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Sammanfattning

Interaktionen mellan människa och dator är central när man utvecklar datorstöd för männi-

skor. Syftet med studien var att undersöka några användares skattningar och upplevelser av en

förändrad funktion i ett datorstöd utifrån ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Studien base-

rades på ett antal pappersprototyper av den förändrade funktionen. Sex personer deltog, per-

soner som i sitt dagliga arbete frekvent nyttjar den befintliga funktionen. Resultaten visade att

den nya funktionen (U2) både skattades högre och upplevdes som ett bättre stöd i arbetet,

jämfört med den gamla funktionen (U1). Det framkom också att följande kriterier uppfattades

som viktiga i de fall man ersätter en befintlig funktion med en ny funktion i ett välbekant da-

torstöd: (1) att användarna ser nyttan med den nya funktionen; (2) att användarna känner igen

knappar, begrepp, färger etc. från datorstödets övriga delar; (3) att användarna känner att den

nya funktionen stödjer deras arbetsprocess. Den praktiska slutsatsen sammantaget är att den

nya funktionen på ett bättre sätt kommer att stödja användarna i deras arbete med att lämna ut

flera försändelser till en och samma kund, jämfört med dagens befintliga funktion.

Sökord: Människa dator interaktion, datorstöd, kognition.



Abstract

Human-computer interaction is central for computer assisted development. The aim was to

investigate the user experience of a new (U2) compared to an old (U1) computer system,

within a cognitive psychology frame of reference. Six subjects, frequently using the system,

participated in the study. It was shown that the new (U2) compared to the old system (U1)

enhanced and supported more the users’ system related procedures/tasks. Following issues

were also indicated as important when an existing system functionality were replaced with a

new one: (1) that the users see the benefits of the new functionality; (2) that the users recog-

nize menus, toolboxes, terminology, colors etc. from the other parts of the computer system;

(3) that the users understand how the new enhanced functionality supports them in their busi-

ness procedures/tasks. The practical implication of the results obtained is that the new (U2)

compared to the old system (U1) will enhance more the users’ daily tasks especially when

multiple parcels or letter have to be managed.

Search word: Human Computer Interaction, computer system, cognitive.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Den tekniska utvecklingen grundas i att vi människor ständigt strävar efter att få ett bättre liv.

Utbyte av information (kommunikation) grundlades redan när alfabetet utvecklades på 600-

talet f. Kr. och i och med alfabetet fick människor möjlighet att uttrycka det talade ordet i

skrift (Westerholm & Åström 2002).

Redan i samband med den industriella revolutionen i början av 1700-talet tvingades män-

niskor att anpassa sig till maskinerna, något som inte var särkilt populärt utan gav upphov till

våldsamma protester i många länder. I och med den industriella revolutionen skapades ett

större behov av att kommunicera över hela jorden och här lades grunden till dagens informa-

tionssamhälle.

Utveckling och spridning av ny datateknik går allt snabbare. I dag förväntas människor i

allt större grad sköta en mängd uppgifter med hjälp av datorstöd, vilket innebär att gruppen

yrkesverksamma datoranvändare, som nyttjar olika typer av datorstöd under sin arbetstid,

ökar kontinuerligt.

Enligt Skjöld’s (2005) kartläggning över åren 2002-2003, är det en fjärdedel av alla syssel-

satta som arbetar mer än fyra timmar per dag framför en bildskärm. Det innebär att det sedan

mitten av 1990-talet blivit nästan dubbelt så vanligt att tillbringa större delen av dagen fram-

för en bildskärm. Även inom den grupp personer som arbetar lite kortare tid framför en bild-

skärm (upp till fyra timmar per) dag så har andelen ökat, från 35 till 41 %. Dessutom pekar

Skjöld (2005) på att det endast är 34 % av personerna i åldrarna 16-64 år som inte alls arbetar

vid datorer.

Företagen styrs av det ekonomiska läget, vilket innebär att färre personer förväntas utföra

mera på kortare tid och man har inom många företag en förhoppning om att ett ökat IT-

användande ska kunna leda till behov av färre anställda.

Även om det gått 300 år sedan den industriella revolutionen, finns det även på 2000-talet

olika negativa aspekter när det gäller både kvalitativ och kvantitativ arbetsbelastning, Det kan

gälla ett monotont arbete där man känner att man inte utvecklas eller ett arbete där svåra be-

slut måste avgöras på kort tid (Agervold 2001).
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Många människor uttalar i dag att de inte bara känner sig stressade av själva arbetet, utan

att de även känner sig stressade av att de, utöver de egentliga arbetsuppgifterna, förväntas

utföra olika uppgifter med hjälp av datorstöd. Här kan det exempelvis röra sig om beslutsfat-

tande i realtid, d v s att omgivningen kräver snabba avgöranden av beslutsfattaren. När det

gäller beslutsfattande i realtid behöver beslutsfattaren ofta ha kontroll både på uppgiften men

också på arbetssituationen. Om den enskilde beslutsfattaren endast har tillgång till en reduce-

rad mental modell över uppgiften talar man enligt Westerholm & Åström (2002) om ett dis-

tribuerat beslutsfattande. Beslutsfattaren är då expert på ett visst avgränsat område, men anses

inte ha tillräckligt med information för att även lösa komplexa problem utanför sitt område.

Enligt Artman (1999) (Westerholm & Åström 2002) uppstår distribuerat beslutsfattande ur

dynamiska miljöer och situationer som är präglade av en hög informationsbelastning. Här kan

informationen kräva speciell expertis för att kunna tolkas och informationsflödet kan i många

fall överstiga den kognitiva förmågan en enskild individ har, d v s att själv kunna övervaka

och analysera en händelse.

Ett av de största problemen när det gäller distribuerat beslutsfattande i dynamiska miljöer

är att det krävs en koordination mellan olika agenter i ett system för att få fram en helhetsbild

över uppgiften (agent kan här vara en människa eller någon typ av artefakt, exempelvis en

dator). Datoranvändaren har en uppgift att lösa och vill lägga fokus på uppgiften, men är det

då omständligt och tidsödande för användaren att få datorstödet att ”göra vad det ska”, kan

både tankegång och koncentration störas.

Det här kan leda till att användare i vissa fall inte kan minnas information pga. att annan in-

formation stör själva inkodnings- lagring eller återerinringsprocessen, information förändras

och blandas ihop med annan information (interferensteorin).

Samspelet mellan människa och maskin handlar mycket om vilken kapacitet det krävs för

att snabbt kunna hantera information och fatta beslut. Några exempel på problem i samspelet

mellan människa maskin rör minnet (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler 2005). Det kan

röra sig om människans begränsade förmåga att samtidigt lagra mer än 5-8 informationsenhe-

ter i arbetsminnet, något som gör att människor exempelvis har problem med automatiska

teletjänster där man måste memorera ett antal olika menyalternativ innan man kan göra sitt

val.

