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Sammendrag 

Programmer som benyttes i våre dagligdagse gjøremål tilbyr en overflod av funksjonalitet, 

og resulterer i komplekse grensesnitt. Et fenomen kjent som bloatware og creeping 

featurism. Adaptive og tilpassbare grensesnitt er to tilnærminger som streber mot å komme 

denne problematikken til livs. Gjennom forskning har man kommet fram til mekanismer som 

er ment å skulle avlaste brukeren for kompleksiteten denne møter i grensesnittet. Det har 

innen dette forskningsfeltet vært lite fokus på studier av brukere i et naturlig miljø for å 

avdekke hvilke av de dagligdagse gjøremål som kunne ha blitt håndtert av adaptive 

mekanismer. Etnografiske studier har i denne sammenhengen blitt trukket fram som en 

kandidatmetode. 

Gjennom etnografiske studier belyser denne oppgaven at brukerne benytter repeterende sett 

av handlinger. Disse handlingssettene benyttes ofte i situasjoner som oppfattes som 

problematiske. Det avdekkes at brukere i slike situasjoner ikke benytter seg av konseptuelt 

like funksjoner som tilbys av systemet, men heller bruker de repeterende handlingssettene. I 

tillegg belyser oppgaven situasjoner hvor systemet grunnet utilsiktede avbrudd kan resultere 

i et skifte av brukerens fokus. 

Denne oppgaven vil drøfte ulike tilnærminger til hvordan framtidige systemer ved hjelp av 

adaptive mekanismer bedre skal kunne håndtere problemområdene som er blitt nevnt. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Programmer som benyttes i våre dagligdagse gjøremål tilbyr en overflod av funksjonalitet. 

Tekstbehandlere, regneark og presentasjonsprogrammer overlesses med ytterligere 

funksjoner i hver nye versjon som slippes på markedet. Programvareprodusenter er nærmest 

i krig med hverandre, og vi som brukerne havner i kryssilden mellom partene1. Denne 

stadige ekspansjonen av funksjonalitet blir ofte omtalt som bloatware [2, 3] og creeping 

featurism [4]. Bloatware er en betegnelse på nyere dataprogrammers tendens til å bruke mye 

systemresurser (harddiskplass, minne og CPU) sammenlignet med eldre programvare. 

Begrepet blir også benyttet i en mer generell sammenheng for å beskrive programmer som 

implementerer mengder av ny og ukjent funksjonalitet [5]. Creeping featurism brukes om 

programvare som er overfokusert på ny funksjonalitet i motsetning til å opprettholde 

grunnleggende designmål som enkelhet, kompakthet, stabilitet eller reduksjon av feil [6]. I 

tabloidpressen har bloat blitt brukt som en fellesbetegnelse på programvare fylt med 

unødvendig funksjonalitet.  

Et resultat av denne trenden med økende mengde funksjonalitet er at det grafiske 

brukergrensesnittet øker i kompleksitet. Menyer, verktøylinjer, ikoner og dialogbokser 

multipliseres i antall og omfang. En positiv effekt av denne funksjonskrigen er at 

programmene tilbyr ny og muligens forbedret funksjonalitet. En bivirkning er at 

grunnleggende funksjoner kan drukne i overfloden og dermed aldri tatt i bruk [7]. Blant 

annet har Microsoft gjennom sitt Microsoft Customer Experience Improvement Program [8] 

dokumentert at fra over 400 millioner registrerte brukere av MS Office XP/2003, benyttet 

95 prosent mindre enn fem prosent av funksjonaliteten til produktet [7, 9]. Under to prosent 

                                                 

 

1 Betegnelsen Feature War har blitt brukt som populærbetegnelse på dette fenomenet [1].  
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hadde foretatt en eller annen for personlig tilpasning av grensesnittet2 [7]. I tillegg viser 

annen forskning at brukere har en tendens til å benytte seg av ulike framgangsmåter når de 

utfører lignende oppgaver [7, 10]. Noe som gjør det vanskelig å lage statiske grensesnitt som 

skal tilfredsstille alle typer framgangsmåter. Programvareprodusenter har lenge vært klar 

over dette, og har i årenes løp kommet opp med flere tilnærminger til bloatproblematikken. 

En av disse har gått ut på å lage mekanismer som muliggjør personlig tilpasning av 

grensesnittet. Tanken er at systemet selv skal tilrettelegge og optimalisere dette grensesnittet 

for hver enkelt bruker. 

Adaptive og tilpassbare grensesnitt er to tilnærminger som tilbyr slike mekanismer. Disse to 

teknikkene skiller seg diametralt fra hverandre med tanke på hvem som er i kontroll av 

tilpasningsprosessen. En adaptiv tilnærming bygger på et system som ved å bygge opp en 

modell rundt brukerens handlingsmønster, tilpasser grensesnittet ut fra data denne modellen 

inneholder. I motsetning til tilpassbare grensesnitt, hvor tilpasningsprosessen overlates til 

brukeren selv. Adaptive og tilpassbare grensesnitt er per i dag de mest kjente teknikkene 

som tilbyr mekanismer for å tilrettelegge grensesnittet for hver enkelt bruker [11]. Det har 

blitt diskutert i menneske-maskin interaksjonsmiljøer og miljøer for intelligente 

brukergrensesnitt hvilken av disse teknikkene som er den mest optimale [12]. Den ene siden 

argumenterer for at man bør bygge et grensesnitt basert på grunnleggende prinsipper som 

brukervennlighet og forutsigbarhet. Et system bygget på slike prinsipper vil føre til at 

brukeren er i kontroll av systemet. Den andre siden hevder at dersom man finner den rette 

adapsjonstilnærming, så vil brukeren kunne fokusere på oppgaven kontra verktøyet.  

Konkrete eksempler med utspring fra den adaptive tilnærmingen har resultert i grensesnitt 

som viser et selektivt utvalg av funksjonalitet på bakgrunn av brukermodeller [13]. Studier 

viser at slike grensesnitt under bestemte forutsetninger kan føre til økt effektivitet for 

brukerne [14, 15].  

                                                 

 

2 Jensen Harris understreker ytterligere at disse to prosentene også inkluderer personlige tilpassninger gjort ved en  
tilfeldighet eller når handlingen ikke var planlagt.  
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I skrivende stund er Microsoft i gang med utviklingen av et helt nytt grensesnitt til MS 

Office-programpakken. Et grensesnittet som i følge Microsoft kan regnes som en ny 

tilnærming til bloatproblematikken. Dette nye grensesnittet bygger på mekanismer som skal 

være mer sensitiv til konteksten brukeren befinner seg i [16-18].  

Til tross for dette har det vært gjort få studer av brukere i deres naturlige miljø, fokusert på å 

avdekke hvilke av de dagligdagse gjøremålene som forårsaker problemer og om disse 

problemene kunne ha blitt håndtert av adaptive mekanismer. Den faglige debatten rundt 

metoder for å avdekke disse aspekter hos brukerne i en adaptiv sammenheng er også noe 

mangelfull. Forskning har i hovedsak vært knyttet til systemutvikling og adapsjonsteknikker 

rundt eksisterende problemstillinger og forbedring av eksisterende adaptive mekanismer.  

Det er en økende aksept innen programvareutviklingsmiljøet at det å forstå den virkelige og 

sosiale verden er en viktig faktor som det må tas hensyn til under utviklingen av 

programvare [19]. Det kommer derfor ikke som noen overraskelse at etnografi blir foreslått 

som en kandidatmetode for i denne sammenhengen å bedre kunne forstå menneskets natur 

under interaksjon med programvare [20].  

I denne oppgaven vil jeg gjennomføre etnografiske studier av kontorbrukere som benytter 

seg av Microsoft Office programpakken. MS Office har en brukermasse på over 400 

millioner registrete brukere, og er antageligvis det mest brukte kontorprogramvarepakken på 

markedet [9].  Observasjonene vil være fokuserte på belyse ulike aspekter ved brukernes 

individuelle bruksmønster som oppfattes som problemfylte. Med dette som utgangspunkt vil 

jeg komme med forslag til adaptive mekanismer ment å skulle avlaste brukeren. 
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1.2 Problemstilling 

I denne oppgaven satte jeg meg følgende forskningsmål:  

 

 

 

 

 

Hovedmålet med de etnografiske studiene var å finne svar på følgende spørsmål: 

• Hva jobber brukere med i løpet av arbeidsdagen? 

