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SAMMANFATTNING
Detta examensarbete är en undersökning av användbarheten i Trollhättan kommuns
intranät. Syftet med uppsatsen var att utifrån ett användarperspektiv studera intranätet
vid Trollhättan kommun och undersöka möjliga brister i intranätets användbarhet för att
kunna ge förslag till förbättringar. För att kunna genomföra undersökningen så
studerade vi existerande definitioner av användbarhet och befintliga
utvärderingsmetoder, som vi fann i litteratur och på Internet. Utifrån detta valdes
undersökningsmetod och definition av användbarhet vilka ligger till grund för hela
undersökningens upplägg. Av det kom undersökning att innefatta sex användare som
genom att lösa scenariouppgifter och ingå i en djupare intervju fick uttrycka sina åsikter
om intranätet. Resultatet av undersökningen fungerade som utgångspunkt för
diskussionen som leder till vår slutsats. Slutsatsen visade att Trollhättan kommun bör
genomföra ett antal rekommendationer för att förbättra användbarheten på sitt Intranät.
T ex bör de förbättra utbildning samt introduktionen till intranätet för ny anställda,
förbättra navigationen, strukturen i intranätet samt sökfunktioner.

Nyckelord: Användbarhet, intranät, MDI, Trollhättans kommun



ABSTRACT
This essay is an investigation of usability in the intranet at municipality of Trollhättan.
The purpose with this essay was from a users point of view to study the intranet at
municipality of Trollhättan and examine possible usability defects in the intranet and to
give suggestions to improvements. To make it possible to accomplish the examination
we studied existing definitions of usability and available methods of evaluation, as we
found in literature and on the Internet. From this a method of investigation and a
definition of usability were chosen which would be the basis for the whole
investigation. By this, the investigation comes to contain six users who through solving
tasks and be part of a deeper interview, there they could express their opinions about the
intranet. The result of the investigation worked like a starting-point for the discussion,
which guides us to our conclusion. The conclusion shows that municipality of
Trollhättan should realize a number of recommendations to improve the usability of
their intranet. For example they should improve the education and the introduction
about the intranet for new employees, improve the navigation, the structure of the
intranet and the search functions.

Keywords: Usability, intranet, HCI and municipality of Trollhättan
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1 INLEDNING
Bra informationsvägar behövs i organisationer och företag för att alla ska ha möjlighet
att ta del av information samt kommunikation och till följd därav ha möjlighet att vara
delaktiga i beslut. Organisationer och företag använder sig i allt större utsträckning av
intranät som informationsspridare, ett slags internt nätverk vilket bygger på samma
teknik som Internet, dvs. webbteknik. Bark, Heide, Langren och Nygren (2002) har i sin
bok ”Intranät – från elektronisk anslagstavla till dagligt arbetsverktyg” följande
beskrivning av vad intranät är;

”Det kanske enklaste sättet att beskriva ett intranät är som ett företags- eller
organisationsinternt Internet, som är skyddat från Internet med så kallade
brandväggar. Brandväggar är programvara som hindrar intrång från obehöriga i
organisationens datornätverk.”(s 10)

Istället för att skicka informationen pappersvägen så skickas den elektroniskt. Det gör
att informationen inom organisationen snabbt blir tillgänglig för alla med behörighet
och tillgång till intranätet. Hur tillgänglig informationen är på intranätet är en väsentlig
del, utan lättåtkomlig information så kan intranätet tappa många av sina fördelar. Ett
intranät som innehåller en stor mängd information vilken är svår att hitta medför att
informationen således gör liten eller ingen nytta alls. Det är här begreppet användbarhet
kommer in. Enligt Berndtsson och Ottersten (2002) anser de att användbarhet är en
kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter det vill säga att den inte är objektivt
observerbar, inneboende produkt/systemegenskap, så som en färg eller en funktion.
Användbarhet är istället en egenskap som uppstår i en produkt/systems användning. Det
som en produkt/system kräver för att det skall upplevas som användbart beror således
på användarens, uppgiftens och sammanhangets natur.  Det har tidigare inte fokuserats
så mycket på användbarheten utan mest på den tekniska utvecklingen av intranät och
webbplatser, men de senare åren har användbarheten fått ett större fokus.

Vår definition av användbarhet är taget ur startpunkt bland annat från litteraturen. I den
litteratur vi studerat hittade vi inte någon definition som var helt anpassad för vår
undersökning. Efter att vi hade jämfört författarnas definitioner tog vi fram en egen
förklaring om vad användbarhet ska innehålla. De delar vi ansåg skulle representera vår
definition av användbarhet är: Utbildning/inlärning, funktionalitet, effektivitet,
information och subjektivt tilltalande.

Trollhättans kommun har i detta fall kontaktat Högskolan Trollhättan/Uddevalla med
önskemål om att få en undersökning gjord av deras befintliga Intranät. De ansåg sig
behöva en grundlig undersökning utifrån ett användarperspektiv med fokus på
användbarheten. Trollhättans kommun har idag ungefär 4100 anställda, varav det finns
ungefär 140 personer anställda på olika chefsnivåer. Cheferna vill använda sig utav
intranätet som ett uppslagsverk för att få svar på frågor samt lösa arbetsuppgifter som
kan komma upp under det dagliga arbetet. Intranätet introducerades 1998 och har sedan
utvecklats efterhand. Detta har medfört att det idag finns vissa indikationer på att
intranätet är ostrukturerat, svårnavigerat samt att det kan förekomma vissa brister i
gränssnittet mot användaren.
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING
Vårt syfte är att utifrån ett användarperspektiv studera intranätet vid Trollhättan
kommun och undersöka möjliga brister i det för att kunna ge förslag till förbättringar.
För att nå detta mål så kommer vi att genomföra en undersökning med fokus på
användbarhet utifrån ett användarperspektiv.

2.1 PROBLEMFORMULERING
För att nå våra mål med uppsatsen, att få fram konstruktiva förslag till förbättringar så
kommer vi att ställa följande frågor:

1. Hur ser dagens situation ut på intranätet med avseende på användbarheten?
2. Hur upplever användare av intranätet på Trollhättans kommun användarbarheten i

systemet?
3. Vilka brister finns i det befintliga Intranätet med avseende på användarbarhet?
4. Hur kan användarbarheten på Trollhättan kommuns intranät förbättras?

2.2 AVGRÄNSNING
De användare av intranätet vi kommer att basera undersökningen på är de personer som
befinner sig på chefsnivå. Trollhättans kommun har till antalet ungefär 140 personer
som är anställda chefer. Undersökningen kommer att avgränsas till användbarheten av
intranätet, då utifrån hur cheferna använder sig utav det i sitt dagliga arbete.
Anledningen till att vi enbart har valt att granska intranätet utifrån ett chefsperspektiv är
att detta var ett önskemål ifrån Trollhättan kommun, då det är bland de användarna som
det finns indikationer ifrån att intranätet har vissa brister. Övriga anställda inom
organisationen tas inte upp i undersökningen på grund av vår begränsade tid för
undersökningen.

3 METOD
Vid genomförande av en studie så krävs det att metoderna passar för undersökningen.
Patel och Davidson presenterar i sin bok, Forskningsmetodikens grunder (1994) bl.a.
följande upplägg som är möjliga att använda i denna undersökning.

Survey, en undersökning utförs på en större avgränsad grupp med hjälp av t.ex.
frågeformulär eller intervju. En totalundersökning kan genomföras om möjligheten
finns att undersöka hela populationen, om inte sker ett slumpmässigt urval för att ta
fram en representativ grupp ur den totala populationen. Survey undersökningar
genomförs ofta när det sökes svar på frågor som rör vad, var, när och hur. (Patel &
Davidson, 1994)

Fallstudie, undersökningen utförs på en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan vara en
individ, en grupp individer eller en organisation. En fallstudie utgår från ett
helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt (Patel &
Davidson, 1994). Fallstudier utgör en form av vetenskaplig metod med vars hjälp det
både går att utveckla och pröva en teori. Urvalen av undersökningsenheter kan göras på
många olika sätt och det går att använda sig av både kvantitativ som kvalitativ
information. Fallstudier innebär att forskaren studerar och undersöker en specifik
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företeelse. Denna metod används när undersökaren vill komma nära ett
forskningsområde/problemområde, dels via direkta observationer i naturliga miljöer,
dels genom kvalitativa intervjuer för att fånga subjektiva faktorer (Merriam, 1994). En
stor fördel med fallstudier är att det gör det möjligt för forskaren att koncentrera sig på
en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på
företeelsen i fråga.

Vi har i denna studie valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med kvantitativa inslag.
Skälet till det var bl a att vi valt att använda oss av flera olika sätt att samla in data. Vi
inriktade oss också mer på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning och vi
koncentrerade oss bara på en enda företeelse. Då fallstudien genomförs i en organisation
och att det kring den företeelsen vi valt att studera inte fanns någon vedertagen teori, var
undersökningen explorativ (Patel & Davidson, 1994).

Survey valdes ej på grund av att den är mer tillämpbar i större undersökningar, då
inriktningen ligger mot att nå en större och bredare population. Detta är inte fallet i
denna undersökning, då inriktningen är mot ett fåtal användare.

3.1 METODSÄTT
Det finns två generella metodsätt att genomföra en studie på, dessa kommer att
beskrivas närmare i följande stycken.

3.1.1 Kvalitativ metod
Kvalitativ metod har som syfte att skapa en djup insikt och förståelse för det som
undersöks. Metoden kännetecknas av närhet till den källa som informationen hämtas
ifrån (Holme & Solvang, 1997). De svar som åskådliggörs via denna metod ska vara så
ingående som möjligt och ge en helhetsbild av den totala situationen som studeras.
Kvalitativa studier används ofta med ett litet urval i samband med en avgränsad grupp
eller djupintervju (Holme & Solvang, 1997).

3.1.2 Kvantitativ metod
Kvantitativ metod är motsatsen till den kvalitativa metoden. Tyngdpunkten i kvantitativ
metod ligger i att mäta och kvantifiera ett problem så precist som möjligt, detta genom
att använda sig av statistiska metoder. Informationen som erhålls bygger på siffror,
enheter och mängder. Metoden använder sig utav statistiska bearbetnings- och analys
metoder (Patel & Davidson, 1994). I kvantitativ metod samlas data in genom enkäter,
intervjuer, observationer eller experiment.

3.1.3 Val av metod
Patel och Davidson (1994) anger att när metodvalet skall göras, antingen kvalitativ eller
kvantitativ så måste vissa frågor finnas i åtanke. Frågorna beror på hur
utvärderingsproblemet är formulerat.

• Vad är det vi vill veta?
• Vilken kunskap söker vi?

För att få svar på frågor som berör  Var?, Hur? och Vilka skillnader? så bör statistiska
bearbetningsmetoder användas. Söker man däremot svar på frågor som handlar om att
tolka och förstå olika individers uppfattningar, så bör verbala analysmetoder användas.
Utifrån detta kan vi konstatera att i och med vårt problemområde som handlar om
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individers tyckande i fråga om användbarheten på intranätet, bör vi använda oss utav en
verbal analysmetod. Den kvalitativa metoden i samband med fallstudie.

Holme och Solvang (1997) framställer följande tabell de utmärkande dragen för
kvalitativ metod respektive kvantitativ metod.

Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder
Ringa information om många
undersökningsenheter; går på
bredden.

Riklig information om få
undersökningsenheter; går på djupet.

Man intresserar sig för det
gemensamma, det genomsnittliga
eller representativa.

Intresse för det säregna, det unika
eller eventuellt avvikande.

Man intresserar sig för åtskilda
variabler.

Man intresserar sig för sammanhang
och strukturer.

Avstånd till det levande:
insamlingen av information sker
under betingelser som skiljer sig
från den verklighet man vill
undersöka.

Närhet till det levande: insamlingen
av information sker under betingelser
som ligger nära den verklighet man
vill undersöka.

Jag-det-relation mellan forskaren
och den undersökte.

Jag-du-relation mellan forskaren och
den undersökte.

Figur 1. Utmärkande drag för kvalitativ och kvantitativ metod.
 (Holme & Solvang, 1997, s 78)

När metodvalet ska göras så finns det inget som säger att en metod måste följas fullt ut,
det är möjligt att kombinera de båda, vilket de flesta ofta gör i sina undersökningar
(Holme & Solvang, 1997).

3.1.4 Tekniker för datainsamling
Vi har valt ut de metoder för datainsamling som är relevanta för vår undersökning.

• Enkät
En enkät är en form av frågeformulär, en teknik som bygger på frågor. Ofta har frågorna
fasta svarsalternativ men att det går även att bygga öppna frågor så att det är möjligt att
svara fritt. Enkätmetoden är mest användbar när undersökningen vill nå en stor mängd
människor eller om det är av betydelse att många människor svarar på samma frågor.
Enkät metoden är en relativt billig metod vilket möjliggör att en stor kvantitet data är
möjlig att samlas in. (Patel & Davidson, 1994)

• Intervju
En intervju påminner om enkät, då den är uppbyggd av frågor. Frågorna besvaras med
att intervjupersonen svarar muntligt. Ofta är en intervju personlig, i den mening att det
blir ett enskilt möte med intervjupersonen. Intervjuer kan även genomföras över telefon
eller i grupp (Patel & Davidson, 1994). Det som är positivt med en personlig intervju är
möjligheten att kunna tolka intervjupersonens uttryck och känslor på ett annat sätt än
när intervjun genomförs över telefon.

