördel med att kombinera
de  båda  metoderna  för  utvärdering  är  att  brister  i  ett  för  generellt
angreppsätt vägs upp av ett mer specifikt och tvärt om. 

De två prototyperna var inte helt lika vilket skulle ha kunnat leda till att
informanterna reagerade olika beroende på vilken variant som användes.
Det som talar emot detta är att skillnaderna endast i undantagsfall syntes
utåt,  förutom  att  ett  par  av  funktionerna  inte  fanns  med  i  den  andra
prototypen,  så  att  dessa  funktioner  fick  visas  med  hjälp  av  den  första
prototypen.

För den heuristiska utvärderingen är kritiken en helt annan. För det första
så  genomfördes  inte  utvärderingen  på  en  artefakt  utan  på  ett  antal
funktioner,  vilket  inte  är  det  gängse  tillvägagångssättet.  Detta  kan  ha
resulterat i att för mycket, alternativt för lite, gick att läsa ur utvärderingen.
Det  är  svårt  att  utvärdera  diffusa  funktioner  och  deras  än  mer  diffusa
egenskaper;  alla  möjliga  implementationer  av  en  funktion  går  inte
utvärdera. Detta innebär att den som utför utvärderingen måste balansera
mellan  en  mycket  generell  bild  av  funktionen,  som  kan  resultera  i  att
ingenting går att säga om funktionen, och en mycket specifik bild, som inte
beaktar alternativa sätt att implementera funktionen. 

Det kan vara så att det hade varit bättre att implementera ett antal varianter
av varje funktion och därefter utvärdera var och en av dessa. Fördelen med
den använda metoden är att det gjorde det möjligt att fånga sådant som kan
vara svårt att få fram i en intervju, men detta hade varit möjligt även med
den  ovan  föreslagna  metoden.  Det  går  dock  att  säga  att  en  heuristisk
utvärdering genomförd på det sätt som gjorts i den här studien åtminstone
borde hitta  en del  av de användbarhetsproblem som är  associerade med
funktionerna. Om de funna problemen är de som användare hade uppfattat
är  inte  säkert,  vilket  dock  är  en  nackdel  även  med  vanliga  typer  av
heuristisk utvärdering (Nielsen, 1994). 

Eftersom  heuristikerna var  en  sammansättning  av  ett  antal  befintliga
användbarhetsprinciper  är  det  inte  säkert  att  de  fångar  användbarhets-
problem på bästa sätt. Vilka heuristiker som än väljs kan de ha den här
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bristen,  eftersom det som undersöks endast  är de faktorer  den som tagit
fram heuristikerna ansett som intressanta. Därför är problemet inte specifikt
för den här studien utan gäller alla heuristiska utvärderingar.

Ytterligare en aspekt av den heuristiska utvärderingen som kan anses vara
tveksam är  att  samma person (författaren) konstruerade funktionerna för
personlig anpassning, tog fram listan på heuristiker samt genomförde den
heuristiska utvärderingen.  Hur detta  förfaringssätt  har påverkat resultatet
går endast att spekulera kring.

Studiens trovärdighet, med avseende på frågetecknen kring den heuristiska
utvärderingen,  stärks  då alla  slutsatser  som dras  baseras på intervjuerna
eller dessa i kombination med  heuristiska utvärderingen. Den heuristiska
utvärderingen  bidrog  med  var  tankesätt  kring  hur  användare  upplever
systemet, vilket gav inblick i sådant som intervjuerna inte klargjorde.

En egenhet en heuristisk utvärdering lik den som här genomförts har, är att
den inte ger några resultat  som skiljer sig väsentligt  från det teori kring
användbarhet  säger. Orsaken till  det är att  heuristikerna som används är
baserade på teorin och endast uttrycker det viktigaste i den på ett annat sätt.
Därför kan det tyckas att det inte finns någon anledning att genomföra en
heuristisk utvärdering i forskningssyfte. Till metodens försvar går det dock,
åtminstone i det här fallet, att säga att det kan vara intressant att på nya sätt
problematisera ämnen  och  tillämpa  teorier  som  inte  redan  tidigare  har
använts i det syftet. Det som en sådan nyanvändning av teorierna kan leda
till är att se om teorierna verkligen går att tillämpa på ett problemområde
och i så fall betrakta problemområdet på ett nytt sätt. Det sätt funktioner för
personlig anpassning studerats tidigare ur användbarhetsperspektiv har inte
utgått  från  användbarhetsprinciper  utan  endast  från  sunt  förnuft  (ex.
Manber et al., 2000) eller, i mer lyckade fall, från intervjuer med användare
(ex. Karat et al., 2003).