• Hvordan foregår dette arbeidet? 

• Hvordan forholder eksisterende grensesnitt hos Microsoft Office seg til dette 

bruksmønstret? 

• Finnes det fellestrekk ved dette bruksmønsteret? 

• Kan disse fellestrekk håndteres av adaptive mekanismer? 

På bakgrunn av de nevnte spørsmålene formulerte jeg følgende hovedtese: 

 

 

Kan bruken av etnografiske metoder avdekke bruksmønstre som kan 

underlegges adaptive mekanismer? 

(1) Gjennomføre systematiske studier av kontorprogramvarebrukere i deres 
naturlige miljø ved hjelp av etnografiske teknikker. 

(2) Analysere resultatene fra disse studiene. 

(3) Komme med forslag til aspekter fra analysene som kan underlegges adaptive 
mekanismer.  
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1.3 Avgrensning av oppgaven 

I startfasen av oppgaven hadde jeg gjort meg tanker rundt konkrete prototyper. Utvikling av 

slike prototyper ville implisere en form for evaluering i etterkant. Oppgaven måtte derfor ha 

blitt utvidet med en utviklingsfase knyttet til observasjonsresultater og til slutt en evaluering 

av denne prototypen gjennom nye observasjoner. Dette ville ekspandere oppgaven 

betraktelig samt gjøre prosessen svært tidkrevende og teknisk omfattende. I etterkant av 

observasjonene mine hadde jeg avdekket flere momenter som teknisk ikke lot seg 

implementere i en og samme prototype. En annen faktor var å finne firma som var villige til 

å la meg gjennomføre en todelt observasjonsperiode og som tillot å installere egenutviklet 

programvare på de ansattes maskiner. På bakgrunn av nevnte faktorer ble det derfor valgt å 

ikke utvikle noe prototype. 

En dypere studie av Microsoft Office 2007 sitt nye grensesnitt var også ønskelig. Gjennom 

Microsoft Norge forsøkte jeg å komme med på beta 1 testprogrammet, noe som viste seg å 

være veldig vanskelig. Utvelgelsen av betatestere ble styrt sentralt av Microsoft, som stilte 

meget strenge krav til disse. Gustav Line (Program manager for Microsoft Business 

Solutions) forsøkte å få meg med på dette programmet, men det ble avslått fra sentralt hold. 

Neste fase av betatestingen var satt til slutten av mai måned 2006, som var etter 

innleveringsfristen for denne oppgaven. Det ble derfor umulig å legge inngående studie av 

programpakken til grunn for oppgavens problemstilling.  

Det var også nødvendig å innskrenke litteraturstudiet. Tematikken knyttet opp mot oppgaven 

er meget omfattende, med mange kryssreferanser til forskning innen menneske-maskin 

interaksjon (forkortet til MMI), kunstig intelligens (forkortet til AI) og forskning inne 

psykologien. Det var også omfattende forskning knyttet til observasjonene, og disse måtte 

også innskrenkes til kun å omtale grunnleggende aspekter knyttet til funnene. 
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1.4 Oppgavens struktur 

Denne masteroppgaven er bygget rundt observasjoner av seks brukere gjennomført i to 

bedrifter. Det ble benyttet etnografiske teknikker under disse observasjonene. Disse vil bli 

presentert under Metode – Etnografiske undersøkelser (avsnitt 1.5). Fagfeltet knyttet til de 

innledningsvis omtalte problemområdene finnes under Relevant forskning (kapittel 2). 

Programvaren som var i fokus for denne oppgaven var Microsoft Office, det er under samme 

kapittel viet et egent avsnitt til MS Office 2007 sitt nye grensesnitt (avsnitt 2.5.1). Resultatet 

fra observasjonene blir presentert i Resultat fra undersøkelsene (kapittel 3). Det påfølgende 

kapittelet Diskusjon (kapittel 4) diskuterer funnene fra observasjonene. Konklusjon og 

framtidig arbeid er under kapittel 5.  

I løpet av observasjonene ble det skrevet om lag 150 sider med notater. I Appendiks A er det 

detaljerte utdrag fra observasjonene som blir drøftet i løpet av oppgaven. Disse er kortet ned 

og omhandler kun observasjoner jeg mente var knyttet til oppgavens problemstilling. 

Appendiks B består av en ordliste med norske begreper og hva disse referer til på engelsk. 

Oversettelsene er gjort av forfatteren selv. 
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1.5 Metode – Etnografiske undersøkelser 

Dette avsnittet vil beskrive metoden som ble benyttet. Innledningsvis vil jeg se på etnografi 

og nevne hva denne metoden har blitt benyttet til tidligere i MMI sammenhenger (avsnitt 

1.5.1). Jeg satte meg noen observasjonsmål og drøfter tre ulike observasjonsteknikker. Dette 

blir presentert under Observasjonsmål (avsnitt 1.5.2) og Observasjonsteknikker (avsnitt 

1.5.3). Til slutt under Valgt teknikk (avsnitt 1.5.4) diskuterer jeg observasjonsteknikken som 

ble valgt og eventuelle problemer knyttet til denne. 

1.5.1 Etnografi 

”Never criticize a man until you have walked a mile in his moccasins.” 3 

Gammelt indiansk ordtak  

Etnografi refererer til den kvalitative beskrivelsen av menneskelige sosiale fenomener på 

bakgrunn av observasjoner. Definisjonen fra Hammersley og Atkinson blir ofte trukket fram 

innen litteraturen: 

”We see the term as referring primarily to a particular method or sets of methods. In 
its most characteristic form it involves the ethnographer participating, overtly or 
covertly, in people's lives for an extended period of time, watching what happens, 
listening to what is said, asking questions—in fact, collecting whatever data are 
available to throw light on the issues that are the focus of the research [21]." 

Randall, Harper og Rouncefield hevder at etnografi kun i ordets svakeste betydning kan 

oppfattes som en metode [22] Forfatterne definerer etnografi mer som en kvalitativ 

veiledning til forskning som legger vekt på detaljerte observasjoner av mennesker i sine 

naturlige omgivelser.  

 

                                                 

 

3 Utsagnet har en humoristisk fortsettelse; ”that when you do come to criticize him you’re a mile away.. and you’ve got his 
shoes..”  
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Forfatterne beskriver intensjonen med etnografien som: 

”(…) to see activities as social actions embedded within a socially organised domain 
and accomplished in and through the day-to-day activities of participants.”  

Med kvalitativ veiledning mener forfatterne etnografens forståelsesevne, sunn fornuft og 

velvilje. Forskjellen mellom en etnograf og en vanlig observatør forklares gjennom 

etnografens evne til å foreta et langt, detaljert og kritisk blikk på det som observeres. En av 

de største utfordringene som møter etnografer er behovet for å tilbringe så mye tid som 

mulig ute i feltet. Etnografiske observasjoner er tradisjonelt en tidkrevende prosess. Studiene 

strekker seg vanligvis over lengre tidsperioder med minst like lang tid til analyse og tolkning 

av observasjonene i etterkant [23]. En studie vil derfor kunne vare i måneder, i noen tilfeller 

år. Fokusområdet til forskningen er også vanligvis vide; det legges vekt på å avdekke 

forhold ofte uten at disse har vært problematisert i forkant av feltarbeidet.  

I de senere årene har det vært stor aksept for å benytte etnografiske metoder under 

systemutvikling. Så tidlig som i 1978 gjennomførte Eleanor Wynn en pilotstudie av 

kontorkonversasjoner [24]. Nyere forskning har inkludert utviklingen av 

informasjonssystemer [25], innsamling av konsumerkrav [26, 27], studier av menneskelig 

samhandling innen flytrafikkontroll [23, 28] samt til evaluering av nye produkter [29]. 

Oppgaven min hadde et begrenset fokusområde, jeg hadde på forhånd et definert mål med 

hva jeg ønsket å observere. Miljøet dette studiet skulle foregå i var også begrenset. Innenfor 

rammen av en kort masteroppgave er en langvarig etnografisk undersøkelse naturligvis ikke 

mulig.  

Millen introduserer et nytt begrep, hurtig etnografi, som er basert på tre nøkkelideer [30]: 

• For det første: innskrenk fokuset til feltarbeidet før man begynner med 

observasjoner. Zoom inn på de viktigste aktivitetene. Bruk nøkkelinformasjon som 

fellestrekk og observer små grupper.   