• Användartest/ Scenariouppgift
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Användartest är möjlig att tillämpa när fokusering på interaktionen mellan användaren
och gränssnittet ska göras. De utvalda användarna får utföra vanliga handlingar på
intranätet. Nielsen (1993) skriver att;

”User testing with some real users is the most fundamental usability method and is in
some sense irreplaceable, since it provides direct information about how people use
computers and what their exact problems are with the concrete interface being tested.”
(s 165)

Nielsen anser att ett användartest inte bör genomföras utan att först ett eller flera
pilottester har genomförts. Pilottesten är till för att hitta eventuella fel och
felformuleringar i uppgifterna som kan vara missledande och alltför komplicerade för
användaren.

Vid  genomföranden av användartester kan deltagarna känna sig stressade samt uppleva
det som pinsamt om de gör fel. Därför är det av stor vikt att det informeras innan
studien att det inte är användarnas kompetens som testas utan systemets användbarhet.
För att ytterligare förhindra stress så bör de som utför undersökningen undvika att
pressa användaren,  helt tydliggöra att det är frivilligt att medverka samt att användaren
är anonym (Nielsen, 1993).

• Tänka högt
Nielsen (1993) anser att tänka högt kanske är den mest värdefulla utvärderingsmetoden
av de alla. Metoden går ut på att en person använder systemet och samtidigt tänker högt.
Med tänka högt menar Nielsen att användaren berättar om sina tankar, känslor och
åsikter som uppstår vid användandet av produkten/systemet. Samtidigt som användaren
använder produkten/systemet och tänker högt skall utvärderaren sitta bredvid och
anteckna det som användaren säger.

3.2 VALIDITET OCH RELIABILITET
En bra sammanfattning på mätningskriterier kan inhämtas från Göran Walléns (1996).
Han sammanfattar validitet och reliabilitet påföljande sätt;

”Validitet: att enbart mäta det som avses mätas. En mer allmän definition är att
mätinstrument inte skall ge några systematiska fel. Detta tillgodoses genom tydliga
definitioner av begreppen, en klar uppfattning av bakgrundsfaktorer och orsak-verkan-
relationer, genom noggrann experimentplanering.” (s 165)

Har man under förberedelserna av undersökningen lyckas utforma de olika
mätinstrumenten så att de verkligen belyser den data som är relevant för
undersökningsområdet, så innebär det att studien är av hög validitet.

”Reliabilitet: att mätinstrumenten är pålitliga. Under förutsättning att mätobjektet är
stabilt skall ett bra mätinstrument ge samma värden vid upprepning av mätningen. …
Med en mer allmän definition: mätinstrument skall inte ge slumpmässiga fel.” (s 165)

Reliabiliteten blir högre ju mindre slumpmässiga fel som finns med i undersökningen.
Reliabiliteten är påverkbar från olika håll, såsom intervjuaren, respondenten,
mätinstrument samt miljön. För att få en så hög reliabilitet som möjligt bör alltid
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samma frågor ställas till alla respondenter vid intervjuer och enkäter. Vid praktiska
tester skall samma förutsättningar ges till respondenterna vid alla tillfällen.

Validiteten i undersökningen finner vi som hög. Enkäten och scenariouppgifterna samt
intervjufrågor har validerats genom diskussioner och pilottester. Frågorna har varit
kopplade till vårt användbarhetsbegrepp vilket lett till att vi fått hanterbara variabler att
mäta. Vi bedömer även reliabiliteten som hög, då vi alltid ställt samma frågor till alla
respondenter vid intervjuer och enkäter. Vid det praktiska testet, dvs.
scenariouppgifterna har användarens personliga dator använts,  på så vis har alla haft
samma förutsättningar med hänsyn till intranätet. Detta var en avvägning vi medvetet
gjorde för att respondenten skulle känna sig hemma och inte bli stressad av att arbeta
vid en ny dator samt i en ny miljö. Detta anser vi inte ha försämrat validiteten och
reliabiliteten i undersökningen.

3.3 POPULATION OCH URVAL
Den population som vi har gjort urvalet av respondenter ifrån kan beskrivas som
anställda på chefsposition i Trollhättans kommun som använder intranätet i sitt dagliga
arbete. Enligt Holme och Solvang (1997) är statistisk generalisering och
representativitet inte några centrala syften vid användandet av kvalitativa metoder.
Urvalet av undersökningspersoner blir ändå en avgörande del av undersökningen för att
studien inte skall bli bristfällig i relation till den utgångspunkt forskaren hade från
början. Syftet med kvalitativa intervjuer skall vara att öka informationsvärdet och skapa
en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som
undersöks.

Den utvärderingsmetod vi har valt att utföra undersökningen med kräver en stor
acceptans ifrån respondenten, är också dennes vilja att medverka av betydande vikt. Det
innebär att urvalet av respondenter inte kan sägas vara helt slumpmässigt eller tillfälligt,
utan att det görs systematiskt utifrån vissa formulerade kriterier som är teoretiskt och
strategiskt definierade. Enligt Holme och Solvang (1997) förutsätter den typen av
systematiskt urval både en omfattande kunskap om den grupp forskaren avser att välja
sina undersökningsenheter från, samt en medveten strategi om vad forskaren vill
komma fram till. Kunskap om den grupp av användare som undersökningen skall
baseras på förfogade vi inte själva över utan för att få fram användare till
utvärderingsprocessen fick vi hjälp av vår kontaktperson Roger Rönnerhag. R.
Rönnerhag arbetar i kompetens- försörjningsgruppen på personalkontoret i Trollhättans
kommun. För att få ett så stort informationsinnehåll som möjligt informerade vi vår
kontaktperson om att vi gärna ville komma i kontakt med användare som sedan tidigare
uttryckt åsikter om intranätet. Detta kan ses som ett s.k. systematiskt urval (Holme &
Solvang, 1997).

Kontaktpersonen har kännedom om personalen på kommunen och har även hört
kommentarer från dem. Han kunde därefter välja ut användare som var lämpliga att ingå
i undersökningen.
Vi hade inga krav på vidare kriterier såsom datorerfarenhet, möjlighet till tidsavsättning,
ålder och kön på de personer. Vår kontaktperson sammanställde en lista som innehöll
namn på femton användare. Utifrån listan kontaktade vi personerna och framförde vårt
önskemål om att få med dem i utvärderingen. På grund av tidsbrist eller ovilja att
medverka föll många bort från urvalslistan, men vi ansåg trots det att antalet
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respondenter var tillräckligt för att uppnå syftet och besvara våra forskningsfrågor.
Därigenom kom undersökningens urval att bestå av totalt sex personer.

Att vår urvalsgrupp är liten har att göra med att flera av de personer som vi fick namn
på inte ville eller hade möjlighet till tidsavsättning. Enligt Nielsen (1993) så spelar det
inte någon roll hur stort urvalet är när en djupgående studie skall genomföras. Nielsen
säger att om man tar antalet användare som gör testet i proportion med problemen man
finner under en användbarhetsstudie, så gäller följande. Ingår det sex användare så
upptäcks ca 80% av problemen oavsett hur stor population är. Vid tio användare så
täcker man in ca 85% och vid femton användare ca 90% av problemen (Nielsen, 1993 s
156).

3.4 VÅR UTVÄRDERINGSMETOD
Det finns inga exakta regler för vilka utvärderingsmetoder som man skall använda, då
detta beror på vilken information man söker samt att många system är unika och
designade för olika användare och arbetsuppgifter. Vi kom snart underfund med att det
skulle ta för mycket tid i anspråk att utveckla och testa en helt egen utvärderingsmetod.
Vi började läsa om vad som redan hade gjorts av andra i liknande sammanhang. Efter
att ha studerat litteratur samt andra informations källor, hittade vi en utvärderingsmetod
som vi tycker passar bra in i detta sammanhang. Utvärderingsmetoden är framtagen av
Fredrik Olsson och Fredrik Setterberg vid institutionen för Informatik Handels
högskolan på Göteborgs Universitet. Den utvärderingsmetod de har arbetat fram
beskriver de i sin magisteruppsats ”En användbarhetsutvärdering av Aderas Intranät:
Rekommendationer för förbättring”. Utvärderingsmetoden de har arbetat fram är tänkt
att kunna användas i användbarhetsutvärderingar av implementerade intranät för att
hitta användbarhetsproblem. Vi har valt att följa deras utvärderingsmodell som kan
beskrivas i nio punkter.

1. Diskussion och Bakgrund
2. Förberedelser
3. Genomförande av test
4. Liten enkät
5. Stor enkät
6. Intervju
7. Bearbetning
8. Utvärdering
9. Slutsats         
(Olsson & Setterberg, 2001. s 39)

Vi gör vissa avsteg ifrån utvärderingsmodellen. Vi väljer att inte genomföra den stora
enkäten, punkt fem på modellen. Detta var ett medvetet avsteg från
utvärderingsmodellen då vi ansåg att en stor enkät inte skulle tillföra mer information
till utvärderingen. Vi valde att lägga en större fokus på kvalitativ data. Författarna till
modellen rekommenderar även i sin uppsats att man bör använda sig av tänka högt
metoden (Olsson & Setterberg, 2001. s 70). Detta tog vi i beaktande och valde att
använda oss av denna metod istället för observation och stor enkät.
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3.5 GENOMFÖRANDE AV METODSTEG
1. Diskussion och Bakgrund
I denna inledningsfas diskuterade vi tillsammans med uppdragsgivaren i Trollhättans
kommun om vad undersökningen skall belysa. Vidare identifierar vi med
uppdragsgivaren vilka användare som skall medverka. Vi fick även information om vad
intranätet används till samt tillgång till intranätet så att vi själva fick sätta oss in i hur
det fungerade samt hur det var strukturerat. Uppdragsgivaren gav oss även tips om vilka
delar av intranätet som det fanns indikationer om att de var bristfälliga. I detta skede bad
vi även uppdragsgivaren ta fram namn på personer som skulle kunna ingå i
undersökningen.

2. Förberedelser
Här tar vi fram de nio scenariouppgifterna (se bilaga 1 för scenarion) som användaren
skall utföra vid undersökningen samt den tillhörande lilla enkäten. Uppgifter och enkät
valideras med att vi genomför en kombination av pilottest och diskussion med vår
kontaktperson. Frågor som inte är relevanta för de användare som skall ingå i
utvärderingen gallras bort. Den slutliga versionen av scenariouppgifter och enkät stäms
av så att uppgifterna är representativa för systemet och användarnas arbetsuppgifter. Vi
förbereder och validerar även intervjufrågorna genom att ha en öppen intervju med
Anita Larsson som är personalsekreterare och administratör för personalkontorets del av
intranätet.

3. Genomförande av test
Detta beskriver vi utförligare under rubriken genomförande av undersökning i kapitel 6.

4. Liten enkät
Efter varje uppgift får användaren en kort enkät med fem frågor som skall besvaras.
Frågorna är av enkel karaktär och syftet är att fånga upp åsikter om den specifika
scenariouppgiften, som eventuellt kan glömmas bort till den efterföljande intervjun. Vi
har valt att använda oss av en enkät med endast fyra svarsalternativ, detta på grund av
användaren skall ta ställning och inte välja mittenalternativet för sina svar (se bilaga 2).

5. Intervju
Det sista steget i utvärderingsmodellen där användarna medverkade. Detta steg består av
en djupintervju. Där vi på ett mer ingående sätt försöker få fram positiva och negativa
aspekter om intranätet, samtidigt som vi vill att användarna skall komma med egna
förslag till eventuella förändringar till ett mer användbart intranät. Under intervjun kan
även eventuella frågor tas upp som framkommit under scenariouppgifterna (se bilaga
3).

6. Bearbetning
Under denna fas sammanställs den data vi fått in under scenariouppgifterna, enkäten
samt intervjuer. Även ljudupptagning och anteckningarna från när användarna tänkte
högt tas med när vi sammanställer och bearbetar synpunkterna så de blir tydliga och
överskådliga. Alla intervjuer samt de åsikter som framkommit med tänka högt metoden
har renskrivits under undersökningens gång, efter att vi spelat in dem på diktafon.

7. Utvärdering av felkällor
Näst sista steget i modellen är utvärderingen. Här undersöker vi felkällor och andra
avvikelser som kan ha påverkat resultatet.



9

8. Slutsats
När felkällorna är beaktade lägger vi, utifrån det bearbetade resultatet, fram de slutsatser
vi kan dra tillsammans med förslag om eventuella förbättringar.

3.6 UTVÄRDERING AV FELKÄLLOR
När undersökningen är klar är det viktigt med en korrekt utvärdering av den data som
samlats in. Vid utvärderingen av felkällor måste vi som har genomfört undersökningen
vara medvetna om att det kan förekomma fel i studien. Därför är det viktigt att finna
dessa felkällor och uppmärksamma dem under hela undersökningsprocessen. Trots att
det kan finnas felkällor kan resultatet fortfarande vara väsentligt, men inte lika exakt
som förväntat. Detta har betydelse för undersökningens reliabilitet och validitet.