7.3 Vidare forskning
Flera  mycket  intressanta  frågor  lämnas  obesvarade  av  studien  vilket
innebär att det finns en hel del att undersöka vidare. 

En sådan fråga är i vilka lägen det blir ett hot mot användarens integritet att
samla  in  och  handha  information  om  henne.  Redan  tidigare  har
diskussionen förts (bl.a. Bonett, 2001), dock utan att fråga användare hur
de upplever situationen.
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Något som skulle kunna ge mer ingående information om de funktioner för
personlig  anpassning  som  använts  här,  är  om  ett  eller  ett  par  helt
implementerade  system  med  dessa  funktioner  användartestades  och
utvärderades efter en tids användning. Genom att göra detta skulle säkrare
slutsatser kunna dras om hur väl funktionerna kan sägas stödja användarna.
För att kunna dra mer generella slutsatser om personlig anpassning behöver
fler sammanhang studeras.

Att undersöka hur stort mervärde funktioner för personlig anpassning ger
användare är också möjlig vidare forskning. Det är intressant att  studera
den  nytta  som finns  med  personlig  anpassning  både  i  termer  av  större
effektivitet och angenämare användning.

7.4 Slutsatser
Studien avsåg att svara på hur personlig anpassning av informationssökning
ska genomföras för att vara bra ur ett användbarhetsperspektiv samt vad det
finns för användbarhetsproblem kring personlig anpassning. Det är svårt att
ge  generella  rekommendationer  om  hur  personlig  anpassning  på
webbplatser bör genomföras; det är hela tiden av yttersta vikt att se till vad
det är för typ av webbplats och framförallt att försöka tänka sig in i den
situation som användningen sker. Ett par generella slutsatser finns dock att
dra. 

Först och främst är betydelsen av att få en bra balans mellan användarens
kontroll och arbete. Den fras som  har gett uppsatsen dess titel visar också
på  detta;  att  stödja  utan  att  styra  eller  störa.  Det  är  i  slutändan  detta
användbar personlig anpassning i huvudsak handlar om. Det är också när
man  tummar  på  det  kravet  som det  blir  problem  med  användbarheten.
Sådana problem rör sig då oftast om att användaren fråntas kontroll eller att
hon blir tvungen att utföra arbete som hon inte hade behövt göra. Det blir i
många situationer  en svår balansgång för  den som utvecklar systemet;  i
vissa lägen kan avkall på användarens kontroll göras för att det arbete som
hon sparar in är tillräckligt stort, i andra fall utgör endast en liten störande
effekt att en funktion inte är lämplig för personlig anpassning.

En annan slutsats som går att dra är att funktioner för personlig anpassning
kan fungera bättre om de används på ett sätt som gör att deras styrkor tas
fram och svagheterna byggs  bort,  genom att  kombinera dem med andra
funktioner  för  personlig  anpassning.  Det  mest  påtagliga  exemplet  är
kombinationen av automatisk och manuell individuell anpassning.
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En  tredje  viktig  slutsats  från  studien,  som dock  är  mer  specifik  för  de
undersökta funktionerna än föregående två, är att  en funktion vars nytta
avgörs av att funktionen förstås direkt också är lättbegriplig. Detta är inte
något som enbart gäller funktioner för personlig anpassning, utan är mer
generell på det vis att den gäller alla typer av funktioner.

Även om denna studie har fokuserat på användbarhetsaspekter av personlig
anpassning  kan  personlig  anpassning  inte  ses  som  lösningen  på  alla
användbarhetsproblem som finns utan endast som en möjlighet i vissa fall.
Även om personlig anpassning ser ut att lösa ett användbarhetsproblem kan
det vara en god idé att se om det inte går att hitta en alternativ lösning.
Arbete  med systemets  generella  användbarhet  måste  fortfarande  ha  hög
prioritet (Nielsen, 1998; Manber et al.,  2000).  Systemets helhet, i  vilken
situation  det  används  och  av  vem,  måste  vara  utgångspunkten  för
utveckling av användbara system.

På en webbplats där personlig anpassning fungerar väl kan användarna få
den hjälp de behöver för att  hitta det de vill  ha. Användarna slipper att
lägga  ner  tid  och  kraft  på  att  ta  reda  på  hur  de  ska  få  tag  på  viss
information. Användarna blir på så vis mer tillfreds med systemet och kan
utföra  uppgifterna  mer  effektivt.  Detta  är  samma sak  som att  säga  att
systemet har hög användbarhet.  Systemet stödjer då användaren utan att
styra eller störa henne.
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