• For det andre: bruk ulike interaktive observasjonsteknikker som kan sikre 

sannsynligheten for å oppdage eksepsjonell og nyttig brukeratferd. 

• For det tredje: bruk kollaborative og iterative datastyrte analytiske metoder. 
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Millen har en tilnærming som åpner for etnografiske studier under forhold som har en 

strammere tidsramme, men som allikevel kan gi fullverdige resultater. 

Ut fra litteraturen fremstår målsetningen med etnografiske studier som klare. Hvilke 

teknikker som oppnår disse målsetningene er derimot forbundet med større valgfrihet, og må 

tilpasses til situasjonen og til målene som skal belyses. Det legges mye ansvar til etnografens 

evner til å observere samt analysere data i etterkant.  

1.5.2 Observasjonsmål 

Målet for observasjonene var å logge relevant interaksjon mellom brukerne og systemet som 

ble benytte og i hvilken kontekst brukeren var i da handlingen ble foretatt. Det å belyse 

brukerens kontekst var en viktig faktor for å kunne filtrere ut handlinger som kun var knyttet 

til interaksjonen med programvaren og ikke forårsaket av irrelevante eksterne faktorer. Det 

var også viktig å observere samhandlinger mellom ulik programvare.  

Jeg formulerte derfor følgende faktorer som observasjonsteknikken måtte fange opp: 

• Logge all interaksjon og konteksten denne ble utført i. Teknikken måtte skille 

mellom når brukeren utførte en handling bevist og hvis denne var et resultat av andre 

påvirkningsfaktorer. For eksempel: En telefonsamtale utsetter utførselen av en 

handling kontra når brukeren ikke vet hvilken eller hvordan handlingen skal utføres. 

Logging måtte fange opp dette. 

• Logge samhandlingen mellom programmer. For eksempel hvis en bruker henter 

relevant data fra et annet program enn det som blir logget. 

• Filtrering av data. Teknikken måtte gi mulighet for å filtrere ut data som er relevant.  
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1.5.3 Observasjonsteknikker 

Jeg hadde ikke utført etnografiske studier tidligere, og etter noen testforsøk ble det klart at 

teknikken jeg kom til å bruke under observasjonen måtte bestemmes og ikke minst utprøves 

i forkant av observasjonene. Randall, Harper og Rouncefield lister opp flere mulige 

observasjonsteknikker som kan benyttes under ulike typer observasjoner [31]. Med 

bakgrunn i disse ble det valgt ut tre kandidatteknikker: 

• Digital logging av interaksjon. 

• Videologging med/uten lyd. 

• Observasjoner logget med penn og papir. 

Jeg vil nedenfor presentere disse tre teknikkene og belyse eventuelle fordeler og ulemper 

ved disse. 

Videologging 
Etter å ha prøvefilmet med videokamera, ble det raskt klart at denne teknikken ville by på 

problemer. Grunnet ulik fargeoppløsning, oppdateringsfrekvens og interlacingproblematikk 

mellom opptakskamera og PC-skjerm ble opptakene utydelige. Det finnes spesielt utstyr som 

kan håndtere denne problematikken, men dette var ikke tilgjengelig. En mulighet var å 

benytte skjermopptaksprogramvare4, men dette ledet meg over til et annet problem; hvordan 

logge aktivitet som ikke ble fanget opp av denne type programvare? Bruk av tastatur, mus, 

telefon, samtaler og andre aktiviteter ville ikke bli logget, så fremt teknikken ikke ble 

kombinert med andre observasjonsteknikker. En mulig løsning ville være å sette opp et 

kamera som filmet brukeren, mens skjermopptaksprogramvare logget aktiviteten på 

skjermen.  

                                                 

 

4 Programvare som fanger opp all aktivitet på skjermen og lagrer dette i et video format. Se 
http://blogs.borland.com/johnk/archive/2004/11/05/1767.aspx [Sitert 27.05.2006] for en liste over noe tilgjengelig 
programvare. 



 

 

23

Digital logging av interaksjon 
Det finnes mange løsninger for digital logging av brukerinteraksjon. McGrenere 

sammenlignet ulike programmer som muliggjør logging av bruksmønstre digitalt [32]. Disse 

programmene kan konfigureres slik at de logger utvalgte bruksmønstre mot bestemte 

applikasjoner og legger denne dataen i en loggfil. Denne filen kan så prosesseres på valgfri 

måte i etterkant. Programmene hadde interne begrensninger med tanke på hva som var mulig 

å logge. Et nevnt eksempel var Microsoft Word 2000 Instrumented Version (IV). Dette er en 

forskningsversjon av MS Office-pakken som er utviklet med tanke på intern testing og 

utvikling [33]. IV er en spesialutgave av Office-pakken som gjennom direkte integrert 

loggfunksjonalitet gir nærmest ubegrensede loggmuligheter av hvordan funksjoner i MS 

Office blir benyttet. Dessverre er ikke den versjonen tilgjengelig for privat bruk, og det var 

heller ikke mulighet til å få testet denne.  

SPY++ er et annet verktøy utviklet av Microsoft som viser alle Windows messages som 

sendes mellom programmer på et Microsoft Windows operativsystem [34]. Det er mulig å 

filtrere samt logge disse, og en bearbeidelse av en slik logg ville kunne gi informasjon om 

brukerens interaksjon med et program. Jeg utviklet en prototype i Python5 som prosesserte 

en logg over alle MS Word messages. I løpet av 30 sekunder med logging hadde jeg en 

loggfil på nærmere 5000 linjer. En utvidelse av prototypen som eventuelt skulle ha logget 

Windows messages sendt av andre programmer brukeren var i kontakt med i løpet av en 

arbeidsperiode, ville sannsynligvis ha resultert i en full harddisk i løpet av kort tid.  

Observasjoner logget med penn og papir 
Under testforsøk ga teknikken hvor jeg fysisk var til stede og noterte på papir, veldig rask 

logging og filtrering av interaksjonen. Det var mulighet å skrive ned fremgangsmetoder og 

konteksten disse ble utført i, samt foreta skisser av grensesnittet meget raskt. Ved å være 

fysisk tilstede som observatør hadde jeg også mulighet til å filtrere relevant data underveis. 

En mulig ulempe med denne teknikken var at dersom jeg gikk glipp av noe, var det ikke 
                                                 

 

5 Python er et dynamisk objektorientert skriptspråk. Se http://www.python.org/ for informasjon.  
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mulighet til å hente ut denne informasjonen ved et senere tidspunkt. En viktig moment ved 

denne observasjonsteknikken er knyttet til kvalifikasjoner, trening og personlige egenskaper 

til meg som observatør.  

1.5.4 Valgt teknikk 

Det er uante muligheter i digital logging av brukernes handlinger og det er åpenbart at slike 

verktøy kan ha stor nytteverdi, ikke minst med tanke på utarbeidelse av for eksempel 

brukerstatistikk. Dessverre har digital logging en tendens til å resultere i veldig mye 

loggdata som krever mye arbeid i prosessen med å filtrere ut relevante data. Dette kunne 

raskt ha resultert i unødvendig tidsbruk og ikke nødvendigvis gitt et bedre utgangspunkt.  

En mulighet var å benytte digital logging som et supplement. Dette ville gjøre det mulig i 

detalj å etterprøve logget interaksjonen, noe som kunne ha vært av stor verdi. Et verktøy av 

denne type krever en eller annen form for installasjon på en vertsmaskin. Dette forutsatte at 

jeg måtte installere, konfigurere, hente ut data samt avinstallere programmet i etterkant. Det 

ville også ha krevd en godkjenning fra bedriften undersøkelsene skulle foregå hos. Etter å ha 

tatt kontakt med IT-avdelingene til de respektive firmaene, ble søknad om å installere denne 

type programvare avslått. Avslagene ble begrunnet med sikkerhetsproblematikk og 

eventuelle problemer som kunne oppstå med installasjon av denne programvaren. I tillegg 

var mye av informasjonen jeg potensielt sett kunne ha logget være svært systemsensitiv. 

Dette var ikke dekket av de standardiserte taushetserklæringene. Kun bruk av 

videoovervåking som teknikk var ikke aktuelt med tanke på allerede nevnte 

interlacingproblematikk.  