Den första felkällan som kan ha uppstått är ett såkallat urvalsfel, att vi har valt fel
personer till undersökningen. Detta har förebyggts genom att föra en diskussion med
våra kontaktpersoner på Trollhättans kommun om vilka användare som skulle ingå i
urvalet. Vi hade dock inga krav på datorerfarenhet, kön eller antal anställningsår de
användare som ingår skulle ha, men detta uppnådde vi spridning på ändå. Att få med
användare som anser sig ha låg datorerfarenhet var inget vi strävade efter.
Urvalsgruppen är chefer som skall använda intranätet som verktyg och de bör således ha
anskaffat sig en datoranvändningsgrund att stå på. Kön är en variabel som vi finner
ointressant att ta med, vi söker inte skillnader mellan vad män och kvinnor tycker är
användbart utan vi försöker istället att ta ett helhetsgrepp om användbarhetsproblemen.
En annan felkälla som kan knytas till urvalet av användare är ramproblemet.
Ramproblem uppstår när det urval som gjorts inte överensstämmer med populationen.
Antingen har man inkluderat ett för stort urval såkallad övertäckning, d.v.s. utöver den
tänkta populationen eller så kan man ha inkludera ett för litet urval för populationen
vilket kallas undertäckning (Körner & Wahlgren, 2000). Detta problem är motverkat
genom att följa Nielsens (1993) rekommendationer angående urvalsstorleken på denna
typ av användbarhetstest. Han rekommenderar ett urval på fem till tio personer oavsett
populationens storlek. Då det antalet användare vi har i urvalet ligger inom denna gräns,
då sex personer ingått anses detta problem täckt. Genom beaktande har ovanstående
felkällor begränsat till ett minimum.

Svarsbortfall är en annan felkälla som vi har tagit hänsyn till.  Svarsbortfall innebär att
vi inte fått svar på frågor vi ställt eller att personer inte har varit anträffbara (Körner &
Wahlgren, 2000). Som vi diskuterar under rubriken population och urval så kräver den
undersökningsform vi har valt att genomföra en stor acceptans från respondenten. Detta
innebär att dennes vilja att medverka är av betydande vikt.

Undersökningen har ett bortfall på tre personer. Detta på grund av att de inte var
anträffbara vid de tillfällen då vi ringde runt för att boka intervjuer, så de blev
följaktligen aldrig tillfrågade. Det inträffade även ett mycket sent bortfall då en av
användarna ansåg att inte tid fanns då avtalad tid för utvärdering inföll. Detta är
användare som vi kan ha missat viktig information ifrån. Utöver detta kan tilläggas att
det var fem personer som inte ville vara med i utvärderingen. Dessa personer ses inte
som något bortfall, då de inte hade någon vilja att medverka gjordes bedömningen att de
inte hade något att tillföra undersökningen. Alla de frågor som ställts till dem som ingår
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i utvärderingen har besvarats. Det finns inget bortfall på variabelnivå. Vid ett tillfälle
ställdes en kompletterande fråga till en användare i utvärderingen. Denna fråga
skickades med e-post till övriga respondenter som redan hade genomfört utvärderingen.
På denna fråga fick vi in svar från de övriga användarna.

Ett annat fel som kan uppkomma är mätfel. Detta kan förklaras som att den fråga som
ställs inte får ett sant svar. Det kan finnas flera orsaker till att ett fel av denna karaktär
uppkommer. Frågor kan vara dåligt formulerade eller klassas som känsliga att besvara
för respondenten (Körner & Wahlgren, 2000). Detta fel har minimerats genom att
förklara för användaren att han/hon verkligen är helt anonym. Frågor som inte
respondenten förstod innebörden av förklarades av oss, då vi var närvarande vid all
insamling av data. Detta ser vi inte som något problem då vi inte behövde ingripa med
förklarningar i mer än något enstaka fall. Vi hade tänkt på och lagt språkbruket i
enkäten på en lättförstålig nivå. Ett annat fel som kan ha uppkommit som kan klassas
som ett mätfel var att vissa sidor på intranätet har ändrats under utvärderingens gång.
Detta var något som vi själva inte kunde påverka. I ett fall av utvärderingen så var även
en av intranätets sidor oanvändbar  på grund av uppdateringar. Det som ändrats eller
inte varit tillgängligt på intranätet har inte haft någon signifikant påverkan av hur
scenarion löstes på intranätet.

Under Intervjun som kan sägas vara av öppen karaktär där diskussion främjas, undvek
vi genomgående att ställa ledande frågor. Alla respondenter som ingick i utvärderingen
var samarbetsvilliga och vi uppfattade att de ville besvara frågorna sanningsenligt då
undersökningen skall leda till eventuella förbättringar av intranätet.

Det sista felet som kan uppkomma är bearbetningsfel. De data som samlats in har
noggrant överförts till Excel samt Word dokument. Vi alltid varit två personer under
utvärderingen har anteckningar om antal musklick samt navigationsförfarande stämts av
och kontrollerats. Renskrivning av intervju samt tänka högt metoden har skett ordagrant
utifrån en inspelning på diktafon. Denna typ av bearbetningsfel bedöms som minimal
med de åtgärder vi vidtagit vid detta moment.

4 TEORI
För att få en förståelse för vad intranät är, kommer det att först ges en
bakgrundsbeskrivning på dess föregångare, Internet. Internet och intranät skiljer sig
enbart i storleken, de är uppbyggda på samma teknik och den enda  skillnaden är bara
vem som har tillgång till innehållet.

4.1 INTERNET
Bakgrunden till hur Internet skapades var att det började som ett forskningsprojekt till
det amerikanska försvarsdepartementet. Det var tänkt att målet med projektet var att
skapa ett nätverk som skulle vara tillräckligt pålitligt för att överleva ett kärnvapenkrig.
Det här var ett mål som var vettigt för det amerikanska försvaret under det kalla kriget,
när en kärnvapenkatastrof verkade vänta runt hörnet. Detta projekt påbörjades under 60-
och 70-talet. Tanken var att varje försvarsgren i USA, som flottan, flygvapnet, armen
med flera, skulle ha ett eget nätverk. Nätverken var tänkta att utvecklas av fristående
företag. Det medförde att tillverkarna var tvungna att se till att kommunikationen skulle
fungera mellan icke kompatibla nätverk och operativsystem. (Tittel & Stewart, 1997)
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Tanken med detta nätverk var att det skulle vara möjligt att fortsätta skicka
meddelanden mellan försvarsgrenarna även om någon del slogs ut. Meddelanden som
skickades skulle inte nödvändigtvis ta samma väg, vilket skulle öka sannolikheten att de
kom fram om en del av nätverket slogs ut. Det är fortfarande grundprincipen vad gäller
Internet (Gunnarsson, 1996).

Internet är idag ett världsomspännande nätverk som innehåller enorma mängder
information. Allt fler människor använder sig idag utav det för informationssökning
eller andra ärenden. Internet är alltid tillgängligt för alla, om användaren har tillgång till
en dator med Internetuppkoppling.

4.1.1 Intranät
Intranät är en relativt ung företeelse, inte förrän 1995 myntades uttrycket intranät, innan
dess kallades det mest för ’företagsvida Internet’. Själva begreppet intranät är en
sammansättning av orden intra och nätverk, som i sin tur betyder ’ett nätverk inuti’
(Tittel & Stewart, 1997). Intranät slog igenom på allvar när Internet slagit igenom på
stort och Internettekniken kommit att brukas inom företagen.

Intranät är ett privat Internet, en kombination av ett nätverk och Internet som enligt
Tittel och Stewart (1997) kan erbjuda båda delarnas positiva egenskaper, såsom;

• Snabb informationsspridning
• Obegränsat antal användare
• Det är billigt
• Enkelt att lära och att använda
• Ger säker och privat information till företaget/organisationen

Intranät är ett internt nätverk som körs i lokala nätverk. Det är oftast organisationer och
företag som använder sig utav det. Intranätet blir då tillgängligt för alla interna
användare som har tillgång till intranätet. Vissa intranät tillåter även uppkoppling via
Internet. Detta är en stor fördel då det ökar möjligheterna för distansarbete (URL 2).

• Informationsuppdatering
Uppdatering och informationsuppläggning på intranätet sker oftast av förutbestämda
personer inom organisationen. Anställda som använder sig utav intranätet har olika
befogenheter att dela med sig av dokument. Teoretiskt sett kan alla anställda lägga in
information, men ofta finns det grupper som ansvarar för att olika delar av intranätet är
uppdaterat. (Tittel & Stewart, 1997)

• Säkerhet
Är skyddet för intrång från obehöriga användare på intranätet säkert? Det är beroende
på om intranätet har någon koppling ut mot Internet. Om anställda kan komma åt
intranätet från Internet så finns det risker att utomstående mer eller mindre försöker
bryta sig in i intranätet. Det som skyddar organisationens information från intrång via
Internet är oftast en brandvägg. För att ytterligare skydda informationen i intranätet
tilldelas användarna personliga lösenord. (Tittel & Stewart, 1997)

• Hur fungerar intranät? (se figur 3)
Klienterna på intranätet är kopplade mot en webbserver som i sin tur kan vara kopplad
mot en brandvägg, den skyddar intranätets webbserver mot intrång såvida intranätet har
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koppling mot Internet. Brandväggen är sedan kopplad mot en router och den sköter
kontakten med Internetleverantören. Klientdatorerna har utrustats med webbläsare, på
detta vis kan de både ta del av innehållet på intranätet samt Internet. Intranätet befinner
sig på så sätt innanför brandväggen och hindrar den utomstående Internetanvändaren
från att komma in på intranätet. För att de anställda ska nå intranätet hemifrån så krävs
det en viss behörighet för att komma förbi brandväggen som skyddar mot externa
användare. (Tittel & Stewart, 1997)

Figur 2. Schematisk bild över intranäts uppbyggnad och koppling till Internet

4.2 MÄNNISKA DATOR INTERAKTION (MDI)
Den övergripande teorin för hur människor och datorer fungerar tillsammans benämns
MDI, detta står för Människa Dator Interaktion (eng. HCI, Human Computer
Interaction). Med MDI menas här ett tvärvetenskapligtområde som innefattar design,
implementation och utvärdering av interaktiva system i ett kontext som innefattar en
användares uppgifter och arbete (Dix et al. 1998). MDI är en relativt ungt forsknings
område som fortfarande håller på att formas. Det finns en mängd delområden och
subgrenar inom MDI. Debatten pågår om en mer exakt definition och vilka delområden
som i framtiden skall ingå i MDI och vilka som eventuellt skall exkluderas
(Shneiderman, 1998).

Figur 3. Kunskapsområden inom MDI, figur översatt till svenska (Preece et al. 1994, s 38)

Hemanvändare
av intranät
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Det främsta syftet med MDI är att försöka förstå hur människor och datorer interaktivt
kan utföra uppgifter och hur sådana interaktiva system skall utformas och designas.
Professor Terry Winograd som var en av de första som höll kurser i MDI uttrycker sig
på följande sätt om ämnet:

“HCI is the kind of discipline, which is neither the study of humans, nor the study of
technology, but rather the bridging between the two” (Preece et al. 1994, s 54).

MDI har enligt detta en klar och tydlig koppling till kognitionsvetenskapliga
forskningsområden. För att kunna förstå interaktionen mellan teknik och människan
måste forskare ha såväl breda och djupa kunskaper i hur människor egentligen fungerar
och hur dennes kognitiva funktioner sätter begränsningar för till exempel design. För att
kunna definiera den typiske användaren för en specifik produkt eller ett program får
man utgå från det arbete användaren skall utföra med stöd av sin dator. Det centrala är
inte huruvida ett program är användarvänligt utan att programmet är ett användbart
arbetsredskap. Målen för MDI är att skapa eller förbättra en produkts användbarhet,
säkerhet, effektivitet, produktivitet, funktionalitet (Preece et al, 1994). Detta medför i
sin tur:

• Ökad effektivitet.
• Snabbare och smidigare arbetsprocesser.
• Färre fel.
• Glädje och motivation.
• Pålitlighet och tillit.
• Stöd i arbetsprocessen

Beroende på infallsvinkeln så ses det på MDI området utifrån olika perspektiv. Detta
kan medföra att vissa metoder och forskning inom MDI området inte är relevant för den
undersökning som utförs (Gulliksen & Göransson, 2002). Inom ämnesområdet MDI
återfinns kunskapen om hur det går att bygga system som är bättre anpassade till
användarna och deras behov (URL 3).