När det gäller att lagra information i långtidsminnet så ställer maskinerna stora krav på ex-

akt återgivning av, för människan, meningslösa koder. Här kan det exempelvis röra sig om

PIN-koder till bankomater, olika kodlås, inloggning i datorer etc. Ju fler koder människan

måste komma ihåg, desto större blir problemen.
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Vid konstruktion av ett användargränssitt är det viktigt att konstruktören försöker förstå

och sätta sig in i hur människor representerar sin omvärld, d v s hur användarna tänker, upp-

fattar och skapar mening ur sin omvärld. Dessutom måste konstruktören enligt Westerholm &

Åström (2002) ha kunskap om användarnas psykiska och kognitiva färdigheter, vad använ-

darna betraktar som svårigheter samt deras behov.

Enligt Wearn (1996) är det även viktigt att man har tillgång till någon typ av utvärde-

ringsmetod i samband med utveckling. Hon nämner bl a en metod som kallas Cognitive

Walkthrough, vilken baseras på att man går igenom och analyserar de kognitiva kraven i de

uppgifter som användaren förväntas kunna genomföra. Det finns även metoder som går ut på

att mäta tidsomfattning för att utföra vissa uppgifter och andra metoder där man fokuserar på

olika användargrupper.

Stora summor läggs ner på inköp av datorutrustning och programvaror, men det visar sig

att i många fall får personalen väldigt knapphändig information, både om varför ett nytt dator-

stöd införs, hur detta skall användas och vart de kan vända sig med synpunkter. Waern (1996)

pekar på att god allmän praxis är att ta med personalen i systemupphandlingen, systemutveck-

lingen och systeminförandet, allt för att få en förståelse för de arbetsuppgifter som medarbe-

tarna utför. Här finns dock en del svårigheter, bl a kan det vara svårt att ge personalen den

extra tid som krävs för en sådan medverkan. Dessutom kan det vara svårt för människor att i

förväg föreställa sig vad ett datorstöd skulle kunna innebära för de uppgifter de utför och de

kan även ha svårt med att beskriva vad de vill ha, när de inte vet vad datorstödet kan erbjuda.

En annan svårighet som Waern kallar ”överentusiasm” är när det blir för många önskemål,

d v s ett datorstöd kan inte omfatta alla önskade funktioner eftersom det då skulle bli för

komplext att bygga och att använda. Ytterligare en risk är att användar-representanterna blir

heltidsrepresentanter och på så sätt ”tappar” kontakten med sina ordinarie arbetsuppgifter.

Användbarhet har ett flertal olika definitioner och involverar flera olika aspekter när det

gäller interaktion mellan människa och datorstöd. I ISO 9241-11 Guidance on usability (ISO

1998) definieras användbarhet som:

- Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt

för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för använda-

ren tillfredsställande sätt. -
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Produkten eller systemet skall alltså vara målrelaterat och:

 gå att använda effektivt,

 vara produktivt att använda,

 accepterat av användarna

allt detta i en viss miljö eller visst sammanhang (Åborg & Gulliksen 2001).

För att ett datorstöd ska uppfattas som användbart måste det tillföra ett värde för användarna

och uppfattas som lätt att använda enligt Molich (2002). Han pekar på följande kriterier när

det gäller användbarhet: lätt att lära, lätt att komma ihåg, effektivt att använda, begripligt,

tillfredsställande att använda.

Det finns även ett antal olika guidelines och andra riktlinjer som kan användas som stöd

när det gäller att förbättra datorstöd. Exempelvis Nielsens 'Ten usability heuristics' (1994) och

andra utvärderingsmetoder vad gäller användbarhet i Nielsens Usability Engineering (1993).

Dessutom finns ett antal olika ISO-standarder (1996; 1998; 1999) som kan vara till hjälp i

samband med utvecklande av datorstöd.

Enligt Waern (1996) har även den tyska standardiseringskommissionen utvecklat ett antal

riktlinjer (DIN 66234, del 8) som avser både gränssnitt och funktionalitet, vilka innebär att

systemet ska: vara anpassat till användarens uppgift, vara självförklarande, vara kontrollerbart

av användaren, fungera enligt användarens förväntningar, vara tåligt mot fel.

Det finns, som tidigare nämnts, många olika orsaker till varför människor bl a upplever

stress och frustration när det gäller att utföra arbetsuppgifter med hjälp av olika datorstöd. I

dag undersöks problem i samband med datoranvändande inom följande två områden: dels

inom området Human Computer Interaktion (HCI)/Människa Dator Interaktion (MDI), som

täcker in ett antal aspekter både vad gäller utveckling och användande av datorstöd. Dels

inom hälsoområdet där forskare och läkare framförallt koncentrerar sig på hälsofrågor gällan-

de datoranvändning på arbetsplatsen. Här kan det exempelvis röra sig om effekter av att an-

vända 'mus' som inmatningsverktyg i arbetet eller stressrelaterade problem (Boivie 2003).

Om den psykiska arbetsbelastningen ökar kan det komma att bidra till mycket negativa

konsekvenser, både vad gäller människors hälsa och välbefinnande, men även negativa kon-

sekvenser för företagen i form av sämre kvalitet, lägre arbetsprestationer och produktivitet,

vilket i sin tur inte ger den önskade ekonomiska förbättring som ligger till grund för föränd-

ringen.
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För att komma till rätta med problemen är det viktigt att ta hänsyn till människans informa-

tionsprocesser, d v s perceptions, minnes-, tanke- och språkliga processer för att inhämta, be-

arbeta och använda information. Westerholm & Åström (2002) menar att för att förebygga

problem när det gäller människa-maskin-interaktion är det viktigt att utveckla tekniken på

människans villkor och utifrån människans förutsättningar och möjligheter.

För att bli medvetna om världen runt omkring oss hämtar människor in sensorisk informa-

tion genom våra fem sinnen. Med hjälp av dessa sinnesförnimmelser och tidigare erfarenhe-

ter/kunskaper lagrade i minnet, tolkar vi (perception) omvärlden i ett cykliskt förlopp.

Perceptionen beskrivs som en informationsbearbetningscykel där själva cykeln består av

urval och analys av information från omgivningen, ett urval som beror på interna förväntning-

ar som gör att man söker efter en viss typ av information, enligt Neisser (1976) (Arai, 2001).

Att med hjälp av våra sinnen ta in information om omgivningen, spelar en central roll i

våra liv. När det handlar om perception kan människan tolka information via flera olika kana-

ler relaterade till våra sinnesorgan. Även om vi har samma sinnen och situationen är den

samma kan våra förutsättningar att ta till oss olika typer av information variera, beroende på

våra skiftande inre kognitiva strukturer (Lundh 1992).