Bruk av digital logging og videologging ville muligens gi meg mer eksakt informasjon om 

interaksjonen, men de hadde for mange tekniske problemer og tidsmessige hensyn med 

tanke på transkribering knyttet til seg, som gjorde at jeg måtte avstå fra å bruke disse 

teknikkene. Derfor valgte jeg, etter rådførsel med veileder å utføre feltarbeidet ved å logge 

med penn og papir.  

Tilnærmingen min var ikke helt i tråd med hurtig etnografien sin nøkkelidé om å bruke ulike 

interaktive observasjonsteknikker [30]. Grunnet problemer med videologging og digital 
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logging av interaksjon hadde jeg måttet kutte antall observasjonsteknikker ned til en. Det må 

påpekes i denne sammenhengen at Millen sine tre nøkkelideer i hovedsak kun er 

retningslinjer og tiltenkt studier hvor observasjonene gjennomføres av en større gruppe 

observatører. Argumentene for å bruke datastyrte analytiske metoder begrunnes også i 

behovet for å koordinere innsamlet data mellom flere observatører. Jeg var derimot alene, og 

så ikke disse to faktorene som mangler ved min tilnærming.  
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2. Relevant forskning 

Adaptive grensesnitt er et forskningsfelt som har sterke bånd til MMI-miljøet og forskning 

innen kunstig intelligens. Disse bygger igjen ofte på resultater hentet fra psykologien. For å 

begrense omfanget at litteraturstudiet måtte jeg foreta en seleksjon av dette arbeidet og vil i 

følgende kapittel belyse fem felt som er knyttet til oppgavens tematikk. Den innledningsvis 

nevnte bloatproblematikken kan settes i sammenheng med hvordan programmer endres over 

tid og hvordan brukerne oppfatter kompleksitet i programvare. Hvordan endres 

programvare? (avsnitt 2.1) vil ta for seg endringer av programvare med hovedfokus på MS 

Office-pakken. Under Brukerens oppfattelse av kompleks programvare (avsnitt 2.2) 

beskriver jeg noen utvalgte studier av brukere og kompleks programvare. Under Intelligente 

brukergrensesnitt (avsnitt 2.3) presenteres grunnleggende teorier som er lagt til grunn for de 

adaptive brukergrensesnittene, presentert under Adaptive brukergrensesnitt (avsnitt 2.4). 

Kontekstsensitivitet innen programvare er et annet stort forskningsfelt, og Kontekstsensitive 

systemer (avsnitt 2.5) er derfor innskrenket til emner ment å skulle danne et teoretisk 

grunnlag for Microsoft Office 2007 (avsnitt 2.5.1) som beskriver det nye grensesnittet til MS 

Office 2007. 
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2.1 Hvordan endres programvare? 

”Every program attempts to expand until it can read mail. Those programs which 
cannot so expand are replaced by ones which can.” 

Jamie Zawinski [35] 

Zawinskys lov om programvareutvikling6 kan sies å trekke ut noe av essensen til den 

innledningsvis omtalte bloatproblematikken. Programvareprodusenter konkurrerer seg i 

mellom og ekspanderer funksjonspakkene sine helt til programmene har støtte for ”alt”. De 

av oss som jevnlig bruker ulik programvare kjenner fenomenet med fortløpende 

oppdateringer, nye utgivelser, sikkerhetsoppdateringer, oppdateringer til tidligere 

oppdateringer osv. Programmene man bruker er under en konstant utvikling. Selv om 

problemstillingen kan virke noe som en selvfølgelighet fant jeg forbausende lite relevant 

forskning rundt emnet. Det var allikevel noen artikler som kunne kaste lys over emnet. 

Franzke og Rieman estimerte at en vanlig kontorist som til daglig jobber med 

standardprogrammer som tekstbehandlere, regneark og operativsystemer må belage seg på 

en programvareoppgradering i snitt hver sjette måned [36]. Til hver nye oppgradering følger 

det nærmest uunngåelig med ny funksjonalitet. Forfatterne His og Potts presenterer i 

Studying the Evolution and Enhancement of Software Features noen perspektiver rundt dette 

[37]. Disse perspektivene kan brukes til å danne en oversikt over funksjonsevolusjonen til et 

program. His og Potts definerer perspektivene eksklusivt på grunnlag av funksjoner og 

konsepter som er tilgjengelige for brukerne, og utelater endringene i systemet, siden disse 

ikke er del av brukerens oppfattelse av programvaren.  

 

 

                                                 

 

6 Zawinski's law of software envelopment, er blitt tilskrevet Jamie Zawinski og er inspirert av den noe humoristiske Law of 
Software Development and Envelopment av Greg Kuperberg (Berkeley), som skrev: ”Every program in development at 
MIT expands until it can read mail [35].”  
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His og Potts mener det ikke er mulig å finne et felles samlende perspektiv for 

funksjonsevolusjonen, og presenterte derfor en tredelt variant: 

(1) Det morfologiske perspektivet presenterer strukturen som organiserer 

funksjonaliteten til en applikasjon. Denne består av brukergrensesnittelementer 

(menyer, mekanismer for brukerinputkommandoer og visning av informasjon). Dette 

perspektivet er uavhengig fra faktisk funksjonalitet.  

(2) Det funksjonsbaserte perspektivet lister opp alle de ulike operasjoner en funksjon 

utfører. Dette kan avdekkes ved hjelp av det morfologiske perspektivet. 

(3) Det objektbaserte perspektivet er en beskrivelse av subjektive elementer eller 

objektene som en funksjon virker inn på.  

Videre bruker His og Potts disse tre perspektivene til å analysere MS Word versjon 2.0, 95 

og 97. De identifiserte følgende to morfologiske tendenser:  

(1) Den morfologiske strukturen økte i størrelse og i kompleksitet. 

(2) Det primære grensesnittet endret type.  

Som et eksempel trekkes det frem at MS Word 95 og 97 skifter hyppigere mellom ulike 

modi og mellom flere verktøylinjer for å få utført de samme operasjonene, sammenlignet 

med MS Word 2.0.  

Fra et funksjonsbasert perspektiv avdekket forfatterne at MS Word hadde gjennomgått en 

stabil og målbar økning i antall funksjoner. Det objektbaserte perspektivet indikerte en 

økning i antall objekter, men størsteparten av objekter introdusert i MS Word 97 ble ansett 

kun å ha en perifer relevans til det man vanligvis forventer å finne i et ordinært MS Word 

dokument.  
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Utviklingen av MS Office-pakken har siden His og Potts sin studie gått i samme retning. 

Statistikk publisert av Microsoft gir indikasjoner på at tendensen er den samme [17, 38].  

 

Figur 1. Utviklingen av antall menyelementer for MS Word. 

Ut fra Figur 1 kan man se at antallet funksjoner mellom MS Word 97 og MS Word 2003 

fortsatt øker, men tendensen avtar noe sammenlignet med overgangen mellom MS Word 95 

og MS Word 97. 

 

Figur 2. Utviklingen av antall verktøylinjer og oppgaveruter for MS Word. 

Figur 2 viser tilsvarende tendens for oppgaveruter og verktøylinjer. Legg merke til at 

antallet oppgaveruter i MS Word 2003 har økt betraktelig sammenlignet med MS Word 97. 
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Mens antallet verktøylinjer kun er doblet. Ser man på den totale oversikten i Figur 3, skiller 

MS Word 97 og MS Word 20027 seg ut som de to versjonene med flest funksjoner.  

 

Figur 3. Antall funksjoner for ulike versjoner av MS Word. 

De omtalte data er ikke presentert med utgangspunkt i His og Potts sine perspektiver. Med 

bakgrunn i at grensesnittet mellom MS Office 97 og MS Office 2003 ikke vært utsatt for 

store konseptuelt endringer, kan man ut fra et funksjonsbasert perspektiv anta at 

programpakken har økt antall funksjoner. Den morfologiske strukturen øker noe, men har 

ikke endret type. 