4.2.1 Användbarhet (eng. Usability)
Användbarhet är ett nyckelord inom MDI. Användbarhet benämns ibland som
användarvänlighet, båda är en översättning från engelskans term Usability. Det finns
dock skillnader mellan begreppen användbarhet och användarvänlighet och viss
begreppsförvirring råder. Många tror att användbarhet och användarvänlighet är samma
sak, vilket inte är fallet. När benämningen användarvänlighet används så syftar det till
att systemet är lätt och behagligt att använda. Ett användarvänligt system orsakar inte
användaren onödiga problem. Det skall vara logiskt, konsekvent, effektivt och intuitivt.
Användaren skall inte uppleva det som jobbigt eller obehagligt att interagera med
systemet. Det räcker inte med en stor dos användarvänlighet för att ett system ska bli
användbart. För att detta skall ske måste även systemet göra någon nytta, att systemet
verkligen hjälper användaren att tillfredställa sitt behov eller lösa ett problem. Kristin
Hammarberg (2002) skriver i sin artikel;
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”För att uppnå användbarhet, behövs alltså de båda ingredienserna nytta och
användarvänlighet. Men mellan dessa råder dock inte nödvändigtvis ett 1:1 förhållande
- ett mycket nyttigt system kan klara sig undan med en lägre nivå användarvänlighet
och fortfarande vara användbart” (Hammarberg, 2002).

Ett system kan vara användbart även om det inte är användarvänligt men att säga att ett
system är användbart bara för att det har en hög användarvänlighet är fel. Om inte
systemet erbjuder ett sätt för användaren att uppnå sitt mål så tillför inte heller systemet
någon nytta och är därför helt onödigt att använda överhuvudtaget. (URL 4)

Användbarhet kan ses som en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt
har hög användbarhet om den uppfyller beställarens och målgruppernas syften samt
krav. En produkts användbarhet visar sig i samspelet mellan produkten och dess
användare över en tidsperiod, kort sagt i användning (Berndtsson & Ottersten, 2002).

När användbarhet utvärderas utgår undersökningarna ofta från det grafiska gränssnittet.
Det är dock viktigt att förstå att användbarhet inte är något som bara kan tillskrivas
systemets gränssnitt, enligt Nielsen (1993) är det en komponent uppdelad i flera andra
delar. Nielsen menar dessutom att användbarhet omfattar alla aspekter av ett system
med vilket människor interagerar. Att många förknippar användargränssnittet med
användbarheten av ett system är inte konstig då det är denna del av systemet användaren
interagerar mot. Traditionellt är funktionerna det som bestämmer hur användbart ett
system är och inte användargränssnittet. Användarna gör dock sällan skillnad mellan
användargränssnitt och system, utan anser att systemet är användargränssnittet och gör
bedömningen av systemet därefter (Mayhew, 1999).

Det finns ett flertal definitioner på användbarhet, flera författare har gett förslag på
definitioner och kategoriseringar av användbarhet. De skillnader som finns mellan de
olika definitionerna är mestadels på de mer detaljerade nivåerna. I det stora perspektivet
finns en form av samsyn och samförstånd vad gäller användbarhet mellan de olika
författarna. Sedan några år tillbaka har man enats om en definition av begreppet
användbarhet enligt den standard som är accepterad i Sverige såväl som internationellt
ISO (eng. International Organization for Standardization). Riktlinjer för användbarhet
enligt ISO är;

"Usability is the extent to which a product can be used by specified users to achieve
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of
use."  (ISO 9241:11, 1998).

Definitionen ger begreppen effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse, vilka
alla kan mätas. Dessa påverkas av vem användaren är, dennes situation och fysiska
miljö samt vad användaren vill göra. Vilket allt kan specificeras. Detta innebär att mål
kan anges för användbarheten samt hur den skall mätas. Nielsen (1993) skriver att
följande attribut kan associeras med användbarhet samt fungera som en inspirationskälla
för att ange mätbara användbarhetsmål.

• Lätt att lära (eng. Learnability)
Systemet skall vara lätt att lära sig så att användaren snabbt kan börja använda sig
utav det.
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• Effektivt att använda (eng. Efficiency)
Systemet skall vara effektivt att använda, så att när en användare väl har lärt sig
använda systemet så skall det vara effektivt att använda.

• Lätt att komma ihåg (eng. Memorability)
Det skall vara lätt att komma ihåg funktionerna i systemet, så om en användare har
varit borta en tid så skall inte denne behöva lära om sig allt igen.

• Få fel (eng. Errors)
Systemet skall ha en så låg fel frekvens som möjligt, med det menas att användaren
skall göra så få fel som möjligt under tiden systemet används. Om användaren
skulle göra fel så skall det vara lätt att återställa dem. Katastroffel får inte
uppkomma.

• Subjektivt tilltalande (eng. Satisfaction)
Systemet skall vara tilltalande att använda. Användarna skall känna att de tycker om
att använda systemet.

Gulliksen och Göransson (2002) sätter de mätbara aspekterna av användbarhet från
Nielsens attribut i relation till ISO:s riktlinjer för användbarhet.

ISO 9 241:11 Nielsen
Effektivitet Effektivt att använda

Lätt att lära
Ändamålsenlig Lätt att komma ihåg

Få fel
Tillfredsställelse Subjektivt tilltalande

Figur 4. Mätbara aspekter av användbarhet enligt ISO 9 241:11 och Nielsen.
(Gulliksen & Göransson, 2002, s 67)

Figur 4 visar att Nielsen attribut stämmer ganska väl överens med ISO definitionen. Det
som kan upplevas som svagt är kopplingen till ändamålsenlighet. Detta definieras i ISO
standarden som ”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna
mål” (ISO 9 241:11, 1998).

Det är viktigt att inte se på användbarhet som en absolut storhet utan att se det som det
relativa begrepp det är. De attribut som en produkt/system kräver för att det skall
upplevas som användbart beror på användarens, uppgiftens och sammanhangets natur.
Det finns således aldrig någon inbyggd användbarhet i ett system eller produkt utan
denna har bara kapacitet att användas av specificerade användare i en specifik uppgift
samt sammanhang. Användbarhet kan aldrig säkerställas om produkten/systemet tas ur
sitt sammanhang (Gulliksen & Göransson, 2002).

4.3 VÅR DEFINITION AV ANVÄNDBARHET
I uppsatsen har begreppet användbarhet en central betydelse. Det är därför viktigt att vi
kan få en konkret och precis definition på vad användbarhet innebär i detta
sammanhang. I kommande kapitel tar vi upp att det är viktigt att se på användbarhet
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som det relativa begrepp det är. Det är därför av stor vikt att rätt attribut/definition väljs
till användbarheten i den undersökningssituation som man befinner sig i.

Vårt val av användbarhetsbegrepp har skett med utgångspunkt från den litteratur vi
studerat samt diskussioner och information från uppdragsgivaren. De definitioner för
användbarhet som vi redogjort för i teorikapitlet är en bra utgångspunkt för valet av vår
egen definition. Definitionerna har både för och nackdelar som vi kort diskuterar nedan.

Nielsens (1993) definition av användbarhet är indelad i mindre komponenter och är
ganska snarlik ISO standarden. Han har fått med många av de kvaliteter som ett
användbarhetsbegrepp ska omfatta. Nielsen har stor erfarenhet av användbarhets
utvärderingar på intranät/Internet och räknas till de ledande inom denna teori vilket ger
definitionen dignitet. ISO är den standard som är accepterad i de flesta länder vilket
också styrker dess roll och gör det lättare att oomtvistat använda sig av denna definition
av användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002).

Nackdelen som vi ser med Nielsens definition är avsaknaden av informationsaspekten
vilket kan tolkas in i ISO definition under ändamålsenlighet.  Ändamålsenlighet
definieras i ISO standarden som ”noggrannhet och fullständighet med vilken
användarna uppnår givna mål” (URL 1). Ett mål med Trollhättans kommuns intranät är
att det skall vara ingången till all intern information. Spool et al. (1999) lägger stor
tyngd vid begreppet information vilket han nästan likställer med användbarhet i sin
definition av användbarhet.

”Whatever the goal, information is a central theme. For intranets, information is the
theme – no one surfs the online employee policy manual just for kicks.” (Spool et al
1999. s 4).

I den litteratur vi studerat har vi inte funnit någon definition som är helt lämpad för vår
undersökning. Vi kommer därför att göra en hybrid mellan de definitioner som passar in
i detta sammanhang. För att ytterligare klargöra vad vi avser med användbarhet kommer
vi utifrån de definitioner vi diskuterat bryta ner dem i variabler som passar in i vår
definition av användbarhet.

Figur 2 visar den definition/attribut vi valt att använda oss av för
användbarhetsdefinition i denna uppsats.

Figur 5. Vår användbarhetsdefinition

• Utbildning/inlärning
• Funktionalitet
• Effektivitet
• Information
• Subjektivt tilltalande

• 

Vår användbarhetsdefinition
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• Utbildning/inlärning
Utbildning och inlärning kan betraktas enligt det Nielsens (1993) tar upp under sitt
attribut lätt att lära (Eng. Learnability). Detta begrepp täcker in hur användaren upplever
det att lära sig systemet. Vi lägger även in aspekter om hur användarna blev
introducerade till intranätet samt åsikter om hur nya användare skall introduceras/lära
sig intranätet och dess användningsområden.

• Funktionalitet
Vi vill här undersöka hur Intranätets funktionalitet stödjer respektive inte stödjer
användarna samt hur lättanvända funktionerna är. Traditionellt anses funktionerna vara
det som bestämmer hur användbart ett system är och inte användargränssnittet.

• Effektivitet
Begreppet effektivitet innefattar hur användarna navigerar, hur sidorna är
sammanlänkade, hur lätt användaren finner den informationen som söks samt länkarnas
tydlighet. Med andra ord mäter begreppet hur snabbt användaren interagerar med
systemet. Rosenfeld och Morville (1998) skriver att forskningen har visat att en
användare ger upp sitt letande om de tvingas göra fler än 4-5 klick för att hitta den
önskade informationen. Under effektivitet kommer vi även att ta upp intranätets
struktur.

• Information
Målet med informationsdimensionen är att undersöka huruvida användarna anser att den
information som finns på intranätet anses vara uppdaterad och aktuell. Vi kommer även
att ta in aspekten om det finns tillräckligt med relevant information på Intranätet för att
underlätta det dagliga arbetet. Spool et al. (1999) tar upp att oavsett vad målet är med ett
Intranät så är informationen det centrala, ingen använder intranätet bara för nöjes skull.

• Subjektivt tilltalande
Subjektivt tilltalande fångar det grafiska gränssnittet på Intranätet vilket innebär att vi
kan få information om användarnas åsikter om färg, form, typsnitt, läsbarhet och ikoner.
Vilka alla har en stor betydelse för hur människor interagerar och upplever att det är att
arbeta med datorn (Schneiderman, 1998).

5 RESULTAT

5.1 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNING
Vi började med att ringa upp respondenten för att presentera oss och vårt önskemål.
Därefter bokades en tid och datum för utvärderingstillfälle. Vid utsatt datum åkte vi till
respondentens kontor. Utvärderingen gjordes på respondenternas egna kontor, detta på
grund av att de skulle känna sig mer avslappnade och hemma i den miljö som de
dagligen arbetar i. Hade alla tester genomförts i ett och samma rum så hade det blivit en
ny miljö för respondenten vilket kan upplevas som stressande.

Det var alltid två personer vid varje tillfälle. Där en hade rollen som handledare och den
andre som observatör. Handledaren hade huvudansvaret för genomförande av
scenariouppgifterna och intervjun. Observatören förde anteckningar vid scenarierna och
ställde kompletterande frågor vid behov under intervjuerna.
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Innan testet började så presenterade vi oss och den högskola vi utbildar oss vid. Vi
förklarade syftet med undersökningen samt informerade om vem initiativtagaren var
inom Trollhättans kommun. Efter att presentationen var färdig informerades även
respondenten om att han/hon är helt anonym, det vill säga att ingen annan än vi som
genomför undersökningen kommer att få ta del av den oarbetade råinformation som vi
erhållit under undersökningen. Därefter presenterade vi vårt önskemål om att få spela in
scenarier samt intervju på diktafon.

Vi redogjorde för respondenten hur testet skulle genomföras samt klargjorde att det inte
var respondentens kunskaper som skulle kontrolleras, utan att det var intranätets
användbarhet som testades. Vi förklarade att vi ville att respondenten skulle tänka högt
under tiden som han/hon löste scenariouppgifterna. Vi valde att inte sätta någon
tidsbegränsning på scenariouppgifterna utan bad istället att respondenten skulle lägga
samma tid för att lösa uppgiften som han/hon skulle ge den i ett skarpt läge. Inför
undersökningen hos respondenten utgjorde en del att arrangera själva kontoret. Då vi
valde att låta respondenten använda sin egen dator och för att alla skulle få samma
förutsättningar så loggade vi ur respondenten ur intranätet. Vi loggade in med vårt
användarnamn och tömde ’Tillfälliga Internet filer’ och ’Tidigare’ i Webbläsaren, detta
för att undvika inverkan från tidigare användning. På detta vis fick alla samma
förutsättningar och vi var säkra på att ingen uppgift skulle kunna lösas med tillfällig
information som sparat i webbläsaren. Respondenten ombads stänga av sin telefon för
att vi inte skulle bli avbrutna vid genomförandet. Dörren stängdes till kontoret och en
skylt sattes upp där det stod ”Utvärdering pågår, Var God Stör Ej!”. Därefter förberedde
vi diktafonen så att mikrofonen låg nära respondenten för att kunna fånga upp alla
kommentarer. Vi klargjorde att vi inte kommer att berätta eller ge någon vägledning i
hur respondenten ska lösa uppgifterna förrän alla scenariona är genomförda. Om någon
fråga var oklar så fick respondenten vägledning i vad vi sökte inte i hur den skulle lösas.