När vi bekantar oss med något bygger vi upp en egen mental modell av den. Om modellen

stämmer överens med verkligheten kan vi hantera situationen med hjälp av automatiska in-

formationsprocesser, d v s utan kontrollerad uppmärksamhet. Det är först om de inre struktu-

rerna och den yttre situationen skiljer sig åt, exempelvis om något ändras så att det inte stäm-

mer med vad vi förväntar oss, som det krävs en medveten kontrollerad uppmärksamhet. I takt

med att vi tar till oss den förändrade situationen övergår vi från en kontrollerad uppmärksam-

het till en allt mer automatisk och på så sätt uppdateras ständigt våra kognitiva modeller av

omvärlden, baserat på våra erfarenheter/kunskaper. Det här innebär att ju mer vi lär oss, ju

mer erfarenhet vi får om en viss situation, desto mindre uppmärksamhet krävs det för att han-

tera de kognitiva uppgifterna relaterade till den specifika situationen enligt Shiffrin & Schne-

ider (1977) (Lundh 1992).

1.2 Syfte och frågeställningar
Utlämningsfunktionen (U) är en del av ett mera komplext datorstöd när det gäller Postala

tjänster. U stödjer utlämning av försändelser hos landets samtliga företagscentra (FC) och

postombud (PO).
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Det totala datorstödet omfattar även inlämning och övrig hantering av försändelser. Denna

studie fokuserar dock enbart på U och dess förändringar. Syftet är att undersöka användares

skattningar och upplevelser av en helt ny utlämningsfunktion (U2) jämfört med en befintlig

(U1); dvs. om U2 jämfört med U1 på ett bättre sätt stödjer användarna när de lämnar ut flera

försändelser till en och samma kund.

I dag uppstår en del tidsödande problem när en och samma kund hämtar flera försändelser

samtidig. Användarna kan exempelvis endast registrera en försändelse åt gången och dessut-

om måste kundens legitimation registreras per försändelse, vilket förutom att det är tidskrä-

vande även kan ge ett oprofessionellt intryck. Dessa problem hoppas man komma till rätta

med i U2. Förutom att stödja utlämning av flera försändelser är det viktigt att U2 fortfarande

både stödjer utlämningsprocessen när det gäller att lämna ut enstaka försändelser samt utläm-

ning både med och utan avier, på samma sätt som U1.

U2 var vid studietillfället under utveckling och både utvecklare och beställare av den nya

funktionen ville så tidigt som möjligt fånga in synpunkter från några blivande användare. Det

innebar att det fanns möjlighet att genomföra en avgränsad studie när U2 fortfarande bara

fanns i form av pappersprototyper, d v s väldigt tidigt i utvecklingsprocessen.

Syftet är att i en experimentell studie, med en inompersonsdesign, undersöka:

1. Användarnas skattningar och upplevelser av U1 och U2; dvs. om U2 jämfört med U1 stöd-

jer användarna bättre i deras arbete med att lämna ut flera försändelser till en och samma

kund.

2. Relationen mellan upplevd svårighetsgrad i att hantera en del av U2 (hitta en specifik

knapp), med den tid det tog att manövrera denna.

2 Metod

2.1 Avgränsning
En avgränsning är att studien genomförs med fokus på vana användare, d v s samtliga för-

sökspersoner (FP) använder sig frekvent (flera gånger dagligen) av den befintliga funktionen

U1. Dessutom är samtliga FP kunniga i arbetsprocessen för utlämning av försändelser. Här

finns ingen kontrollgrupp, eftersom nyttjandet av U grundar sig på att användarna kan arbets-

processen och de som kan arbetsprocessen nyttjar i dag U1. Det är svårt att få tag i personer

som inte nyttjar U1, men som kan arbetsprocessen, respektive personer som nyttjar U1 men

inte kan arbetsprocessen.
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2.2 Design
En inompersonsdesign bestående av en oberoende variabel Utlämningsfunktion: U1 (befint-

lig) & U2 (ny) och följande beroende variabler:

(1) Skattning på skalan 1-7 poäng av mängden stöd FP upplevde från U1 resp. U2, där 1 po-

äng står för extremt litet stöd från funktionen och 7 poäng står för extremt starkt stöd från

funktionen (se bilaga 1 och 3).

(2) Skattning på skalan 1-5 där antalet poäng visar FPs uppfattning om svårighetsgraden för

att utföra en viss uppgift i U2. 1 poäng stod för mycket svårt och 5 poäng för mycket lätt (se

bilaga 2).

(3) Tidsåtgång för att utföra ovanstående uppgift i U2.

2.3 Urval och undersökningsgrupp
Sex FP deltog i studien, personer som bland annat arbetar med utlämning av olika typer av

försändelser. Tre av dessa arbetar hos PO och tre på FC. Som urvalsmetod nyttjades kluster-

urval (Borg & Westerlund 2006), där undersökningsgruppen i grunden baserades på samtliga

befintliga användare i Sverige. D v s personer som är vana användare av den nuvarande ut-

lämningsfunktionen, vilket innebär personer som använder funktionen som en naturligt verk-

tyg i sitt dagliga arbete.

Därefter begränsades urvalsramen, pga. både praktiska och ekonomiska orsaker, till att en-

dast omfatta följande geografiska områden: kommunerna Stockholm, Solna, Sundbyberg samt

Ekerö. Utifrån urvalsramen och en blandning av åldrar och kön drogs sedan sex slumpmässigt

utvalda FP.

Antalet FP begränsades till sex personer på grund av tidsbrist, d v s själva utvecklingen av

den nya funktionen pågick parallellt med undersökningen och projektets tidsplan styrde därför

rent praktiskt omfattningen av antalet FP. Inget bortfall skedde dock utifrån de vidtalade per-

sonerna.

När det gäller urvalet av FP så grundade det sig på personer som samtliga nyttjar dagens

befintliga utlämningsfunktion som stöd i sitt arbete. FP nyttjar samma typ av datorstöd, men

eftersom FP arbetar på olika arbetsplatser med varierande arbetsuppgifter, kan det leda till ett

visst differentierat nyttjande av det tillgängliga datorstödet.
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D v s de FP som arbetar hos PO arbetar även med andra typer av datorstöd för andra arbets-

uppgifter, t ex som ATG-ombud. De FP som arbetar på FC har en något mer renodlad arbets-

uppgift när det gäller Postala ärenden.

2.4 Datainsamlingsmetod
För att samla in data har både kvantitativa (skattning) och kvalitativa (intervjuer och observa-

tioner) metoder nyttjats. Följande kvantitativa uppgifter har använts:

(1) FP fick skatta både U1 och U2´s förmåga att stödja dem i deras arbete med att lämna ut

flera försändelser till en och samma kund. Skattningen gjordes utifrån en 7-gradig poängskala

där 1 poäng på skalan motsvarade extremt litet stöd från funktionen och 7 poäng extremt

starkt stöd från funktionen. Uppgiften mätte hur väl interaktionen mellan FP och resp. funk-

tion fungerade. Resultatet från skattningen visade hur FP uppfattade användbarheten hos U1

resp. U2, d v s om de med hjälp av funktionen kunde uppnå ett specifikt mål.

(2) FP fick även skatta svårighetsgraden för att utföra en specifik uppgift med hjälp av U2.