                                                 

 

7 MS Word 2002 er også kjent som MS Word XP. 
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2.2 Brukerens oppfattelse av kompleks programvare 

 

Programvareutviklingen er i en konstant evolusjon og motivasjonen for å inkludere flere 

funksjoner synes å bli styrt av andre krefter enn fra brukerne selv. Larry Constantine 

sammenligner økingen av funksjonalitet i programvare med en sykdom som: 

”(…)if untreated, creeping featurism can leave users with an agoraphobic response 
to large, open dialogue boxes, or even with a lingering fear of unknown menus. 
[39]”  

Det finnes noen utvalgte studier som forsøker å belyse problematikken. Franzke og Riemann 

gjennomførte observasjoner av 12 Macintosh brukere [36]. Studiet sammenlignet tidsbruken 

mellom disse når oppgaven var å lage en vanlig graf i en gammel og en ny versjon av samme 

regnearkprogram. Forfatterne fant ut at det tok betraktelig kortere tid når brukerne benyttet 

seg av den eldre versjonen. For å lage denne grafen måtte de observerte benytte seg av en 

bestemt dialogboks som i den nyere versjonen av programmet hadde et tredoblet antall 

funksjoner. Det er naturlig å nevne novise kontra ekspertbrukermomenter ved denne type 

undersøkelse, men observasjonene belyser likevel hvor mye av funksjonaliteten synliggjort 

for brukeren som faktisk blir benyttet.  

To år senere gjennomførte Marita Franzke en ny studie som skulle kaste lys over hvordan 

antallet objekter i et grensesnitt virker inn på brukerens evne til å finne et ønsket objekt [40]. 

Gjennom eksperimenter med 76 testpersoner avdekket hun at desto flere objekter som ble 

vist til et gitt tidspunkt, desto lengre tid tok det for brukeren å finne objektet de var på jakt 

etter. Nilsen et al. viser til tilsvarende resultater gjennom tester av regnearket Lotus 1-2-3 

brukere, men knyttet til å finne en ønsket funksjon [41]. Testene som de observerte skulle 

utføre krevde kjennskap til basisfunksjonalitet i regnearket. Resultatene viste at 14 av de 26 
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subjektene (54 %) greide å fullføre alle delene av testen, 7 (27 %) fullførte flesteparten av 

testoppgavene mens de resterende 5 subjektene (19 %) gjorde mange feil og fullførte ikke 

alle oppgavene. Nilsen et al. konkluderer med at brukere kun benytter seg av en delmenge av 

funksjoner tilbydd av programmet og at de ofte ikke en gang mestrer denne delmengden fult 

ut. Forfatterne hevder at:  

”(…) people attempt to fully master the current task-related skill before moving on 
to more complex, advanced skills or those relevant to other tasks. ” 

Dette er en påstand som kan tolkes dit hen at en bruker foretrekker å bli ekspert på et kjent 

og oversiktlig sett av funksjoner, framfor å forbli novise på den totale funksjonspakken. 

2.3 Intelligente brukergrensesnitt 

Intelligente brukergrensesnitt (Intelligent user interfaces – IUI) er et vidt begrep som 

omfavner mange ulike grensesnitt. Mark Maybury kommer med en mulig definisjon av 

begrepet:  

”Intelligent user interfaces are human-machine interfaces that aim to improve the 
efficiency, effectiveness, and naturalness of human-machine interaction by 
representing, reasoning, and acting on models of the user, domain, task, discourse, 
and media [42].”  

Miller, Sullivan og Tyler utdyper definisjonen med å hevde at et IUI har som generelt mål å 

assistere brukerne ved å la systemet avlaste for kompleksitet som denne møter [43]. 

Adaptive brukergrensesnitt (AUI) og programvareagenter er to modeller som faller inn 

under kategorien IUI. Joanna Lynn McGrennere hevder at AUI omhandler dynamisk 

rekonfigurasjon av grensesnittet for å imøtekomme individuelle forskjeller hos brukerne.[32] 

Videre sier hun at mens programvareagenter på vegne av brukeren utfører trivielle oppgaver 

som denne av ulike årsaker ikke vil gjøre selv, så har et AUI som formål å dynamisk 

rekonfigurere grensesnittet for å tilpasse seg til individuelle forskjeller. En av 

forutsetningene for selvadapterende systemer eller systemer som kommer med forslag til 

adapsjon ovenfor brukerne, er at systemet har og vedlikeholder relevant informasjon om 

brukeren som systemet skal adaptere seg mot. Denne informasjonen vedlikeholdes av en 

kunnskapsdatabase, og refereres til som en brukermodell [44, 45]. Systemet er selv ansvarlig 
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for å vedlikeholde, legge inn ny brukerdata, samt tilby mekanismer som muliggjør uthenting 

av informasjon for andre aktører. Med aktør menes her systemer eller personer som er 

interesserte i denne dataen.  

Agenter 
Begrepet agenter ble introdusert så tidlig som i 1977 av Carl Hewit [46]. Man skulle anta at 

et så gammelt og hyppig benyttet begrep innen IUI litteraturen hadde en klar definisjon, noe 

jeg ikke fant. Hyacinth Nwana sammenligner IUI miljøets søken etter en fellesdefinisjon for 

begrepet agent, med AI forskernes søken etter en definisjon av begrepet kunstig intelligens, 

en nærmest umulig oppgave [47]. Pattie Maes påpeker i denne sammenhengen at agent er et 

overbelastet begrep, og bruker heller programvare agent (software agents), kontra 

intelligente agenter (intelligent agents) eller autonome agenter (autonomous agents) [12]. 

Hun unngår å definere begrepet agent og identifiserer istedenfor noen grunntrekk for en 

programvareagent. Disse summeres opp i et begrepet hun refererer til som 

programvareagenter: 

• En programvareagent har informasjon om brukerens individuelle vaner, preferanser 

og interesser.  

• Den er proaktiv og kan ta initiativ fordi den vet hva brukeren er interessert i. 

• Programvareagenter opererer over lengre tid. De kjører lenge og er autonome, mens 

brukeren gjør andre oppgaver. 

• Programvareagenter er adaptive i den forstand at de logger brukerens interesser mens 

de forandres over tid. 

De aller fleste programvareagenter har vært inspirert av the Computer Are Social Actors 

(CASA) teorien om at mennesker instinktivt bruker sosiale regler i mange aspekter ved deres 

menneske-maskin interaksjon [48, 49]. Denne teorien bygger på et stort utvalg av forskning 

som viser hvordan menneskelige psykologiske fenomen kan reproduseres på en datamaskin. 

Studier viser at mennesker underbevist følger samme grad av høflighet, samarbeidsånd og 

gjensidighet ovenfor datamaskiner som de gjør ovenfor mennesker. Luke Swartz påpeker at 
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CASA teorien refererer til ubevisste sosiale responser; mange deltagere i undersøkelser 

benekter utrykkelig når de blir konfrontert med oppførsel de nettopp hadde vist [50]. 

Det mest kjente, og muligens også mest forhatte eksempel på en programvareagent er 

Microsoft Office sin programvareagent Clippy – the paperclip agent [50]. Clippy ble 

introdusert i MS Office 97 (se Figur 4). Teknologien som lå til grunn var en kombinasjon av 

the Answer Wizard help query system [51] allerede integrert i MS Office 95 og the Lumière 

user goal modeling system [52], som begge bygger på Bayesianske modelleringsteknikker. 

Agenten var ment å skulle assistere brukeren ved å komme med forslag til hvordan 

funksjoner kunne bli benyttet på en bedre måte.  

 

Figur 4. Eksempel på MS Office sin agent ”Clippy”. 

 

 

Agenten fikk en lunken mottagelse hos MS Office brukerne og hele prosjektet rundt 

utvikling av programvareagenter ble skrinlagt før utviklingen av MS Office 2007 ble 

påbegynt [53]. For informasjon om hvorfor Clippy ikke ble noen suksess anbefales Luke 

Swartz sin artikkel Why People Hate the Paperclip: Labels, Appearance, Behavior, and 

Social Responses to User Interface Agents [50]. 

 

(Under arbeid med en topptekst indikerer Clippy med en 
lyspære at agenten har et forslag til hvordan brukerne 
kan benytte en funksjon mer effektivt. Ved å klikke på 
agenten vises den relevante teksten.) 
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2.4 Adaptive brukergrensesnitt 

Anthony Jameson definerer adaptive systemer som: 

”An interactive system that adapts its behavior to individual users on the basis of 
processes of user model acquisition and application that involve some form of 
learning, inference,or decision making,.”  

i kontrast til definisjonen av tilpassbare systemer:  

”.. which the individual user can explicitly tailor to her own preferences (for 
example, by choosing options that determine the appearance of the user interface) 
[54]”. 