Därefter tilldelades respondenten ett blad med nio scenarier som skulle lösas med hjälp
av intranätet samt en enkät för varje scenario. Vi påpekade återigen att det var viktigt att
respondenten ”tänker högt” hela tiden scenariot genomfördes, det vill säga berättar sina
tankar och åsikter. Efter att varje scenario var avklarat svarade respondenten på en enkät
som bestod av fem frågor.

Under tiden testet genomfördes iakttog vi utförandet av varje scenario. Vi antecknade
antal klick som gjordes med musen och deras tillvägagångssätt bland menyer och ikoner
för att lösa uppgiften. Vi de tillfällen som respondenten var tyst eller bara klickade runt
bland menyer och ikoner var det handledarens uppgift att ställa frågor för att få
respondenten att komma igång med att berätta vad han/hon tänkte eller letade efter.

När scenariodelen var genomförd gjordes en djupare intervju med ett antal frågor
rörande intranätet generellt samt vissa frågor om respondentens datorvana samt
anställningstid. Slutligen tackade vi för respondentens deltagande.

5.2 SCENARIO/OBSERVATION
I detta avsnitt kommer ett sammandrag av resultaten från de nio scenarier som
användarna fick utföra på intranätet att presenteras.
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Först introduceras frågeställningen, därefter visas minsta antalet musklick för att lösa
uppgiften. Detta följs av en tabell vilket beskriver om användarna har klarat uppgiften,
hur många musklick som gjordes samt svaren de angav i enkäten. För att underlätta
utläsningen av svarsalternativen på enkätfrågorna i tabellen kan följande mall användas.

Figur 6. Tabellförklaring

I genomförande så beskrivs en sammanställning av tillvägagångssätt samt kommentarer
användarna gjorde under scenariots utförande. Facit till scenariouppgifterna finns i
bilaga 4.

Scenario 1: Vad har Anita Larsson som arbetar på personalkontoret, för telefon-
nummer?

Minsta antal musklick: 4.

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Nej Ja Nej Ja Ja Nej
Antal musklick 4 6 8 4 4 5

1. Tror du att du löst uppgiften 4 1 4 1 1 4
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 2 4 1 2 4
3. Hur var det att utföra uppgiften 3 2 4 2 1 3
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 4 2 4 2 1 3
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 3 2 4 3 1 3

Tabell 1. Resultat för scenario 1

Genomförande: Tre användare klarade inte uppgiften och orsaken till det var att de inte
visste var länken till telefonboken fanns eller hur man sökte i den. Anledningen till detta
uppgavs vara att man inte brukade använda telefonboksfunktionen. En användare
kommenterade ”det finns en telefon där, jag tycker att det skulle vara lite mer tydligare
möjligtvis…”.

Figur 7. Övre menyraden i intranätet telefonbok funktion inringad
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Scenario 2: Vem vänder du till om du har frågor om bilpoolen?

Minsta antal musklick: 1

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Antal musklick 1 1 1 3 4 1

1. Tror du att du löst uppgiften 1 1 1 1 3 1
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 2 4 1 3 2
3. Hur var det att utföra uppgiften 1 1 1 1 2 1
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 2 1 3 1 2 1
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 3 1 3 2 1 1

Tabell 2. Resultat för scenario 2

Genomförande: Alla hittade svaret utan några större problem då det stod klart och
tydligt ”Bilpool” i den vänstra menyn. En användare letade i huvudkategorin
”Personalföreningar” innan denne kom till rätt plats. Alla tyckte att denna uppgift var
lätt att lösa, en användare kommenterade: ”det var lätt att hitta kategorin bilpool i
vänster menyn”.

Scenario 3: Leta fram den blankett som gäller för rapportering av tillbud
(tillbudsrapport).

Minsta antal musklick: 3

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Antal musklick 4 20 7 7 18 5

1. Tror du att du löst uppgiften 2 1 4 1 4 1
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 3 3 1 3 1
3. Hur var det att utföra uppgiften 2 3 3 1 3 1
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 3 3 3 3 3 1
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 3 3 4 3 3 1

Tabell 3. Resultat för scenario 3

Genomförande: Övervägande delen tyckte att det var svårt eller mycket svårt att hitta
bland menyerna samt att gränssnittet inte gav någon bra vägledning.

När huvudkategorin ”Blanketter” expanderar så kommer undermenyn ”Blanketter”
fram. På grund av att de har samma namn fick det till följd av att ett par användare blev
förvirrade, de trodde att sidan inte innehöll några blanketter.

Flera användare klickade på menyn ”Verksamheter” för att sedan leta i undermenyn
”Personalkontoret”. En användare hade en anmärkning på detta: ”Det borde kanske
vara bra om man även får en ingång från personalkontoret och komma in båda
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vägarna. Den gamla vägen är kvar men den leder inte någonstans. Den innehåller
ingenting, det vara bara gamla skräpuppgifter.”

När användare var inne på ”Personalfrågor” >> ”Arbetsmiljö” så tyckte de att rubriken
”Riktlinjer” inte riktigt stämde överens med vad en tillbudsrapport innehåller. En
användare hade en åsikt om att dokument finns på flera ställen: ”Det är enligt min
mening ett problem med intranätet det är väldigt många liknande dokument med samma
benämning t ex styrdokument som finns på flera olika ställen och det är inte bra.”

Scenario 4: Vilken chefspolicy gäller för kompetensutveckling?

Minsta antal musklick: 2

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Antal musklick 14 15 5 2 15 9

1. Tror du att du löst uppgiften 4 1 3 1 4 2
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 3 4 1 4 3
3. Hur var det att utföra uppgiften 4 3 4 1 4 3
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 3 3 3 2 4 3
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 4 2 4 3 4 3

Tabell 4 Resultat för scenario 4

Genomförande: Majoriteten tyckte att det var svårt till mycket svårt att utföra
uppgiften. En del användare trodde att lösningen skulle ligga under menyn ”Policys”
eller att det var ett styrdokument. En kommentar angående detta: ”Det är egentligen en
policy så egentligen skulle alla policys ligga under samma ställe, men det gör dem
inte.”

En användare gav följande kommentar om vänster menyn när denne sökte svaret på
frågan: ”Det finns en rubrik som heter personalfrågor och sen bläddrar det upp en
alldeles för lång lista på olika begrepp med en viss mån av anonymitet, t.ex. här har vi
styrdokument igen här hittar jag i alla fall en rubrik som heter kompetensutveckling”.
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Scenario 5: Vad är tillägget för obekväm arbetstid under en stor helg?

Minsta antal musklick: 4

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Ja Ja Nej Ja Ja Nej
Antal musklick 5 5 5 5 9 5

1. Tror du att du löst uppgiften 2 1 4 1 3 4
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 4 4 2 3 4
3. Hur var det att utföra uppgiften 2 1 3 2 2 4
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 3 1 4 3 2 4
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 3 1 4 3 2 4

Tabell 5. Resultat för scenario 5

Genomförande:
Nästan alla gick in på huvudkategorin ”Personalfrågor” direkt. En av dem som inte
klarade uppgiften sökte bland nyckelorden i ”Personalfrågor” där hittade användaren ett
nyckelord som var döpt till ”Lönesättning”. När användaren klickade på nyckelordet
öppnades en sida som inte innehöll någonting. En användare reflekterade att
lönehandboken har varit en huvudkategori i vänster meny: ”Jag har för mig att vi har
haft en ruta för lönehandbok, men det har vi inte mer.”

Scenario 6: Vem får träna på Carpe diem?

Minsta antal musklick: 5

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Nej Ja Nej Nej Nej Nej
Antal musklick 8 5 2 27 13 5

1. Tror du att du löst uppgiften 3 1 2 4 4 1
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 2 3 2 4 2
3. Hur var det att utföra uppgiften 3 1 2 4 4 2
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 3 1 3 3 4 2
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 3 1 4 4 4 2

Tabell 6. Resultat för scenario 6

Genomförande: Denna uppgift var det bara en användare som löste. Majoriteten av
användarna tyckte inte att de fick någon vägledning av gränssnittet om hur de skulle
hitta svaret. Flera användare letade i menyerna som heter ”Friskvård” och
”Personalförmåner” som ligger under huvudkategorin ”Personalfrågor”. En användare
sökte med hjälp av sökfunktionen som finns i toppmenyn, detta gav många träffar var
på denne gav följande kommentar: ”…ett antal protokoll, vad har dem med carpe diem
att göra?”

Två användare som inte klarade scenariot var säker eller mycket säker på att de hade
klarat uppgiften. De hittade inte den rätta sidan utan de råkade på en text på intranätet
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som beskrev att det är för kommunens anställda men inte bokstavligt om vad som
gäller.

Scenario 7: Visa oss kompetensprofilen för socialsekreterare.

Minsta antal musklick: 4

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Antal musklick 7 5 5 5 4 4

1. Tror du att du löst uppgiften 2 1 4 1 1 1
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 2 3 1 1 1
3. Hur var det att utföra uppgiften 2 1 4 1 1 1
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 3 1 4 3 1 1
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 3 1 4 3 1 1

Tabell 7. Resultat för scenario 7

Genomförande: Den här uppgiften klarade nästan alla utan större problem. Det var
naturligt för användarna att gå in på huvudkategorin ”Personalfrågor”. Ordet kompetens
i menyn ”Kompetensförsörjning” gav vägledning för att hitta profilerna. En användare
prövade att gå in med hjälp av nyckelorden på höger sidan i ”Personalfrågor”.
Nyckelordet som användaren tyckte passade in var kompetensutveckling, detta gav
dock inget resultat och användaren kommenterade detta efter att uppgiften var löst: ”Då
frågar jag mig varför det inte står på höger sida det är väldigt förvirrande då på
personalkontorets huvudsida. Då hade jag fått upp den snabbt då jag sökte på den.”

Scenario 8: Till vem anmäler du dig om du vill gå utbildningen grundkurs i Excel 2000
som startar den 11 mars?

Minsta antal musklick: 3

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Ja Ja Nej Ja Nej Ja
Antal musklick 3 8 2 7 3 3

1. Tror du att du löst uppgiften 2 1 2 1 1 1
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 3 3 2 1 1
3. Hur var det att utföra uppgiften 2 2 2 1 1 1
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 2 2 4 3 1 1
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 3 2 4 3 1 1

Tabell 8. Resultat för scenario 8

Genomförande: De flesta hittade det rätta svaret och de tyckte det var lätt eller mycket
lätt att hitta. När man går in på huvudkategorin ”Utbildningskatalog” så finns det flera
undermenyer att välja bland annat, ”Aktuella utbildningar” och ”IT-utbildningar”. De
två som inte klarade uppgiften gick in på fel undermeny, de gick in på ”IT-utbildningar”
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och klickade på ett dokument som heter ”Excel 2000.doc”. En kommenterade detta.
”Under aktuella utbildningar så finns det även något som heter IT-utbildningar. Jag
tycker att det är väldigt förvirrande. För där finns det också Excel-kurser.”

Scenario 9: Hur tar du dig till Trollhättan kommuns hemsida på Internet?

Minsta antal musklick: 1

Användare 1 2 3 4 5 6
Uppgift avklarad Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Antal musklick 1 1 1 1 3 4

1. Tror du att du löst uppgiften 1 1 1 1 1 4
2. Utför du liknande uppgifter i ditt arbete 2 2 3 1 1 4
3. Hur var det att utföra uppgiften 1 1 1 1 1 4
4. Var det lätt att hitta bland menyer o dyl. 2 2 4 3 1 4
5. Fick du någon hjälp av gränssnittet 2 2 4 3 1 4

Tabell 9. Resultat för scenario 9

Genomförande: Användarna genomförde uppgiften på olika sätt för att ta sig till
Trollhättans kommuns hemsida. Två användare utnyttjade sig av ikonen ”Hem” i
toppmenyn. En användare klickade på den länk som finns i vänstermenyn, en skrev in
Trollhättans webbadress i Webbläsarens adressfält och en användare sökte via
sökmotorn AltaVista. Ingen nyttjade ikonen ”Länkar” i toppmenyn. Några användare
påpekade att de hade adressen till Trollhättans kommuns hemsida inlagd i webbläsarens
favoriter. Denna funktion var dock inte tillgänglig då de var inloggade i intranätet med
våra inloggningsuppgifter.

5.3 INTERVJU
Här kommer vi att presentera de svar som respondenterna har gett under intervjuerna.
Svaren är en sammanställning av framkomna synpunkter. Frågorna redovisas inte i
någon speciell ordning, utan är indelad i en logisk följd för en bra resultatvisning.