Skattningen gjordes på en 5-gradig poängskala där 1 poäng stod för mycket svårt och 5 poäng

för mycket lätt. Resultatet jämfördes sedan med den tid det tog för FP att utföra uppgiften

(uppgift 8, se bilaga 2). Uppgiften mätte hur väl skattning och tidsåtgång överensstämde, d v s

om hög tidsåtgång även innebar hög svårighetsgrad.

Följande kvalitativa uppgifter har använts:

(1) FP fick under observation utföra ett antal uppgifter med hjälp av pappersprototyperna

av U2.

(2) FP fick dessutom svara på ett antal intervjufrågor rörande U2.

Både intervjufrågorna och observationerna avsåg att fånga upp samspelet mellan männi-

ska-maskin baserat på FPs interna förväntningar, erfarenheter och kunskaper. FPs utsagor

analyserades utifrån intervjusvaren, kombinerat med hur de valde att gå till väga (observation)

när de utförde uppgifterna. Resultaten avsåg att visa på ett antal kriterier som är viktiga att ta

hänsyn till i de fall man väljer att ersätta en befintlig funktion med en ny funktion i ett välbe-

kant datorstöd.

2.5 Procedur
Samtliga FP vidtalades ca 1,5 vecka före de tänkta undersökningstillfällena. Varje FP fick

förslag på datum och tidpunkt, men hade möjlighet att själva ändra dag eller tid.
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En FP valde direkt att ändra den föreslagna undersökningstiden eftersom FP ville genomföra

undersökningen tidigt på morgonen, d v s innan arbetet startade och kunderna anlände. En FP

blev sjuk och tvingades därför flytta fram datumet för undersökningen med en dag.

Samtliga undersökningar skedde i en ostörd miljö på respektive FPs arbetsplats. Att under-

sökningarna kunde genomföras på deras olika arbetsplatser, vilket innebar att de inte behövde

förflytta sig till någon annan geografisk plats, upplevdes som en stor fördel enligt samtliga

FP.

Respektive undersökning (tabell 1) omfattade mellan 45 - 75 minuter och då ingick även

en kort information/bakgrund till syftet med undersökningen samt information till FP om att

de kunde avbryta undersökningen om de så önskade.

Tabell 1. Undersökningens steg i kronologisk ordning

1. Intervjufrågor Undersökningen startade med att FP fick svara på några bak-

grundsfrågor (se bilaga 1), d v s frågor om ålder, datorvana etc.

2. Skattning av U1 I samband med den inledande intervjun fick FP även göra en

skattning av U1 (bilaga 1).

3. Observatio-

ner/verbala rappor-

ter (”tänka högt”

data)

Innan FP fick starta med uppgifterna fick de en kortare introduk-

tion (bilaga 2), d v s att de utifrån pappersprototyper av U2 skulle

försöka genomföra ett antal uppgifter. FP uppmanades här att

försöka ”tänka högt” under tiden som de utförde uppgifterna, för

att jag på så sätt kunde försöka förstå hur de, utifrån deras per-

spektiv, valde att lösa de olika uppgifterna. Enligt Lundh & Wa-

ern (1992) finns det flera empiriska observationsmetoder, där

”tänka-högt-metoden” är en av de viktigaste.

FP startade med uppgift 1 och arbetade självständigt, under ob-

servation, med samtliga uppgifter i kronologisk ordning.

4. Skattning av

svårighetsgrad

I samband med arbetet med uppgifterna fick FP även skatta svå-

righetsgraden på en av uppgifterna (bilaga 2).

5. Intervjufrågor När FP kände sig klara med uppgifterna avslutades arbetet med

ytterligare en strukturerad intervju för att fånga upp FPs upple-

velser av U2 (bilaga 4).

6. Skattning av U2 Avslutningsvis fick FP göra en skattning av U2 (bilaga 4).
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Både intervjuerna och arbetet med uppgifterna dokumenterades under själva genomförandet,

både med hjälp av bandspelare, men även med hjälp av papper och penna. Att även använda

sig av papper och penna gav mig bra möjligheter att verifiera eventuella oklarheter redan i

samband med att jag genomförde observationerna. Efter att samtliga observationer genom-

förts dokumenterade jag mina anteckningar med hjälp av ordbehandlare, d v s hur jag uppfat-

tat att FP gick till väga för att lösa uppgifterna, vilka val de gjorde. Då jag på ett tidigt skede

uppmanat FP att försöka ”tänka högt” under tiden som de utförde uppgifterna, fick jag även

en hel del information (verbala rapporter) om hur och ibland också varför de valde att gå till

väga på ett visst sätt, via bandinspelningarna. Dessa inspelade kommentarer dokumenterade

jag tillsammans med hur FP valde att lösa resp. uppgift. Utifrån det dokumenterade materialet

försökte jag identifiera mönster (systematisera och organisera) samt kontrollera om det fanns

några motsägelser mellan vad FP uttryckte och hur de valde att gå till väga. Dessutom under-

sökte jag om det fanns några likheter i de olika FPs sätt att förhålla sig till U2, allt för att får

en helhetsbild av FPs strategi för att uppnå målet med resp. uppgift.

2.6 Reliabilitet och validitet
För att säkerställa reliabiliteten, att undersökningsmetoder och mätinstrument på ett tillförlit-

ligt sätt ger stabila och pålitliga resultat, så grundas denna undersökning på att FPs deltagande

var helt frivilligt genom att FP upplystes om att de när som helst kunde dra sig ur, d v s ingen

var tvingad att delta i studien. Dessutom fick samtliga FP den tid de behövde för att genomfö-

ra uppgifterna och att svara på frågorna under intervjuerna, vilket innebar att de inte behövde

inte känna någon yttre stress.

Studien genomfördes ute hos respektive FP, på deras arbetsplatser, och här fanns i samtliga

fall tillgång till en enskild plats utan störande moment. I ett av fallen behövde dock en FP

göra ett kortare uppehåll under den avslutande intervjun för att kunna hjälpa en kollega med

en skrivare. Ett papper hade fastnat i skrivaren och kollegan behövde omedelbar hjälp efter-

som det var kö i kundkassan. Efter att FP snabbt löst skrivarproblemet fortsatte intervjun där

den avbrutits.

Samtliga FP fick samma information innan arbetet med uppgifterna startade och de hade

här möjlighet att själva ställa frågor om de kände att något behövde tydliggöras. Samma upp-

gifter och intervjufrågor presenterades i samma ordning för samtliga FP. FP fick tillgång till

uppgifterna i både muntlig och skriftligt form. Intervjufrågorna presenterades muntligt för FP,

men om de så önskade kunde de även få tillgång till dem i skriftlig form. Ingen FP nyttjade
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dock detta erbjudande. Samma skattningsskalor nyttjades för samtliga FP och jag ledde själv

samtliga undersökningar.