Disse to systemene skiller seg diametralt fra hverandre med tanke på hvem som styrer 

tilpasningsprosessen. I et adaptivt system utføres tilpasningen av systemet selv, mens 

tilpassbare systemer overlater dette til brukeren. 

Figur 5 viser adaptiv funksjonalitet for operativsystemet MS Windows XP, såkalte smart 

menus8. Funksjonaliteten er ment å skulle korte ned på antall viste elementer i 

toppnivåmenyen ved kun å vise de mest brukte og mest populære elementene. De resterende 

elementene er minimert. Denne funksjonaliteten går igjen i nesten all programvare fra 

Microsoft. 

 

                                                 

 

8 Smart menus har også blitt omtalt som adaptive menus og personalized menus. 
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Figur 5. Eksempel på adaptiv funksjonalitet (smart menus) i Windows XP.  

 

 

 

 

Figur 6. Eksempel på tilpassbare grensesnitt i MS Word 2003.  

 

 

 

(Figuren til venstre viser en liste over elementer for mappen spill under startmenyen. 

Ved å klikke på pilene ekspanderes alle elementene i mappen. Hvis man velger 

elementet Pinball og åpner listen på nytt ser man at elementet nå er lagt til i 

toppnivåmenyen). 

(Figuren til venstre viser verktøylinjens funksjoner over Fet, kursiv og 

understreking. Ved å gå inn på menyen Tilpass kan man legge til eller fjerne 

kommandoer for blant annet verktøylinjen. Figuren til høyre viser kommandoen 

Skriftfarge lagt til på verktøylinjen.)
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I Figur 6 vises et eksempel på hvordan brukeren kan foreta personlig tilpasninger av 

grensesnittet i MS Word 2003. Her har brukeren mulighet til å legge til, fjerne eller 

konfigurere eksisterende funksjoner på de ulike verktøylinjene som programmet tilbyr. 

Stephanidis, Karagiannidis og Koumpis beskriver en metodologisk tilnærming til hvordan 

utvikle adapsjonsstrategier bak et adaptivt system [45]. Forfatterne definerer fire attributter 

som karakteriserer denne adapsjonsstrategien: 

(1) Adapsjonselementer9. Hva skal adapteres? Dette omhandler hvilke aspekter i 

menneske-maskin grensesnittet som er mål for adapsjonsprosessen. Det kan refereres 

til semantiske (informasjonsinnhold), syntaktiske (interaksjonssekvensen) eller 

leksikalske (interaksjonsteknikker, media og modalitet) aspekter ved interaksjonen. 

(2) Adapsjonsdeterminanter. Når skal det adapteres? Sanntidsadapsjon impliserer en 

form for monitorering av menneske-maskin grensesnittet for å kunne fastsette 

bestemte aspekter av interaksjonen. 

(3) Adapsjonsmål. Hvorfor skal det adapteres? Det kan være flere underliggende mål 

for adapsjonsprosessen. Noen av disse kan være i konflikt med hverandre og det må 

gjøres avveininger mellom hvilke som skal prioriteres. 

(4) Adapsjonsregler. Hvordan skal det adapteres? Adapsjoner blir drevet fram av et sett 

med regler som tilordner bestemte adapsjonselementer til spesifikke 

adapsjonsdeterminanter for å oppnå gitte adapsjonsmål. 

 

 

 

                                                 

 

9 Stephanidis, Karagiannidis og Koumpis benytter seg av begrepet adaption constituents som også kan oversettes til 
adapsjonsbestanddeler. 
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Tilnærmingen gitt av forfatterne åpner for muligheter til: 

• En individuell tilpassning av adapsjonsdeterminantene og adapsjonselementene. 

• En inkorporasjon av adapsjonsmål som en integrert del av adapsjonsprosessen. 

• Å Modifisere adapsjonsreglene i henhold til adapsjonsmålene. 

Et adaptivt brukergrensesnitt må foreta flere sanntidsavgjørelser gjennom en 

adapsjonsstrategi. Denne avgjørelsesprosessen må bestemmes av adapsjonselementene, 

adapsjonsdeterminantene, adapsjonsmålene og adapsjonsreglene. 

2.5 Kontekstsensitive systemer 

Lieberman og Selker hevder at en formidabel del av det som refereres til som intelligens 

innen kunstig intelligens eller god design innen menneske-maskin interaksjon også 

innebærer å være sensitiv til selve konteksten elementer blir benyttet i [55]. Å skulle utføre 

en ”korrekt” handling på et element medfører at denne handlingen også er korrekt i forhold 

til brukerens kontekst. Frustrasjoner ovenfor dagens programvare skyldes ofte at 

programvaren utfører handlinger basert på systemets antagelser om hva brukeren ønsker å ha 

utført. Problemet her ligger i at programmene ikke alltid greier å identifisere den korrekte 

konteksten brukeren befinner seg i. Løsningen på dette problemet, er i følge Lieberman og 

Selker, å la programmene få mer informasjon om, og ikke minst være mer sensitive til, 

kontekst.  

Hva menes med kontekst i denne sammenhengen? Lieberman og Selker definerer kontekst 

som alt som affiserer beregningene bortsett fra eksplisitt input og eksplisitt output.  
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Figur 7. Den tradisjonelle oppfattelse av applikasjonen som en sort boks. 

Den tradisjonelle tilnærmingen til applikasjonsutvikling har vært som vist i Figur 7, input 

sendes inn til applikasjonen som gir output ut på den andre siden. En kontekstsensitiv 

applikasjon som vist i Figur 8, identifiserer og forholder seg ideelt sett til alle aspektene som 

er del av brukerens kontekst.  

 

Figur 8. Kontekst er alt bortsett fra eksplisitt input og eksplisitt output. 

En konsekvens av denne definisjonen er at det som defineres som kontekst avhenger av hvor 

grensene for selve systemet settes. I en MMI-sammenheng blir slike grenser relativt klare, 

fordi grensene mellom menneske- og maskinhandlinger er klart avgrensede. Eksplisitt input 

til systemet krever eksplisitt respons fra grensesnittet (tekstinput, valg av menyer eller valg 

av ikoner som respons til et prompt). Alt annet kan regnes som kontekst (historikk, 

systemets bruk av filer og nettverksresurser, tid og sted, etc.). 
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Begrepet kontekst sett i sammenheng med en intern programvaremodul, eller grensesnittet 

mellom to programvaremoduler blir noe mindre klart. Konteksten blir avhenging av hva som 

defineres som eksternt til den spesifikke modulen. En måte programvareutviklere forholder 

seg til dette brysomme aspektet på er ved å trekke opp grensene for systemet på nytt slik at 

det som tidligere var eksternt til et system plutselig blir internt. Lieberman og Selker sier i 

denne sammenhengen at: 

”We must always be clear about where the boundaries of a system are. Anything 
outside is context, and it can never be made to go away completely.” 

Forfatterne hevder avslutningsvis at for å kunne skape programvare som er kontekstsensitiv 

må bruker, oppgaven og modellen systemet er bygget på være dynamiske og være 

selvforklarende ovenfor hverandre. 

2.5.1 Microsoft Office 2007 

Microsoft er i skrivende stund i beta 1 testfasen av sin nye programpakke Microsoft Office 

codename 2007 (tidligere kjent som codename 12). Denne vil komme ut i løpet av våren 

2007. I tillegg til flere store underliggende strukturelle endringer og en tettere integrasjon 

mellom programmene i Office-pakken, har brukergrensesnittet gått gjennom en formidabel 

endringsprosess. Ikke siden overgangen mellom MS Office 1.0 og MS Office 2.0 har det 

blitt gjort så store endringer i grensesnittet [56]. Det nye grensesnittet er basert på et såkalt 

resultatorientert design gjennom et kontekstuelt grensesnitt [16].  

Hvorfor nytt grensesnitt?  
Microsoft har gjennom sitt Microsoft Customer Experience Improvement Program kommet 

fram til at brukere av tidligere versjoner av MS Office-pakken i hovedsak benytter menyer, 

verktøyslinjer, oppgaveruter og dialogbokser for å utføre oppgaver [8]. Metoder som for 

eksempel hurtigtaster blir sjeldent benyttet. Dette systemet fungerte når programvaren hadde 

et begrenset sett med funksjoner. Microsoft har innsett at deres programmer inneholder for 

mye og vanskelig tilgjengelig funksjonalitet, noe som gjør at dagens designsmodell ikke 

lenger tilfredsstiller brukeren [16]. Som et svar på dette har et av de overordnede målene 

under utviklingen av det nye grensesnittet vært å gjøre det enklere å finne og ikke minst 



 

 

42

bruke funksjonaliteten som allerede finnes i programpakken. I tillegg ønsket Microsoft å 

vedlikeholde et ryddig arbeidsområde gjennom å begrense mengden vist funksjonalitet. 