5.3.1 Bakgrund
För att få en mer beskrivande bakgrundsbild av respondenterna så har vi sammanställt
bakgrundsinformation, som inte direkt har med åsikter och tankar om intranätet att göra.
Respondenterna har arbetat inom kommunen mellan 3 och 28 år. Hur länge de har haft
sina nuvarande befattningar där de använt sig utav intranätet skiljer sig åt, mellan ett
och fem år. De flesta av respondenterna anser sig ha en relativt god datorvana. Vid
frågor om datorvana så var vi även intresserade av att få veta vad de har för
datorutbildning. De flesta hade grundkurser i Office-paketet samt Lotus Notes som
kommunen anordnat för de anställda. En av användarna ansåg sig inte behöva någon
utbildning utan trivdes bäst med att lära sig själv i egen takt. Då vi ställde frågan om de
hade någon utbildning av intranätet var svaret negativt, vid frågan om en sådan
utbildning skulle vara relevant så var gensvaret positivt från samtliga respondenter.
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Hur blev du introducerad till intranätet när du började använda det?
Ingen av respondenterna blev introducerad till intranätet när de för första gången fick
tillgång till det. Allt de kan om intranätet idag har de fått lära sig själva. När frågor
uppstått har de fått fråga sina arbetskollegor om hjälp. En användare kommenterade:
”Vi har fått en allmän information från kommunens IT-chef, men ingen fokusering på
intranätet. Jag tycker att det skall vara en obligatorisk del i en obligatorisk introduktion
för nya medarbetare”

5.3.2 Användning
De flesta använder intranätet varje dag medan någon bara använde intranätet 3-5 gånger
i veckan, detta beror lite på vilka arbetsuppgifter som respondenterna har. Det som
intranätet används mest till bland respondenterna är att leta blanketter, dokument samt
söka information i telefonboksfunktionen. De främst besökta huvudkategorierna när det
gäller att finna information och dokument är personalfrågor och ekonomifrågor. Men
även huvudkategorierna utbildning, policys och styrdokument nämndes.

Använder du de olika sökfunktionerna som finns på intranätet för att söka fram
informationssidor och dokument?
Fyra av dem som blev intervjuade använder inte sökfunktionerna alls, motiveringen är
bland annat att det anses krångligt och att de inte tycktes hitta något ändå. En användare
antydde att det vid sökning kommer upp bland annat oväsentliga protokoll. ”Man får ej
upp det relevanta, man får upp så mycket skräp.”
Även de som använder sökfunktionerna har haft problem med att hitta rätt ibland. Vi
frågade de som inte använder sökfunktionerna hur de gjorde för att hitta informationen.
De svarade som:
”Jag letar, letar, letar”
”Söker via personer mycket”
”Jag skickar ett mail för jag vet vem jag kan skicka mailet till”

Vilka ikoner använder du på ikonmenyn?
Om ikonmenyn kan sägas att den bland de respondenter som ingått används sällan. Det
är ikonen ”Telefonkatalogen” som är den mest använda, sedan används även ikonerna
”Länkar” och ”Sök” fast detta sker dock mycket sparsamt. Resterande ikoner på menyn
var det ingen av respondenterna som använde, än mindre visste de vad ikonerna stod
för.

Figur 8. Beskrivning av ikonmeny, från vänster; löpsedel, nytt, sök, länkar, obligatoriska
dokument, min sida, Marwin telefonbok, egna applikationer samt hem.

Använder du dig av möjligheten att lägga till sidor i favoriter och bevakning av
dokument som finns på intranätet?
Ingen av respondenterna utnyttjade dessa möjligheter. Flera använder sig istället av
Microsofts Internet Explorers Favoriter, vilket gör som en användare uttryckte sig: ”Det
blir lite som kaka på kaka”
Flera trodde att Favoriter var namnet på vänstermenyn och inte att det var en funktion.
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5.3.3 Utformning
Tycker du att informationen som du söker är lätt eller svår att hitta?
Här svarade användarna från ganska lätt till ganska svårt med en övervägande del på att
det är svårt att hitta information. Argumentet till att det är svårt att hitta information är
att det inte är helt självklart i vilken meny samt kategori man ska leta i. Enligt
respondenten krävs det tur vid dess tillfällen för att hitta det som söks. En användare
svarade vid vilka tillfällen det var lätt att hitta information:
”När den som har lagt upp informationen har ansträngt sig för att sätta den i
informationsstruktur med tydliga rubriker. När man har gjort det är det lätt att hitta.”

Tycker du att det är lätt att hitta bland de menyer och ikoner som finns i
intranätet?
Hälften tyckte att det var svårt att hitta bland menyer och ikoner. De tyckte det var svårt
att förstå vad vissa ikoner betydde i ikonmenyn. Ikonen ’Löpsedeln’ visste inte flera av
användarna att det var startsidan till intranätet. En användare uttryckte i ord detta: ”Är
det en tidning eller vad är det? Löpsedel.  Ja, då är det en tidning då.” Även ikonen
”Hem” hade användarna svårt att associera till Trollhättans kommuns hemsida på
Internet. (se figur 7)
En noterade att intranätet inte var tydligt som t.ex. vissa menyer hade samma rubriker
och förekommer på flera olika platser, som bland annat styrdokument.

5.3.4 Bra och dåligt på intranätet
Om du tänker på intranätet som helhet vad tycker du är bra?
En stor fördel med intranätet enligt respondenterna var möjligheten att söka information
över hela kommunen samt att alla får ta del av den information som läggs upp. I övrigt
var tillgången till blanketter, ”Utbildningskatalogen” samt ”Personalfrågor” något som
flera nämnde som bra. Startsidans nya funktion ”Senast uppdaterat” och listan med
nyckelord på Personalfrågors sida har också fått en positiv reaktion av respondenterna.

Om du tänker på intranätet som helhet vad tycker du är dåligt?
Överlag så anser respondenterna att sökfunktionerna är svåra att använda. Vänster
menyn borde få en större plats än vad den har idag samt att det är en genomgående
otydlighet i begreppsbruket i menyrubrikerna. Anslagstavlan på intranätets förstasida
tyckte en respondent att det hade varit tillräckligt med en rubrikspalt istället för hela
information/nyhetstexten på grund av att man ändå bara läser det man är intresserad av.
En respondent kommenterade vänstermenyn: ”Det är så hopbakat. Det ser ut som
katastrofen ungefär, nu bankar vi ihop det för det skall ändå finnas där. Sen är det
liksom ingen tanke bakom.”

Har du förslag på hur man skulle kunna förbättra dessa delar av intranätet?
Bland förslagen var att man skulle jobba lite mera på benämningen på menyerna, den
hierarkiska strukturen i vänstermenyn, göra så att alla huvudkategorier fick en liknande
startsida som den nya sidan på kategorin ”Personalfrågor” och förbättra sökmotorerna.
Ett annat förslag som kom upp var att respondenterna ville att det skulle vara tydligare
organiserat efter förvaltningarna och information om vad de innehåller. En annan idé
var att göra om vänstermenyn till något som liknar Microsofts Explorers (Utforskaren)
mappstruktur.
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Tycker du att ikoner och namn i menyer ger en bra förklarning av vad som finns
under dem, vad de leder till (ex. Hem leder till Thn kommuns hemsida)?
De flesta anser att det borde vara andra symboler på ikonmenyn, t.ex. Kommunens
vapen för Trollhättans Internet-hemsida, ett Hus för intranätets startsida och att det
borde finnas valmöjlighet att man vill ha textetiketter eller inte under ikonerna. Detta är
för ovana användare tills de har lärt sig vad ikonerna betyder. Som det är nu så kommer
det upp en liten textetikett som nämner rubriken på ikonen ex. ”länkar”.

Upplever du informationen som finns på intranätet som uppdaterad och aktuell?
Alla respondenter tyckte att större delen av informationen som finns på intranätet är
uppdaterad eller att det håller på att bli bättre. En respondent kommenterade om
gammalt material; ”Det finns säkert inget senare material men man skulle önska att en
del uppdaterar sig t.ex. utvecklingssamtal, lönesamtal och sådana här saker. Så man
inte har två år gammalt material som ligger.” Samma respondent ansåg även att det
borde vara någon slags versionshantering på alla dokument som läggs ut på intranätet.

Har du någon användarmanual till intranätet?
Ingen av respondenterna hade användarmanual på sitt kontor som de kunde visa upp.
När de hade frågor som rörde intranätet så vände sig flertalet antingen till en kollega
eller ringde upp personalkontoret och frågade. Vissa användare skulle vilja ha en
användarmanual i pappersform. Vid frågan om de ville ha tillgång till den på intranätet
så var alla positiva.

Hade du tyckt att det varit bra om det hade funnits ett forum som man kan fråga
saker som vem som helst i kommunen kan svara på?
Nästan alla tyckte att det skulle vara en bra idé. En som var positiv till detta sa:
”Det vore jättebra. Det är ju svårt att veta vart man skall vända sig med en fråga.”
Forum behövs inte, tyckte en användare men att det däremot skall finnas en tydlig
avsändare på vem som är ansvarig för intranätets delar så att man kan lämna synpunkter
och frågor till dem.

Skulle du vilja komma åt intranätet hemifrån?
Här svarade dominerande delen att de ville ha den möjligheten. Orsakerna för detta var
bland annat att de ville leta upp någon information eller skriva ut någon blankett när de
arbetade hemma. En respondent ville inte komma åt intranätet hemifrån av det enkla
skälet: ”slippa jobba hemma”.

6 DISKUSSION
Diskussionen sker med utgångspunkt från definitionen av användbarhet vi använder och
för att få en förståelse för de metoder som har använts under undersökningen så väljer vi
att beskriva det i en metoddiskussion. Vi har valt att dela in diskussionen i fem delar
utifrån definitionen. Vår definition av användbarhet återfinns i avsnitt 4.3.

6.1 METOD DISKUSSION
En faktor man bör ta hänsyn till vid val av utvärderingsmetod, är vilken typ av problem
som man vill upptäcka. Väljs en metod som inkluderar användare upptäcks de problem
som användarna upplever med systemet. Med metoder som inte inkluderar användare
upptäcker man fel som användarna troligtvis kommer att uppfatta som problem, men
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detta är inte säkert. Att välja metod är inte bara en fråga om vilken information som
sökes. Det handlar också om hur mycket tid och resurser som finns tillgängligt och
vilken tidigare erfarenhet samt kompetens som finns av de som utför undersökningen.

Many developers dream of an algorithm giving an exact measure of the usability of a
product. Ideally, one could take the source code of a program, run it through an
analysis programme giving a single number in return: "Usability = 4.67"
(URL 5).

Detta är självklart en omöjlig situation av många anledningar. Först och främst,
användbarhet kan ses som ett begrepp som inte är uppenbart förrän produkten faktiskt
används. Det andra är att dagens kunskap inom detta område säger att man inte kan
förutsäga hur en produkt faktiskt kommer att användas när den tas i bruk. Tyvärr finns
det inga regler för hur man exakt skall bära sig åt i utvärdering av ett system. Många
system är unika och designade för olika användare och arbetsuppgifter. Användarna
skiljer sig också åt, nybörjare har andra krav än experter. För att lyckas med
utvärderingen är det nödvändigt att använda sig utav flera metoder (Preece et al. 1994).

Det finns ett flertal olika metoder att välja bland när en utvärdering av ett system  skall
genomföras utifrån ett användbarhetsperspektiv. Vissa är beskrivna som lösa
tillvägagångssätt andra som algoritmer eller empiriska (URL 5). Problemet är att veta
när man ska använda en viss metod. Det är självklart den information som söks som är
det avgörande då metod väljs. Olika metoder är lämpliga för olika steg i utvecklingen
för ett system eller ett program (Preece et al, 1994). Det är möjligt att dela upp de
metoder som finns i två övergripande kategorier, de metoder som kräver datainhämtning
från riktiga slutanvändare och de som inte kräver slutanvändarens medverkan. Här är
det viktigt att tänka igenom vad man vill få ut av sin undersökning och hur stora
resurser som finns att tillgå i form av tid, pengar och teknik (URL 6).

Det finns två huvudsyften med metoder för att identifiera användbarhetsproblem. Det
första syftet är att försöka upptäcka användbarhetsproblem hos system i
utvecklingsfasen som kan göra att de som utvecklar systemen kan uppmärksamma och
rätta till dem. Det andra syftet är således att försöka upptäcka och åtgärda
användbarhetsproblem hos system i skeden då de redan är implementerade.

Den ansats vi tar mot val av metoder till utvärderingen är att få med den befintlige
slutanvändaren i processen. Intranätet är redan implementerat och har varit i bruk en
längre tid så de metoder vi använder skall rikta sig mot att ta fram
användbarhetsproblem i  ett befintligt system.

6.2 UTBILDNING/INLÄRNING
Intranätet är tänkt att vara den centrala informationskanalen, där alla skall få ta del av all
tillgänglig information som finns inom organisationen. Enligt Nielsen (1993) skall
produkten/systemet vara lätt att lära sig så att användaren snabbt kommer igång.
Respondenterna berättade att de fick upptäcka intranätet själva och detta gjorde att de
inte kunde utnyttja intranätet optimalt från början.  De flesta hade fått utbildning i andra
program som Word, Excel och Lotus Notes. Respondenterna har inte fått någon
utbildning i hur intranätet fungerar, detta borde vara en självklarhet för en organisation
som vill att all personal skall använda intranätet som ett verktyg i sitt dagliga arbete.



29

Samtliga respondenter var positivt inställda till att få en introduktion till hur intranätet
fungerar.
Även efter en introduktion så kommer intranätet att uppgraderas med tiden och därför är
det viktigt att det finns en uppdaterad användarmanual. I dagsläget finns ingen
användarmanual att tillgå.