För att säkerställa reliabiliteten i de uppgifter, intervjufrågor och observationsunderlag som

jag utarbetade inför studien utgick jag från befintliga standarder, guidelines och riktlinjer gäl-

lande användbarhet. När det gäller studiens validitet, d v s att undersöka det man avser att

undersöka, så säkerställdes mätinstrumentens innehållsmässiga validitet genom att en utom-

stående person, med gedigen erfarenhet av utlämningsflödet, kvalitetssäkrade dem innan de

nyttjades. Allt för att på bästa möjliga sätt verifiera att rätt begrepp användes och att uppgif-

terna stämde överens med användarnas arbetsprocess när det gäller utlämning av försändelser.

2.7 Forskningsetiska överväganden
Redan i samband med att FP bokades in hade de möjlighet att tacka nej till att delta i studien.

Ingen av FP nyttjade dock detta alternativ utan samtliga valde att delta.

Inledningsvis förklarades syftet med studien för FP och de fick även information om att re-

sultatet skulle behandlas helt konfidentiellt, d v s att resultaten och svaren skulle avidentifie-

ras. De fick även möjlighet att ställa eventuella frågor om själva undersökningen, så de själva

på ett tidigt skede kunde avgöra om de ville delta eller inte.

Det kändes även viktigt att poängtera för FP att jag själv inte medverkat i utvecklingen av

den nya funktionen eller vid framtagningen av pappersprototyperna. D v s FP skulle inte ris-

kera att behöva känna att de ”trampade mig på tårna” om de skulle komma att uttrycka något

som kan uppfattas som kritiskt.

Mätningen av tidsåtgång för uppgift 8 skedde via det inspelade materialet. Det innebar att

ingen FP behövde känna att de skulle prestera något på en speciell tid då de inte var medvetna

om att tidtagning skedde, d v s en så kallad icke-reaktiv observationsteknik enligt Wedin &

Sandell (1995). Här kan man ju diskutera om det är etiskt riktigt att inte tala om för FP att

man kommer att registrera tidsåtgången för utförandet av en viss uppgift.

Ytterligare en etisk aspekt är att när FP fått möjlighet att uttrycka sin mening om den nya

funktionen skapar det också förväntningar hos dem. De hoppas kanske att just deras synpunk-

ter tas till vara eller att den nya funktionen kommer att se ut/fungera precis på det sätt de upp-

fattat pappersprototyperna. Här är det viktigt att klargöra för FP att det fortfarande är en funk-

tion som är under utveckling och att synpunkter kommer att samlas in från flera håll, vilket

innebär att det slutgiltiga resultatet kan komma att förändras jämfört med hur det ser

ut/fungerar i nuvarande pappersprototyper.
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Det är inte heller säkert att just deras enskilda förslag kommer med i den slutgiltiga versionen,

eftersom många olika synpunkter kommer att beaktas.

3 Resultat
Inledningsvis presenteras en dataanalys och grundläggande individkaraktäristika. Därefter
presenteras resultaten från de kvantitativa uppgifterna. Avslutningsvis redovisas resultatet
från de kvalitativa uppgifterna.

3.1 Dataanalys
Både kvantitativa och kvalitativa mätinstrument har använts i syfte att studera effekten av en

ny utlämningsfunktion.

De kvantitativa mätinstrumenten avsåg; dels att mäta en eventuellt upplevd skillnad i en

oberoende variabel (U) i två betingelser (U1 resp. U2), i form av inompersonsdesign,

dels att mäta tidsåtgång för en specifik uppgift och jämföra medelvärdet med medelvärdet av

FPs skattningar gällande uppgiftens svårighetsgrad.

De kvantitativa data som samlades in har analyserats med hjälp av statistikprogrammet

VassarStat och för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan betingelserna

har t-test nyttjats. För att betrakta en eventuell skillnad som statistiskt signifikant har ett p-

värde på 0,05 krävts.

När det gäller de kvalitativa ansatserna har insamlat data analyserats utifrån en kombina-

tion av intervjusvar och observationer, för att på så sätt komma fram till eventuella kriterier

som är extra viktiga att ta hänsyn till när man förändrar en befintlig funktion.

3.2 Inledande intervju - individkaraktäristika
Studien genomfördes med hjälp av sex FP, två män och fyra kvinnor i åldersgruppen 19-61

år. Studien avgränsade sig till att röra sig om personer som dagligen arbetade med att lämna

ut försändelser med hjälp av ett specifikt datorstöd. När det gällde hur länge respektive FP

arbetat med just det här datorstödet låg intervallet från 6 månader och upp till drygt 5 års erfa-

renhet.

Tre FP arbetade som Postansvariga hos PO och tre FP på FC. Ingen av FP arbetade på

samma arbetsplats som någon av de andra FP.

När det gäller FPs datorvana så hade fem av FP god datorvana och en FP mycket god da-

torvana. Med god datorvana syftas här på att FP dagligen använder sig av datorstöd i sitt arbe-
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te, men att de även nyttjar andra typer av datorstöd på sin fritid. Här kan det t ex. röra sig om

att hantera Officepaketet, betala räkningar, använda sig av någon typ av meddelandefunktion

och att söka information via Internet. Med mycket god datorvana syftas här på att FP även har

specifik utbildning inom IT-området och erfarenhet av bl a programmering.

Ingen av FP har några problem med färgseende eller andra problem med synen som inte

redan är korrigerade.

Samtliga FP är vana med att lämna ut flera försändelser till en och samma kund. Här varie-

rade det dock lite, d v s två FP (en hos FC och en hos PO) uppgav att det förekommer ca två

till tre gånger per vecka, medan övriga FP gör motsvarande typ av utlämning varje dag.

3.3 Kvantitativa resultat

3.3.1 Skattning av U1

Samtliga FP fick i samband med den inledande intervjun göra en skattning på poängskalan 1-

7 av hur väl de anser att U1 stödjer deras arbete när det gäller att lämna ut flera försändelser

till en och samma kund. Medelvärdet (M) av skattningen blev 4,500 och standardavvikelsen

(s) 0,548.

3.3.2 Skattning av U2

I samband med den avslutade intervjun fick samtliga FP göra en skattning på poängskalan 1-7

av hur väl de anser att U2 kan komma att stödja deras arbete när det gäller att lämna ut flera

försändelser till en och samma kund. Resultaten visade medelvärdet (M) 6,167 och standard-

avvikelsen (s) 0,408.

3.3.3 Jämförelse mellan U1 & U2

Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) i skattad upplevelse (skala 1-7) av de två
utlämningsfunktionerna, U1 respektive U2
_____________________________________
Skattning M (s)
_____________________________________
U1 4,500 (0,548)
U2 6,167 (0,408)
_____________________________________
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Resultatet från t-testet (tabell 3) visar att p-värdet är mindre än 0,05 vilket innebär att resulta-

tet är signifikant. D v s H0 kan förkastas eftersom FP skattar U2 signifikant högre än U1.