Microsoft hevder at dette vil føre til at brukerne av systemet vil fokusere på 

arbeidsoppgavene framfor å stri med grensesnittet [57].  

Resultatorientert design  
Grensesnittet til versjonene før MS Office 2007 var optimalisert mot å skulle eksponere 

individuelle funksjoner til brukeren. Funksjonene var organiserte som diskrete valg, plassert 

i en meny eller på verktøylinjen. I situasjoner hvor funksjoner måtte utføres i en bestemt 

rekkefølge var disse organiserte i en veiviser. Denne designfilosofien kan sies å være 

funksjonsorientert.  

Det nye resultatorienterte grensesnittet skal presentere brukeren med et galleri som 

illustrerer hvordan en serie av funksjoner virker inn på dokumentet og samtidig vise 

resultatet direkte på skjermen [16]. Figur 9 viser et eksempel på hvordan 

formateringsfunksjonaliteten vises brukeren direkte.  
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Figur 9. Eksempel på resultatorientert funksjonalitet i MS Excel 2007. 

 

Kontekstuelt grensesnitt  
I MS Office 2007 introduseres et nytt konsept kalt kontekstuelle tabulatorer [16]. 

Standardtabulator the Ribbon har erstattet verktøylinjen fra tidligere versjoner av MS Office 

(se Figur 10). The Ribbon inneholder funksjoner som ikke er spesifikke til bestemte 

objekter. Dette er en sannhet med modifikasjoner, i MS Word 2007 er ikke tekst klassifisert 

som et særegent objekt, og the Ribbon viser derfor funksjonalitet også knyttet til ”ikke-

objektet” tekst.  

(Figuren viser et diagram i Excel. Ved å føre musen over ikonene i Quick 
Format menyen skifter diagrammet utseende i tråd med utseendet til ikonet.) 
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Figur 10. ”The Ribbon” erstatter den tradisjonelle verktøylinjen. 

 

Alle objekter som har funksjoner knyttet opp til seg har fått ene egen kontekstuell tabulator, 

som kun vises når dette objektet er aktivt. Med andre ord bestemmer brukeren ut i fra hvilket 

objekt det jobbes med hvilke funksjoner som blir vist i den kontekstuelle tabulatoren. For 

eksempel vil en innsetting av et diagram i MS Excel 2007 resultere i at kun de funksjonene 

relevante til diagramobjektet blir vist i grensesnittet til brukeren (se Figur 11).  

 

Figur 11. Kontekstuell tabulator for tabellobjektet i MS Excel 2007. 

 

Menyer som viser funksjoner basert på brukerkontekst har blitt benyttet tidligere i MS 

Office, og er i realiteten ingen ny oppfinnelse. Fra og med Office 4.0, som inkluderte Word 

6.0 og Excel 5.0 ble kontekstsensitive høyreklikkmenyer introdusert (se Figur 12). Formålet 

med disse var å tilby brukeren en mer tidseffektiv måte å utføre kommandoer på [18].  
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Figur 12. Kontekstsensitiv høyreklikkmeny for tabeller i MS Word 2003. 

 

 

En litt annen variant av denne funksjonaliteten, mer lik MS Office 2007, er kontekstsensitive 

verktøylinjer. Disse dukker opp automatisk når brukeren jobber aktivt på et objekt (se Figur 

13), og ble introdusert i Office 4.0. 

 

Figur 13. Kontekstsensitiv bildeverktøylinje i MS Word 2003. 

 

Forskjellen mellom MS Office 2007 og tidligere versjoner av programpakken er at de 

kontekstsensitive funksjonene i de eldre versjonene kun var et supplement til det 

eksisterende grensesnittet. For eksempel så er det mulig å legge den omtalte 

bildeverktøylinjen til i hovedverktøylinjen, noe som gjør at grensesnittet ikke lengre blir 

sensitiv til objekter. I MS Office 2007 ligger denne tilnærmingen til grunn for hvordan alle 

(Figuren viser bildeverktøylinjen som dukker opp når brukeren 
markerer et objekt av typen bilde i Microsoft Word 2003.)

(Figuren viser høyreklikkmenyen som dukker opp når brukeren høyreklikker 
et objekt av typen tabell i Microsoft Word 2003. Menyen inneholder i tillegg 
til vanlige funksjoner også spesifikke tabellfunksjoner.) 
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funksjoner blir vist. Så vidt meg bekjent er det kun Microsoft Office 2007 som har basert et 

helt grensesnitt rundt en slik tilnærming.  

Formatering i tre steg 
The Ribbon og de kontekstuelle tabulatorene er ment å fremme en interaksjonsmodell kalt 

three-stage formating. Denne modellen består av følgende steg: 

1) Velge overordnet design. 

2) Foreta modifikasjoner på det overordnede designet. 

Og hvis ønskelig: 

3) Modifisere spesifikke objekter gjennom avansert konfigurasjon.  

Når en bruker setter inn et objekt, viser the Ribbon den kontekstuelle 

formateringstabulatoren for dette objektet og tabulatoren presenterer et galleri av 

predefinerte formateringsstiler knyttet til det spesifikke objektet (steg 1). Brukeren kan så 

skifte til den andre tabulatoren, som har konfigureringsfunksjonalitet til det overordnede 

designet (steg 2). Hvis objektet fortsatt ikke er som ønsket kan man foreta avanserte 

innstillinger til hvert enkelt objekt gjennom å konfigurere avanserte innstillinger til hvert 

objekt (steg 3).  

Dette er en abstrakt modell og Microsoft hevder at grensesnittet deres kun fremmer en slik 

fremgangsmåte. Modellen med å formatere i tre seg er dannet på bakgrunn av observasjoner 

Microsoft gjennomførte hvor brukere viste en framgangsmåte bestående av tre steg under 

gjennomføringen av ulike formateringsoppgaver [16, 58].  

Tanker rundt det kontekstuelle grensesnittet 
Lieberman og Selker hevder at kontekstsensitive systemer er sensitive til alt bortsett fra 

eksplisitt input og output. Denne definisjonen åpner allikevel for å la systemet sette egne 

begrensninger [55]. MS Office 2007 sin tilnærming til å være kontekstsensitiv har slike 

begrensinger. Systemet kan sies å være kontekstsensitiv i den forstand at utvalget av 

funksjoner som vises i en gitt situasjon styres av konteksten (her: objektet) brukeren aktivt 
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jobber på og som på forhånd er klassifisert som et unikt objekt fra systemets side. MS Office 

har et klart avgrenset sett av kontekster det er mulig å befinne seg i, nemlig antallet unike 

objekter (eksempel: tabeller, bilder, tekstbokser, former, diagrammer, WordArt, ligninger, 

topp- og bunntekst, etc.). Denne modellen har klare begrensninger med tanke på ekspansjon, 

siden den ikke åpner for andre brukerkontekster enn det objektmetaforen tillater. I MS 

Office 2007 er det konteksten til objektet og ikke konteksten til brukeren som bestemmer 

hvilke funksjoner som skal vises. Denne påstanden begrunner jeg med et eksempel: hvis 

brukeren aktiverer et objekt, vises kun settet av funksjoner som MS Office har knyttet til 

dette objektet. Disse vises i den kontekstuelle tabulatoren. Hvis brukeren derimot i samme 

konteksten skulle ha behov for andre funksjoner så vil disse nå være skjult. Brukerrelevante 

funksjoner i denne sammenhengen kunne være stavekontroll eller at objektet befinner seg i 

en tabell eller i en liste som skulle endres. Noe som kan sies å snu opp ned på utsagnet om at 

systemet er sensitivt i forhold til brukerens kontekst. I realiteten er systemet kun 

kontekstsensitivt i forhold til det aktive objektet. Betegnelsen kontekstuelle grensesnitt i 

forhold til brukerens kontekst kan derfor bli noe begrenset.  

Det må påpekes i Microsoft sin favør at MS Office 2007 fortsatt er i betafasen og det vil 

gjøres store endringer før programpakken slippes på markedet i løpet av våren 2007. 