6.3 FUNKTIONALITET
Intranätet innehåller en del funktioner bland annat sökning i telefonbok, ett flertal
funktioner för sökning av dokument, lägga till genvägar av sidor i en favoritmeny och
bevakning om sidor uppdateras. Majoriteten av respondenterna gav inte dessa något
bättre betyg. Som vi nämnde tidigare så anser Preece (1994) att det centrala är att
programmet/systemet är ett användbart arbetsredskap. Om funktionaliteten är bristfällig
i information och struktur så blir det svårt för användarna att använda dessa funktioner.
Flera av respondenterna tyckte att vissa funktioner var komplicerade att använda och
har därför slutat att använda sig av dessa.

Telefonbok
Telefonboken är en inköpt funktion som intranätet är länkat till. Hälften av
respondenterna hade svårigheter att förstå hur en sökning skulle genomföras. När
internsökning ska utföras så finns det olika valmöjligheter att söka på. Några användare
trodde att man var tvungen att skriva in i fler fält än ett för att göra en sökning. En
respondent skrev ’Personalkontoret’ i rutan ’Enhet’ och i den rutan är det tomt (se figur
8). När respondenten sedan tryckte på ’Sök’ så kom det upp ett meddelande; ”Sökning
gick ej att genomföra.” Informationen beskriver inte vad som gick fel vid sökningen,
vilket gjorde att respondenten gav upp sin sökning. Vi tror att om användaren fick bättre
information om vad som gick fel och dessutom en förklaring av hur en sökning skall
genomföras effektivt så skulle sökningen ge ett bättre resultat.

Efternamn Larsson Förnamn Anita 

Sökord Personalsekr Organisation
Personalkontor/
Kompetensförsörjning 

Adress Gärdhemsvägen 9 Mobilnummer  
E-Post xxxx.xxxx@xx.se Fax 0520-XX XX XX  
Direkttelefon 0520-XX XX XX Enhet  
Område  Rum nr XXXX 

Figur 9. Skärmdump visar resultat av sökning i telefonbok

Sökfunktioner
Ikonmenyn Sök (se figur 9)
Ett flertal respondenter hade svårigheter med att förstå hur de skulle gå tillväga för att
söka med funktionen och har därför slutat att använda den. När det utförs en sökning på
ett inskrivet sökord så delas träffarna upp på flera sidor. Problemet med sökningen är att
det inte står beskrivet hur många dokument som har hittats och inte finns det heller
någon sidnumrering av hur många träffsidor det finns. Det enda som tyder på att det är
fler sidor är att det dyker upp en rubrik ’Nästa’ längst ner till höger i sidan. Flera
användare tyckte att det var besvärligt att leta igenom träffarna på grund av det inte
fanns någon regelbundenhet i visningen av dokumenten. Även om ett antal dokument
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har hittats så kan det hända att träffarna inte visas förrän användaren klickar på ’Nästa’.
Det kan även hända att träffarna inte visar sig efter ett tryck på ’Nästa’ utan att de är
tvungna att klicka flera gånger.

Det som bekymrar respondenterna är att inte bara väsentlig information kommer upp
utan också andra dokument som inte är relevant för den gjorda sökningen. Träffarna
som sökningen ger visas inte i någon logisk ordning exempelvis efter datum.

Figur 10. Skärmdump visande sökfunktion från ikonmenyn

Sökfunktion på startsidan för intranätet och personalfrågor
I innehållssidan på intranätets startsida och även personalfrågors startsida har det lagts
in sökfunktioner (se figur 10). Sökfunktionerna fungerar ungefär på samma sätt, det
enda som skiljer dem åt är att sökningen sker på hela intranätet respektive inom
huvudkategorin ”Personalfrågor”. Texten ”Ange sökt ord” tolkar användaren som om
bara ett ord ska skrivas in i sökrutan. Det finns ingen förklaringstext om hur en sökning
ska utföras med funktionen och var sökningen sker i intranätet. Flera användare provade
att skriva in flera ord i rutan men när inga träffar gjordes så gav användarna upp och
letade vidare på andra ställen efter det som söktes.

Figur 11. Skärmdump visande sökfunktion för startsidan intranätet och personalfrågor

Sökfunktioner i undermenyernas dokumentsidor
I undermenyerna så finns det sidor med listor där dokument ligger. På varje sådan sida
så finns det en sökfunktion. Det finns ingen information om var och hur man söker eller
vart i intranätet sökningen sker. Nästan ingen av respondenterna använde denna
funktion. En respondent uttryckte sig om varför inte funktionen används: ”Därför att
man ser direkt om det finns”. Alla dokument är synliga så det finns ingen anledning till
att söka efter ett dokument på sidan enligt respondenten.

Favoriter och bevakning
Funktionerna användes inte av respondenterna. Flera trodde att rubriken ”Favoriter” var
namnet på vänstermenyn och inte att det var en funktion. Eftersom intranätet är indelat i
ramar så går det inte skapa en genväg i MS Internet Explorers Favoriter till någon sida
som ligger på intranätet, därför finns funktionen ”Favoriter” som lösning på problemet.
Funktionen ”bevakning” avser att det kan läggas bevakning på sidor i intranätet, detta
ger användaren ett meddelande när sidan uppdaterats.
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Vi anser att Favoriter och bevakning är bra funktioner men att dem inte har kommit till
sin fulla rätt ännu då ingen av respondenterna vet hur man utnyttjar dem.

6.4 EFFEKTIVITET
Intranätets layout är uppdelad i tre ramar, vänstermeny, toppmeny samt högersidan som
innehåller information samt länkar till andra dokument och sidor i intranätet.
Huvudnavigationen på intranätet sker idag med hjälp av vänstermenyn som har en
såkallad trädstruktur. När man klickar på en rubrik i menyn kommer fler menyrubriker
upp som hör till samma ämne. Ytterligare en meny finns överst i intranätet denna är
synlig hela tiden och är uppbyggd av bilder/ikoner. Med utgångspunkt från start sidan
för intranätet har användaren nitton valmöjligheter på vänstermenyn och nio på
toppmenyn. Detta åskådliggörs i figur 11.

Figur 12. Ovan visas intranätets uppbyggnad. Till vänster syns trädstrukturen och överst på
sidan finns ikonmeny/toppmenyn, högersidan innehåller information och länkar samt
sökfunktion.

Navigationen får överlag dåligt betyg av respondenterna. När vi genomförde
scenariouppgifterna observerade vi respondenternas beteende och tillvägagångssätt, och
vi upplevde att de hade svårt att hitta rätt i trädstrukturen. När svaret inte var givet på
förhand och respondenterna var tvungna att leta sig fram så ledde det ofta till att det
fanns ett stort antal valmöjligheter synliga samtidigt. Detta p.g.a. att trädstrukturen kan
innehålla mer än en nivå, att den överliggande ikonmenyn visas samt att vissa sidor
innehåller länkar till andra sidor och dokument. Det kan visserligen vara bra att kunna
nå informationen ifrån flera ställen, men frågan är om inte det i detta fall är för många
alternativ. Viss förvirring uppstod då respondenterna blev osäker på vart han/hon skulle
söka efter information som denne inte tyckte var självklar vart den skulle sökas, då det
fanns många valmöjligheter.
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Forskning har visat att användare ger upp sitt letande om de tvingas göra fler än 4-5
musklick för att hitta den önskade informationen. Lazar (2001) skriver att en bred och
grund hierarkisk struktur är att föredra framför en smal och djup. Detta eftersom den
breda och grunda strukturen kräver färre musklick av användaren. Vi upplever
Trollhättan kommuns intranät struktur som både bred och djup.

Under intervjun fick vi även bekräftat att respondenterna upplevde det som relativt svårt
att hitta bland menyer och ikoner. Detta kan bero på att de rubriker som finns i
vänstermenyn inte är helt klara, vissa respondenter tyckte att administratörerna valt fel
benämning på de rubriker som valts att användas i menyn. Är benämningen på rubriker
svår att förstå så underlättar det inte navigationen. Tittar vi på scenariouppgift tre,
vilken har tre möjliga lösningsförfaranden så har användarna använt sig av mellan fyra
till tjugo musklick för att lösa uppgiften. Det optimala på denna uppgift är tre musklick.
Alla löste uppgiften men frågan är om inte en bättre benämning på den menyrubrik som
innehåller det sökta dokument hade gett ett mindre antal musklick än att göra den
åtkomlig från flera ställen.  Tittar vi på scenariouppgift nio vilken var att navigera sig
till Trollhättan kommuns sida på Internet från intranätet så erbjuder intranätet tre
lösningar, musklicken som vi noterat att respondenterna gjort är i paritet med vad som
är optimalt för att nå målet med uppgiften. Bara tre använde sig av meny eller ikon på
intranätet för att nå lösningen. Alla tre möjliga vägar till denna lösning ansåg vi vara
mycket synliga, de kan ses hela tiden då man befinner sig i intranätet ändå var det inte
nog tydligt för att alla skulle hitta lösningen från intranätets navigationsmöjligheter.

Ikonmenyn upplevdes även som svår att förstå, ikoner/bilder var inte
överensstämmande med vad de innehåll enligt användarna. En användare påpekade att
det hade varit bra om det hade funnits text under bilden/ikonen vilket ytterligare skulle
förklara dess innebörd. Av respondenterna att döma används inte ikonmenyn speciellt
flitigt, några utnyttjade inte denna meny överhuvudtaget. Används en överliggande
meny för navigation så bör den innehålla sådant som kan ses som relevant för
användaren samt att denna använder dessa frekvent. Viktigt är i detta fall är också att
bilder/ikoner som används är accepterade och vedertagna symboler för användarna. Vi
anser att denna meny som den ser ut i dagsläget inte tillför systemet någonting mer än
att den tar upp plats då den är svår att förstå och används sparsamt.

Strukturen för sidor och dokument på intranätet är att dokumenten skall ligga under den
menykategori som de tillhör. Då flera respondenter ansåg att dokument samt sidor låg
på fel plats kan inte intranätet anses vara välstrukturerat.

6.5 INFORMATION
Lite utav vitsen med att ha ett intranät är att sprida information på ett billigt och smidigt
sätt så att alla kan komma åt den. Med information avses dokument och handlingar som
behövs i det dagliga arbetet, aktuella policys samt information av allmän karaktär som
kan ses som nyheter för de anställda.

Något som respondenterna saknade var information om varje förvaltning, vad som
pågår i de olika förvaltningarna och vem man kan kontakta vid eventuella frågor. Då vi
endast har intervjuat personal från omsorg samt utbildning tolkade vi det som att de
skulle vilja veta mer om de andra förvaltningarna, och att denna information skulle vara
tillgänglig på intranätet.
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Respondenterna är relativt nöjda med den information som finns på intranätet samt
uppdateringen av den. De anser att informationsuppdateringen på intranätet har blivit
bättre den senaste tiden.

6.6 SUBJEKTIVT TILLTALANDE
Idag har Trollhättan kommuns intranät ett rätt diskret utseende, med grundfärger i blått
och vitt. I vänstermenyn så är knapparna iklädda en mörkare blå nyans, texten på
knapparna är i vitt. Även i undermenyerna är texten vit, fast då blir knapp/menyfärgen
av en ljusare blå nyans. Om ikonmenyn kan sägas att den är genomgående blå/vit med
en brunaktig färg som ritar upp själva ikonerna. Innehållssidan, sidan till höger om
vänstermenyn är alltid med vit bakgrund. Här skrivs texten med svart färg.
Teckensnittet som skall vara genomgående för hela intranätet är Arial. Så är dock inte
fallet då vi funnit information skrivet med andra teckensnitt. En av respondenterna
ansåg att hela layouten på intranätet var hemsk, det var för otillfredsställande färger,
otydliga menyer vilket medförde att respondenten ansåg att det var tråkigt att arbeta i
intranätet. I övrigt bland respondenterna var det positiv respons över valet av färger och
form som fanns på intranätet.

Respondenterna hade en negativ bild av ikonmenyn, detta kan vara på grund av de hade
liten kunskap om vad de olika ikonerna betydde. En respondent använde inte alls
ikonmenyn. Efter att vi beskrivit ikonmenyn och ikonernas innebörd sa respondenten;
”Men nu vet jag att dom små bakelserna finns, det ser ut som vispad grädde med lite
spunnet socker runt om”.

När respondenterna under användartestet fick fylla i enkäterna, fanns där en fråga
gällande gränssnittet. Med den frågan sökte vi svar på huruvida det grafiska gränssnittet
var till någon hjälp vid uppgifterna. Med de svar vi har fått från respondenterna ansåg
de sig ha fått lite hjälp av det grafiska gränssnittet, dvs. menyer, layout, färger med
mera. Detta kan ses som en brist vilket bör tas under beaktande.

7 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
Huvudfrågeställningen i denna uppsats är:

Hur kan användarbarheten på Trollhättan kommuns intranät förbättras?

Slutsatsen för undersökningen blir de rekommendationer till förbättringar som vi anser
att Trollhättans kommun bör beakta för att öka användbarheten i Intranätet.
Rekommendationer till förbättringar presenteras med utgångspunkt från definition av
användbarhet vi använder.