Tabell 3. Resultat från t-test (inompersonsdesign)
Mean A (U1) - Mean B (U2) t df
-1,6667 -5 5

P one-tailed 0,0020525
two-tailed 0,004105

3.3.4 Mätning av uppgift nr 8 i U2

Tiden det tog för FP att hitta funktionen (rätt knapp) för att lämna ut en försändelse när

kunden inte har någon avi med sig, varierade mellan 3-7 sekunder; dvs. resultaten visade me-

delvärdet (M) 4,500 standardavvikelsen (s) 1,643.

3.3.5 Skattning av uppgift nr 8 i U2

FP fick, efter att de utfört uppgift 8, även göra en bedömning på poängskalan 1-5 av hur de

upplevde uppgiftens svårighetsgrad. Samtliga FP ansåg att det var mycket lätt, d v s de valde

5 på skalan. Samtliga uttryckte här att de kände igen knappen för ”Avi saknas” från U1, även

om den hade bytt placering på bilderna i U2. Samtliga FP letade direkt i rätt del av utläm-

ningsflödet, d v s där de förväntade sig att funktionen skulle finnas.

Inget resultat vid prövning av eventuell korrelation mellan tidsåtgång och upplevd svårig-

hetsgrad eftersom samtliga FP skattade uppgiften som mycket lätt.

3.4 Kvalitativa resultat

3.4.1 Observationer

Ingen av FP hade några problem att utföra någon av uppgifterna utifrån pappersprototyperna

av U2. Samtliga FP valde att starta via Kund och sedan nyttja Lämna ut-funktionen och däref-

ter registrera eller skanna in försändelsernas kollinummer och kundens legitimation, i de fall

det krävdes. Här uttryckte två FP att det är mycket positivt att kunna skanna in flera försän-
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delser i det här läget, FP jämförde då med U1 där det endast går att registrera en försändelse i

taget.

En FP uttryckte att det skulle vara bra att kunna få de rekommenderade försändelserna

skiljt från paketförsändelserna på bilden. Enligt FP skulle det underlätta arbetet eftersom de

olika försändelsetyperna ofta lagras på olika fysiska platser i lokalen.

Det framkom även att två FP brukar anteckna försändelsens hyllplats på avin för att lättare

hitta den fysiska försändelsen. En FP utgår, i stället för hyllplats, från respektive försändelses

ankomstdatum eftersom de lagrar försändelserna fysiskt efter det datum de ankommit.

Funktionen Plocklista var en helt ny funktion i U2. Ingen av FP hade några problem med

ordet plocklista utan förstod direkt hur den kan nyttjas, d v s att man kan välja att skriva ut en

lista över samtliga kolliID, en lista som man sedan kan nyttja när man letar reda på de fysiska

försändelserna. En FP uttryckte dock att FP troligtvis inte skulle komma att använda sig av

plocklistan då de inte har så många försändelser till en och samma kund, men att det var bra

att möjligheten finns. Att man kan välja att sortera plocklistan på olika sätt, uppfattades som

positivt av samtliga FP.

När FP hämtat de fysiska försändelserna skulle samtliga kontrollera att uppgifterna, när det

gäller avi och försändelser, stämmer överens och därefter Klar-markera dem.

Om någon uppgift inte stämmer skulle samtliga FP välja att nyttja Ändra-funktionen.

Ändra-funktionen i U2 skiljer sig markant från Ändra-funktionen i U1, men ingen av FP hade

några som helst problem att hitta eller använda den nya funktionen. Samtliga FP var positiva

till den nya funktionen eftersom de upplevde att det skulle gå snabbare att ändra/komplettera

eventuella felaktiga uppgifter jämfört med i U1. En FP uttryckte spontant:

”… men det är ju jättebra!”

När FP klarmarkerat samtliga försändelser valde de utan problem att klicka på Slutför och

därefter Slutför kundärende, vilka bägge är moment som FP var vana med sedan tidigare.

Som en FP uttryckte:

”Sen är vi tillbaka till den vi känner till ja…och där slutför vi kundärendet, ja.”

3.4.2 Intervjuer

FPs första intryck av U2 var odelat positiva. Följande yttrades:

”Väldigt klar och tydlig.”
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”Bra att kunna ändra direkt.”

”Wow äntligen!”

”Det är ju nytt men vi är vana med förändringar, man vänjer sig med det man håller på med

ofta.”

”Det är ett smidigt sätt och man slipper skriva för hand.”

”Enklare och smidigare.”

FP ansåg inte att det skulle bli några problem med att lära sig använda U2 och samtliga såg

nyttan med en ny utlämningsfunktion. Här pekade de framför allt på fördelen att slippa regi-

strera legitimation flera gånger för en och samma kund samt att det skulle bli lättare att hitta

försändelserna när man kunde nyttja en plocklista i stället för att utgå från en bunt med avier.

U2 upplevdes som enhetlig och konsekvent av samtliga FP. De uppgav att de kände igen

sig från dagens utlämningsfunktion, trots att det var nya bilder. En FP uttryckte:

”Lite mera rutor, men det är OK”

Dessutom ansåg en FP att U2 påminner om funktionen för Ankomst av försändelser, en

funktion som nyttjas av samtliga FP redan i dag. FP ansåg att strukturen kändes helt rätt och

följde processen på ett bra sätt.

I dag finns en befintlig hjälpfunktion i datorstödet och samtliga FP uppgav att de inte hade

behov av någon ytterligare typ av hjälpfunktion. Här framkom att de oftast inte behöver den

typen av hjälp som finns om datorstödet i datorstödet, utan ofta är det i samband med frågor

som rör specifika försändelser, t ex att spåra ett paket, som de behöver hjälp och då väljer FP

att kontakta support i stället för att leta i hjälpfunktionen i datorstödet. En FP uttryckte:

”Jag ringer hellre support än att jag börjar läsa på skärmen inför en kö.”

När det gäller frågan om U2 kommer att fungera bra både när det gäller att lämna ut ensta-

ka försändelser, respektive flera försändelser till en och samma kund så ansåg samtliga FP att

det inte skulle bli några problem. En FP påpekade dock att det är viktigt att de kontroller som

i dag finns i U1, även kommer att finnas på motsvarande sätt i U2. Här syftade FP exempelvis

på automatiska kontroller av checksiffror i kolliID etc.
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4 Diskussion

4.1 Resultat
Syftet med studien var att undersöka några användares skattningar och upplevelser av en för-

ändrad funktion i ett datorstöd, utifrån ett kognitionspsykologiskt perspektiv.

De kvantitativa mätinstrumenten avsåg dels att mäta eventuellt upplevd skillnad i interak-

tionen människa-maskin, d v s mellan FP och U1 resp. U2 utifrån ett användbarhetsperspek-

tiv. Dels undersöka om det fanns något samband mellan tidsåtgång och uppskattad svårig-

hetsgrad i en specifik uppgift i U2. Den nya funktionen fick i FPs skattningar ett bättre me-

delvärde jämfört med den befintliga funktionen när det gäller att lämna ut flera försändelser

till en och samma kund. Det var inte heller några problem för FP att hitta en specifik knapp

som bytt plats, eftersom knappen återfanns på ett logiskt ställe i flödet och både begreppet och

utseendet på knappen var det samma som i U1. Tidsåtgången för att genomföra uppgiften var

liten och samtliga FP skattade också uppgiften som mycket lätt.