UTBILDNING/INLÄRNING
• Utbildning och information om intranätet bör vara en obligatorisk del för alla

nyanställda.
• En användarmanual bör utarbetas och göras tillgänglig från intranätet. Den bör

vara enkel och lätt att förstå oavsett graden av datorvana.
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FUNKTIONALITET
• Satsa på en komplett sökfunktion istället för flera uppdelade som är svåra att

förstå och använda för användarna.

EFFEKTIVITET
• Strukturen för intranätet bör ses över, så att dokument av samma typ återfinns på

en och samma plats.
• En fast punkt för navigationen exempelvis att bara behålla vänstermenyn, i

dagsläget får användaren hålla uppsikt på alla tre delarna för att navigera på
intranätet.

• Menykategorierna bör ses över så att de överensstämmer med vad användaren
förväntar sig att finna under dem.

• Abstraktionsnivån på menykategorierna borde höjas så att antal nivåer minskas i
vänster menyn.

INFORMATION
• Information om varje förvaltning, vad som pågår i de olika förvaltningarna och

vem man kan kontakta vid eventuella frågor bör läggas till.
• Tomma sidor på intranätet bör tas bort eller fyllas med information.

SUBJEKTIVT TILLTALANDE
• Genomgående använda samma teckensnitt och teckenstorlek i alla dokument

och informationssidor.
• Byt ut de Word dokument som idag visas som informationssidor till html

dokument, så att intranätet blir konsekvent.

7.1 FORTSATT FORSKNING
Förslag till fortsatt forskning är att gå vidare med användbarhetsundersökningen om
man väljer att genomföra förslagen till de förbättringar som vi angett, för att se om
intranätet upplevs mer användbart. Det hade även varit intressant att undersöka hur
andra användare upplever intranätet än de användare på chefsnivå som vi har undersökt.
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Bilaga 1 – Scenario uppgifter

Fråga 1. (L)
Vad har Anita Larsson som arbetar på personalkontoret, för telefonnummer?

Fråga 2. (L)
Vem vänder du till om du har frågor om bilpoolen?

Fråga 3. (M)
Leta fram den blankett som gäller för rapportering av tillbud (tillbudsrapport)

Fråga 4. (M+)
Vilken chefspolicy gäller för kompetensutveckling?

Fråga 5. (S)
Vad är tillägget för obekväm arbetstid under en stor helg?

Fråga 6. (S)
Vem får träna på Carpe diem?

Fråga 7. (M+)
Visa oss kompetensprofilen för socialsekreterare?

Fråga 8. (M)
Till vem anmäler du dig om du vill gå utbildningen grundkurs i Excel 2000 som startar
den 11 mars

Fråga 9. (L)
Hur tar du dig till Trollhättan kommuns hemsida på Internet?

Svårighetsgrader
L – Lätt
M – Medium
M+ - Medium Svår
S - Svår
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Bilaga 2 – Scenario enkät

Scenario:_______

Utvärderar Nr:_______

1. Tror du att du har löst uppgiften?

? Mycket säker
? Säker
? Osäker
? Mycket osäker

2. Utför du liknande uppgifter i ditt ordinarie arbete?

? Mycket ofta
? Ofta
? Sällan
? Mycket sällan

3. Hur var det att utföra uppgiften?

? Mycket lätt
? Lätt
? Svårt
? Mycket svårt

4. Tycker du att det var lätt att hitta bland de menyer och ikoner som finns i
intranätet för att lösa uppgiften?

? Mycket lätt
? Lätt
? Svårt
? Mycket svårt

5. Gav det grafiska gränssnittet dig någon information om hur du skulle lösa
uppgiften? (grafiska gränssnittet= menyer, ikoner och ev. färger, bilder)

? Väldigt mycket
? Mycket
? Lite
? Mycket lite
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Bilaga 3 - Intervjumall

1. Hur länge har du arbetat på kommunen?

2. Hur anser du att din datorvana är?
Ex hög, låg eller mittemellan

3. Hur länge har du använt intranätet i ditt arbete?

4. Hur blev du introducerad till intranätet när du började använda det?
Ex. Fick du gå någon kurs, var det någon som visade dig, fick du information på något
annat sätt?

5. Använder du intranätet varje dag?
Om Svar: Nej

• Varför använder du det inte varje dag?
• Ungefär hur ofta använder du intranätet?

Om Svar: Ja eller Nej
• När du använder det, vad använder du det till?

6. Vid vilka arbetsuppgifter hjälper intranätet dig i ditt arbete?
• Om Svar: inga arbetsuppgifter ge förslag informationshämtning,

blankett sökning.

• Vid vilka tillfällen skulle intranätet kunna fungera som
hjälpmedel för dig i ditt arbete? Be respondenten ge förslag på
arbetsuppgifter som skulle kunna underlättas med hjälp av intranätet.

7. Vilka delar av intranätet använder du mest?
Ex. Telefonbok, sök, personalfrågor, blanketter osv.

• Varför använder du dessa?
• Tycker du att dessa delar av intranätet är bra utformade eller har

dessa brister?
• Har du förslag på hur man skulle kunna förbättra dessa delar av

intranätet?

8. Använder du de olika sökfunktionerna som finns på intranätet för att söka fram
informations sidor och dokument?

Om Svar: Nej
• Hur hittar du den information du söker?

Om Svar: Ja
• När du söker information vilken sökfunktion använder

du mest?
• De olika sökfunktionerna är: Ikonen sök i övermenyn,

förstasidan och i undermenyerna.
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9. Använder du alltid samma sökfunktion vid sökning?
Om Svar: Nej

• Varför använder du olika sökfunktioner?
Om Svar: Ja

• Varför använder du samma sökfunktion?

10. Tycker du att informationen som du söker är lätt eller svår att hitta?
Varför är den lätt/svår att hitta? (Be respondenten motivera varför den är lätt/svår
att hitta)

• Har du förslag på hur man skulle kunna göra denna del bättre?

11. Upplever du informationen som finns på intranätet som uppdaterad och
aktuell?

12. Tycker du att det är lätt att hitta bland de menyer och ikoner som finns i
intranätet?

Om Svar:  Nej
• Vad är det som gör att du upplever det som svårt?
• Hur tycker du att man skulle kunna förbättra detta?

Om svar: Ja
• Vad är det som gör att du upplever det som lätt?
• Skulle man kunna förbättra detta ytterligare?

13. Tycker du att ikoner och namn i menyer ger en bra förklarning av vad som
finns under dem, vad de leder till (ex. Hem leder till Thn kommuns hemsida)?

14. Har du någon gång fått felmeddelanden när du har använt intranätet?
Om svar: Ja

• Händer detta ofta?
• Vilka aktiviteter har du utfört då du fått felmeddelande?
• Beskrev felmeddelandet det fel som uppstått på ett sätt så

att du förstod?  (Var felmeddelandet av nummer typ ex
Fel 124)

• Hur åtgärdade du felet? (Ringde du någon, klickade du
dig bara vidare eller rapporterade du till någon)

15. Har du någon användarmanual till intranätet?
Om svar: Ja

• Tycker du att den är bra utformad?
• Är den uppdaterad och aktuell?

Om svar: Nej
• När du har frågor och funderingar rörande intranätet vart

vänder du dig då?
• Hade det varit bra att ha en användarmanual?

16. Vilka av dessa ikoner använder du på ikonmenyn? (Visa bladet med
menyikonerna på)
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17. Använder du dig av möjligheten att lägga till sidor i favoriter och bevakning av
dokument som finns på intranätet?

Om svar: Nej
• Varför använder du inte dessa funktioner?

Om svar: Ja
• Vad tycker du om att använda dessa funktioner?

18. Tycker du att det är något som saknas på intranätet?

19. Om du tänker på intranätet som helhet vad tycker du är bra?

20. Om du tänker på intranätet som helhet vad tycker du är dåligt?

21. Har du övriga åsikter som du vill ta upp om intranätet som vi inte har fått
fram med denna intervju?
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Bilaga 4 - Facit till scenarier

Scenario 1: Svaret på denna fråga är 0520-49 78 20. Till denna uppgift finns bara en
lösning, för att leta reda på en anställd i Trollhättans kommun klickar man på telefonen i
översta menyn (se figur 7). Genom att klicka på denna ikon får man tillgång till sidan
”Marwin” vilket är en telefonbok med sökmöjligheter. För att söka klickar man på ”Sök
internt” i Marwins vänstra meny. Då ändras högra sidan och visar upp ett sökgränssnitt.
Där fyller man bland annat i förnamn och/eller efternamn och trycker sedan på ’Sök’.
Sedan kommer det upp en resultatlista på de träffar som stämmer överens med de
sökord man har fyllt i.

Scenario 2: Rätt svar här är Johan Bengtsson. För att lösa detta scenario så använder
man menyn som finns på vänster sida. Där finns en huvudkategori som heter ”Bilpool”,
klickar man på den får man information om vem man skall vända sig till.

Scenario 3:  Det finns tre sätt att lösa uppgiften. Den första är att man går in i
vänstermenyn och klickar på huvudkategorin ”Personalfrågor” därefter så letar man
bland nyckelorden som finns på höger sida. Där klickar man på en rubrik som heter
”Tillbud” och då kommer dokumentet upp. Andra alternativet är att man går in på
menyn ”Arbetsmiljö” under kategorin ”Personalfrågor”, därefter klickar man på
undergruppen ”Riktlinjer” och väljer ”Arbetsskador och tillbud”. Där kommer det upp
en lista på dokument och där hittar man dokumentet med rubriken ”tillbudsrapport.doc”.
Tredje valmöjligheten är att gå in på ”Personal” under menyn ”Blanketter” som ligger
under huvudkategorin ”Blanketter”. Därefter så väljer man att klicka på ”Arbetsmiljö”
som öppnar en lista med dokument och där ligger filen ”tillbudsrapport.doc”.

Scenario 4:  Svaret ligger i menyn ”Kompetensförsörjning”. När sidan öppnas så finns
det information om angående övergripande kompetensutveckling. Man måste skrolla
ner på sidan för att finna svaret. Det finns bara ett sätt att lösa denna uppgift och det gör
man genom att man klickar på ”Personalfrågor” på den vänstermenyn och sedan på
undermenyn ”Kompetensförsörjning”.

Scenario 5: Svaret är 78,20/tim löneart 153. För att lösa detta scenario så går man in på
menyn ”Lönehandbok” under huvudkategorin ”Personalfrågor” i vänstermenyn.
Därefter väljer man att klicka på ”Ersättningar” och då öppnar det sig en sida med en
lista med dokument i. Här väljer man då ett dokument som heter ”Obekväm
arbetstid.doc” och letar fram rubriken ”TILLÄGG FÖR OBEKVÄM ARBETSTID” i
dokumentet.

Scenario 6: Svaret är kommunens anställda och i mån av plats även allmänheten, man
måste även vara minst 18 år. Här finns det två vägar man kan gå. Den första vägen går
in på huvudkategorin ”Verksamheter” och efter detta väljer man undermenyn
”Kommunhälsan & Carpe Diem”. Genom att därefter klicka på ”Friskvård” så får man
upp bl.a. undermenyn ”Träna på Carpe Diem” och slutligen så klickar man på ”Vem får
träna på Carpe Diem”.
Andra vägen man kan ta är genom att man använder sökmotorn som ligger i
ikonmenyn. Man klickar på ikonen ”Sök” och det kommer upp en söksida. Här väljer
man att klicka på en rullgardinsmeny som heter ”Område”. Den innehåller flera
överskrifter och däribland finns det även en rubrik som heter ”Vem får träna på Carpe
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Diem”. Välj den och klicka sedan på ’Sök’ så får man upp ett dokument som man kan
välja och det är sidan med ”Vem får träna på Carpe Diem” som kommer upp.

Scenario 7: Här väljer man ”Kompetensförsörjning” under huvudkategorin
”Personalfrågor” därefter klickar man på undermenyn ”Kompetensprofiler”. Här
kommer det upp ett antal dokument på olika yrkesprofiler och däribland väljer man
dokumentet ”Socialsekreterare.doc”.

Scenario 8: Svaret på frågeställningen är Anita Larsson. Genom att välja huvud-
kategorin ”Utbildningskatalog” i vänstermenyn, så kommer det upp flera undermenyer.
Här klickar man på menyn ”Aktuella utbildningar” och det kommer upp en lista med ett
antal dokument på höger sida. Nu väljer man ett dokument som heter ”Excel 2000 –
grundkurs med start 11 mars.doc”.

Scenario 9: Det finns fyra sätt att lösa den här uppgiften (se figur nedan). Första
alternativet är att man klickar på ikonen ”Hem” (1) i ikonmenyn. Andra sättet är genom
att man går in på ikonen ”Länkar”(2) i ikonmenyn och där klicka på rubriken
”Trollhättan”. Då kommer det upp en sida på höger sida med en länkrubrik med namnet
”Trollhättans kommun”. Tredje valmöjligheten är att man klickar på huvudrubriken
”www.trollhattan.se” (3) i vänstermenyn. Det sista valet man kan göra är genom att man
skriver in ”www.trollhattan.se” i webbläsarens adressfält (4) och trycka på Enter.

www.trollhattan.se

1

3

2

4