De kvalitativa mätinstrumenten avsåg, att via samspelet mellan FP och U2, identifiera

eventuella positiva eller negativa användbarhetskriterier.

Studien utgick från ett antal intervjufrågor och uppgifter där samtliga FP under observation

fick genomföra samtliga uppgifter och svara på samtliga frågor. FP är vana vid den utläm-

ningsfunktion som nyttjas i dag (U1) och hade därför inga problem med att jämföra U2 med

U1. FP såg nyttan med en ny funktion och dessutom kände de att U2 följde arbetsprocessen

på ett bra sätt. Under observationerna och i intervjusvaren framkom att FP uppskattade att de

kunde känna igen knappar, färger, begrepp etc. från utlämningsflödet, trots att själva funktio-

nen U2 var ny.

Jämför man med tidigare forskning så kan man i studien se många likheter. Westerholm

och Åström (2002) pekar på att för att öka användbarheten så måste användaren på ett lätt sätt

kunna avgöra vilken/vilka handlingar som kan utföras i en viss situation och användaren mås-

te tydligt kunna se hur datorstödet fungerar. Dessutom bör användaren även kunna få en upp-

fattning om vilka alternativa vägar som finns samt resultatet av en utförd handling, vilket in-

nebär att man måste göra det möjligt för användaren att förstå hur man ska handla och vad

som händer när man utför en viss handling i en viss situation. I studien uppfattades U2 som

mycket positiv av FP eftersom de kände att de fick stöd i de uppgifter som skulle utföras. An-

vändbara datorstöd där man tar hänsyn till människans perceptions, minnes, tanke och språk-

liga processer gör att användaren ges möjlighet att ha kontroll över datorstödet, i stället för att
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känna sig "helt i händerna" på det. D v s det är, precis som Westerholm & Åström (2002) på-

pekar, mycket viktigt att tekniken utvecklas utifrån människans förutsättningar och möjlighe-

ter, på människans villkor.

Motivation utgör en drivkraft för individens handlingar enligt Angelöw (1991). Motiven

kan vara olika behov medvetna/omedvetna, önskemål, förväntningar mm, vilka ger upphov

till handlingar i riktning mot något mål. Motivation handlar om att förverkliga ett visst mål. I

studien visade sig motivationen genom att samtliga FP hade som målsättning/förväntade sig

kunna lämna ut försändelser med hjälp av U2 utifrån den befintliga arbetsprocessen.

U2 kan även bidra till minskad belastning av arbetsminnet eftersom det i U2 finns möjlig-

het att valfritt sortera och skriva ut en så kallad Plocklista. Plocklista är en förteckning över

samtliga försändelser till en och samma kund och listan innehåller information om var (på

vilken fysisk plats) respektive försändelser finns lagrad. Då människan endast har förmåga att

lagra 5-8 informationsenheter (exempelvis, siffra, ord, bild eller ett faktum av något slag)

samtidigt i arbetsminnet, enligt Hwang et al. (2005), kan en plocklista bli till ett bra stöd i

själva utlämningssituationen. Arbetsminnet har hög störningskänslighet och det är till fördel

för användarna om de inte behöver memorera eller komma ihåg att anteckna den fysiska hyll-

platsen för resp. försändelse. De kan i stället använda sig av en plocklista, där samtliga efter-

frågade uppgifter finns presenterade och belastar på så sätt inte arbetsminnet med just denna

detalj, utan kan fokusera på andra viktiga delar i kundmötet. Plocklistan och möjligheten till

valfri sortering av dess uppgifter upplevdes om en positiv nyhet av FP.

Enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket (1998, sid. 8) ska både programvara och system

vara:

- lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens för-

utsättningar och behov -

Systemen ska ge användaren återkoppling i mesta möjliga mån och dessutom visa informa-

tionen i ett sådant format och i en sådan takt att det passar användarna. Dessutom menar Ar-

betsmiljöverket (1998, sid. 22) att det är viktigt att ge användarna möjlighet att medverka vid

utformning och val av system och programvara. De pekar även på att användarens kommuni-

kation med systemet är väldigt viktig enligt följande:

- en väl fungerande människa-dator-kommunikation kräver en genomtänkt ut-

formning av datapresentationen och av användarnas arbetsprocedurer, d v s sätt

att söka information och att utföra handlingar. Om människans förmåga att upp-
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fatta, förstå och bearbeta information, d v s hennes kognitiva kapacitet är vägle-

dande vid utformning av programvara och system kan förutsättningar skapas för

en bra människa-dator-kommunikation -

Studien visade att när vedertagna begrepp inom området nyttjades, så underlättade det för

FP i utförandet av uppgifterna. Enligt Westerholm & Åström (2002) är tolkning och förståelse

av det som sägs i en dialog det centrala, och språket är det som förmedlar människors tankar

och känslor.

I studien visade det sig att FP hade en gemensam modell/struktur av ett utlämningsflöde ef-

tersom samtliga var kunniga i den befintliga arbetsprocessen. De hade i och med detta vissa

förväntningar på hur de skulle kunna lösa uppgifterna med hjälp av U2, d v s utifrån hur U1

fungerar. Här kan man exempelvis underlätta för användarna genom att nyttja, för dem väl-

kända metaforer (Hwang et al. 2005). De menar att modellen kan vara visuellt eller verbalt

representerad. När det gäller U2 kan exempelvis nyttjandet av välbekanta begrepp, begrepp

som redan förekommer i U1, underlätta för användarna. Då FP upplevde att U2 stämde över-

ens med verkligheten fick de större möjlighet till automatisk hantering av informationsproces-

sen, vilket innebär mindre medveten kontrollerad uppmärksamhet för att hantera de kognitiva

uppgifterna i utlämningsprocessen. Med en bra koordination mellan agenterna människa-

maskin kan fokus läggas på att lösa uppgiften i stället för på själva datorstödet.

4.2 Metoddiskussion
Då undersökningen begränsades till att endast omfatta sex FP innebar det problem med att

undersöka om det förelåg skillnader mellan de olika yrkesgrupperna hos FC/PO, mellan ål-

dergrupper eller kön.

Urvalet av FP grundade sig på ett så kallat klusterurval. Här ser jag en viss risk att urvalet

kan ha påverkat resultatet, exempelvis om datorvanan hos användare i Stockholmsområdet

skiljer sig från datorvanan i andra delar av landet.

4.3 Förslag till fortsatta studier/forskning
Då tekniken ständigt förändras och nya/ändrade krav på funktioner tillkommer, ser jag att den

här typen av studie behöver genomföras för att säkerställa användbarheten hos olika typer av
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datorstöd . Här kan man även använda sig av andra metoder, men det viktiga är att man även i

framtiden tar hänsyn till interaktionen mellan människa-dator.

När det gäller U skulle det även vara intressant att genomföra motsvarande studie och titta

närmare på en jämförelse mellan de olika yrkesgrupperna, sett ur ett genusperspektiv eller

fördelat på åldergrupper. För att undersöka om det föreligger skillnader mellan yrkesgrupper,

kön eller åldrar krävs dock ett mycket större FP-underlag.

Det skulle dessutom vara intressant att göra ytterligare jämförelser mellan U1 och U2 när

även U2 finns att tillgå i datorstödet, d v s när U2 inte längre är i form av en pappersprototyp.

Exempelvis jämförelser mellan U1 och U2 av tidsåtgång för genomförande av olika typer av

uppgifter. För att kunna genomföra en sådan mätning krävs dock tillgång till två helt separata

miljöer eftersom U2 kommer att ersätta U1, d v s U1 och U2 kommer inte att existera samti-

digt i U.
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjuunderlag 1

FP nr:
1. Vad arbetar du med i dag? Hur länge har du arbetat i den

rollen?

2. Hur ofta använder du dig av funktionen för Utlämning av
försändelser?

3. Har du fått någon typ av information om att Utlämningsflö-
det i systemet kommer att förändras?

4. Har du normalt färgseende? Andra problem med synen?

5. Vilket år föddes Du?

19…………….

6. Är TP man
kvinna

7. Vilken typ av datorvana har du?



8. Förekommer det att du eller någon annan på din arbetsplats
lämnar ut fler än en försändelse till en och samma kund?

I så fall – hur ofta förekommer det?

9. På vilket sätt bedömer du att den befintliga utlämnings-
funktionen stödjer möjligheten att lämna ut flera försändelser
till en och samma kund?

Antal poäng
1 Extremt lite (nästan inget stöd alls)
2 Mycket lite (något stöd)
3 Lite (lite stöd)
4 Måttligt (lite mera stöd, men inte tillräckligt)
5 Starkt (tillräckligt stöd)
6 Mycket starkt (mera än tillräckligt stöd)
7 Extremt starkt (maximalt stöd)



Bilaga 2 Scenarier

Information till samtliga FP:

Med anledning av en ändrad funktion i utlämningsflödet kommer du att få genomföra

ett antal uppgifter med hjälp av en pappersprototyp (fyra bilder). Det finns ännu inte

något färdigutvecklat, utan jag vill på det här tidiga stadiet fånga upp så många syn-

punkter som möjligt, för att på så sätt kunna skapa en funktion som stödjer arbetsupp-

giften på ett bra sätt.

Kort beskrivning av situationen:

Din uppgift blir att utifrån varje scenarie beskriva hur du skulle välja att gå till väga.

Du får gärna ”tänka högt” under tiden som du löser uppgifterna.

Du ska försöka, att i så stor utsträckning som möjligt, lösa uppgifterna själv, men kör

du fast så hjälper jag dig vidare. Jag vill även påpeka att det inte är dig vi ”undersö-

ker” utan den nya utlämningsfunktionen och känner du att du vill avbryta är det bara

att du säger till.

Starta med uppgift 1

Lycka till!

Uppgift 1

En kund kommer med en bunt avier och vill hämta ut ett an-
tal olika försändelse, både rekommenderade brev och paket.

Hur gör du då?

Uppgift 2

Du har nu registrerat samtliga avier.

Hur går du vidare?



Uppgift 3

Du har nu angett kundens legitimation på önskat ställe.

Hur går du vidare?

Uppgift 4

Kontrollera om användaren uppmärksammar att det går att
skriva ut en plocklista.

Är plocklista något du känner du kan ha nytta av i samband
med utlämning?
Varför/varför inte?

Uppgift 5

Du har nu hämtat de fysiska försändelserna.

Hur går du vidare?

Uppgift 6

Uppgifterna på en av försändelserna stämmer inte.

Hur gör du då?

Uppgift 7

Du har nu klarmarkerat samtliga försändelser du vill lämna
ut.

Hur går du vidare?

Kundfönstret visas – Utlämningen avslutas



Uppgift 8

Hur gör du om kunden saknar en avi för en av försändelserna
som han/hon vill hämta?

Hur bedömer du (på en skala från 1 till 5) att det var att
utföra uppgiften?

1____________2__________3__________4__________5
mycket svårt svårt medel
lätt mycket lätt

Uppgift 9

Vad anser du om att när man står i Kundfönstret och scannar
in ett försändelseID så uppfattar systemet det som att för-
sändelsen ska lämnas ut, d v s man kommer direkt till
fönstret för Lämna ut försändelse



Bilaga 3 Intervjuunderlag 2

FP nr:
10. Hur upplevde du den nya Utlämningsfunktionen? Vilket är
ditt första intryck? (positivt/negativt)

11. Hur tror du det blir att lära sig att använda den nya Ut-
lämningsfunktionen? (lätt, medel, svårt)
Förklara gärna ditt svar.

12. Tror du att den nya Utlämningsfunktionen kommer att medfö-
ra att du/ni får ett förändrat arbetssätt jämfört med idag?

Om ja, på vilket sätt då? (i positiv eller negativ mening?)

13. Ser du nyttan med en ny Utlämningsfunktion?

14. Upplevde du den nya Utlämningsfunktionen som enhetligt och
konsekvent? (bilder, begrepp och funktioner etc.)

Fanns det några begrepp du inte känner till sedan tidigare?

15. Vad upplevde du som enklast respektive svårast?

16. Hur kändes det att använda den nya funktionen?
Kändes det smidigt och snabbt / trögt och långsamt?



17. Hur upplevde du den totala mängden av information?
(lagom/för lite/för mycket)

(rörig/ej rörig)

18. Visste du var någonstans i gränssnittet du befann dig, un-
der tiden som du genomförde uppgifterna?

(alltid / aldrig / ibland)

Om aldrig/ibland, vad var det som bidrog till att du tappade
navigeringen?

19. Saknade du någon typ av hjälp eller fick du tillräckligt
med stöd direkt från systemet?

Om ja, vilken typ av hjälp skulle du vilja ha? (elektro-
nisk/fysisk)

20. Hur tror du att den nya Utlämningsfunktionen kommer att
fungera när det gäller att endast lämna ut en enstaka försän-
delser?

21. Övriga synpunkter

22. På vilket sätt bedömer du att den nya utlämningsfunktionen
kan stödja möjligheten att lämna ut flera försändelser till en
och samma kund?

Antal poäng
1 Extremt lite (nästan inget stöd alls)
2 Mycket lite (något stöd)
3 Lite (lite stöd)
4 Måttligt (lite mera stöd, men inte tillräckligt)
5 Starkt (tillräckligt stöd)
6 Mycket starkt (mera än tillräckligt stöd)
7 Extremt starkt (maximalt stöd)