Korrespondanse med Microsoft har allikevel ikke gitt noen indikasjoner på at modellen det 

kontekstuelle grensesnittet er bygget på skal endres eller ekspanderes til å inkludere andre 

kontekster enn de knyttet til objekter.  
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Oppsummering av relevant forskning 

Forskning viser at programvare endres over tid og at disse endringene ikke nødvendigvis 

resulterer i et grensesnitt som gir bedre resultater for brukeren. Tvert imot. Det har blitt gjort 

flere tilnærminger til hvordan løse problemer knyttet opp til kompleks programvare. Disse 

tilnærmingene har ofte resultert i mekanismer som begrenser antall funksjoner som blir vist 

for brukeren. Assistanse i form av agenter har også blitt benyttet for å bidra med målrettet 

hjelp. IUI miljøet har erkjent at brukerkontroll til en viss grad er ønskelig, men man er ikke 

helt enige om hvordan dette skal håndteres. Denne har resultert i to ulike grensesnitt, 

adaptive og tilpassbare. Disse er diametralt forskjellige med tanke på hvem som kontrollerer 

tilpasningen av grensesnittet. Det er allikevel en viss enighet om at konteksten brukeren 

befinner seg i er av stor betydning for hvordan denne oppfatter suksessen til grensesnittet.  

Min litteraturstudie over emnet intelligente brukergrensesnitt som helhet viser at selv om 

den til dels er motivert av et hovedønske om å assistere brukeren, har den i hovedsak vært 

drevet fram av teknologi og ikke utelukkende av brukerspesifikke behov. Det er mange 

tilnærminger og de som er belyst er kun et lite utvalg ment å kaste lys over noen ulike 

modeller. I løpet av litteraturstudiet fant jeg lite forskning hvor observasjoner av brukere i 

sitt naturlige miljø var lagt til grunn for å fastsette adapsjonselementer [45], noe som kan 

betegnes som en mangel. Dette kan delvis forklares ut fra faktumet at brukerobservasjoner 

over tid er mer komplekst og ikke nødvendigvis gir klare resultater enn evaluering av 

eksisterende grensesnitt. Det eksisterer mange IUI varianter, og evalueringsmetodikk bør 

innrette seg etter disse variasjonene. Det virker allikevel som om evaluering av virkelige 

systemer med reelle brukere er nødvendig for å belyse problemstillingen til denne oppgaven 

nærmere. 
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3. Resultat fra undersøkelsene 

Dette kapittelet er viet resultatene fra de gjennomførte etnografiske undersøkelsene. 

Metoden er allerede beskrevet under Metode – Etnografiske undersøkelser (avsnitt 1.5). 

Under Innledende forberedelser (avsnitt 3.1) vil jeg beskrive prosessen med å finne 

relevante testbrukere. Firma (avsnitt 3.2) beskriver firmaene der observasjonene fant sted. 

Testbrukere (avsnitt 3.3) omhandler testbrukene og informasjon om miljøet deres. De ulike 

observasjonene er beskrevet i detalj under Observasjoner (avsnitt 3.4). I forbindelse med 

observasjonene gjorde jeg nærmere 150 sider med notater. Et detaljert utdrag fra disse er 

blitt transkribert og finnes under Appendiks A.  

3.1 Innledende forberedelser 

Det var ønskelig at testbrukerne skulle ha mest mulig lik bakgrunn og lignende 

arbeidsoppgaver. Dette ville gi et mer optimalt utgangspunkt for å sammenligne 

bruksmønsteret dem imellom. Testbrukere med for spesialiserte arbeidsoppgaver eller som 

benyttet seg av spesialverktøy var ikke ønskelig da dette lett ville sette meg i en situasjon 

hvor jeg ikke hadde nok kjennskap til verktøyene eller arbeidsprosessen som ble observert.  

Jeg tok kontakt med ulike firmaer i løpet av desember 2005 og januar 2006, og fant ut at det 

å observere kontoransatte som jobbet med saksbehandling var et godt utgangspunkt. 

Arbeidsmiljøet disse jobbet i var nokså likt med tanke på teknologien som ble benyttet og 

arbeidsoppgavene som ble utført. Dessuten var det utelukkende Microsoft Office som ble 

benyttet.  
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Det var vanskelig å finne relevante observasjonskandidater til undersøkelsen min. Det 

største problemet var allikevel å få tilbrakt nok tid i feltet. Jeg var i forhandlinger med til 

sammen syv ulike firmaer og fikk til slutt tilsagn fra to som sa seg villige til å la meg foreta 

studier hos dem. Begge firmaene satte strenge krav til taushetsplikt og tillot ikke at jeg 

foretok endringer eller installere noen form for programvare på de observertes maskiner.  

Observasjonene ble gjennomført i løpet av februar måned 2006.  

3.2 Firma 

Jeg vil her presentere de to firmaene hvor undersøkelsene fant sted.  

Firma-A 
Firma-A er en statlig organisasjon med om lag 280 ansatte. De driver med offentlig 

saksbehandling og har jurister og saksbehandlere som ansatte. Jeg observerte to personer 

som jobbet i Seminar- og forskningsavdelingen. Denne avdelingen bestod av 20 personer 

som i stor grad utførte de samme arbeidsoppgavene. Avdelingen jobbet med å lage interne 

og eksterne presentasjoner samt skrive prosessdokumenter. Firmaet benyttet seg utelukkende 

av MS Office 2000 pakken på Windows 2000 plattformen. Operativsystemet og MS Office 

var begge i norsk utgave.  

Observasjonene ble gjennomførte over to dager. Hver person ble observert i intervaller på 

fire timer.  

Firma-B 
Firma-B er et privat forsikringsselskap med om lag 600 ansatte på verdensbasis. 

Hovedkontoret, hvor jeg gjennomførte mine undersøkelser, har om lag 200 ansatte. 

Avdelingen jeg gjennomførte mine observasjoner hos, talte 30 personer. Jeg observerte fire 

personer i løpet av tre dager. Bortsett Mann-40, ble de andre observert i to til tre timers 

intervaller. Mann-40 var avdelingsleder og grunnet uforutsette hendelser som oppstod, ble 

det kun gjennomført en tre timers observasjon av vedkommende. Firmaet benyttet seg av 
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MS Office 2003 pakken på Windows 2000 plattformen. Operativsystemet og MS Office var 

begge i norsk utgave. 

3.3 Testbrukere 

Det ble observert til sammen seks personer i aldersgruppen 26-63 år. Det var kun en kvinne i 

utvalget.  

Teknisk miljø 
Firma-A Firma-B  

Kvinne-26 Mann-31 Mann-32 Mann-40 Mann-62 Mann-63 

Operativsystem 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

MS Office 2000 2000 2003 2003 2003 2003 

Skjermstørrelse 17” 

(1280x768) 

17” 

(1280x768) 

15.4” 

(1280x768) 

19” 

(1280x768) 

15.4” 

(1280x768) 

15.4” 

(1280x768) 

E-post/Kalender Novell 

Groupwise 6 

Novell 

Groupwise 6 

Novell 

Groupwise 6 

Novell 

Groupwise 6 

Novell 

Groupwise 6 

Novell 

Groupwise 6 

Nettleser IE 6.0 IE 6.0 IE 6.0 IE 6.0 IE 6.0 IE 6.0 

 

Tabell 1. Oversikt over miljøet til testbrukerne.  

Tabell 1 viser at miljøet mellom de observerte var nærmest identisk. En forskjell var 

versjonen av MS Office som ble benyttet. Firma-A benyttet MS Office 2000 mens Firma-B 

brukte MS Office 2003 som del av et prøveprosjekt.  
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Det ble i løpet av observasjonsperioden ikke registrert bruk av funksjoner spesifikk til MS 

Office 200310. Ingen av de to firmaene hadde spesialtilpassede utgaver av MS Office. 

3.4 Observasjoner 

Målet med feltstudiet var å observere utførselen av vanlige oppgaver. Det var flere 

enkeltstående observasjoner som kan knyttes direkte til feil i programvaren, såkalte bugs. 

Det var ikke noe mål i seg selv å belyse feil som ikke hadde sammenheng med oppgavens 

problemstilling og disse er derfor ikke inkludert under dette avsnittet eller det påfølgende 

kapittelet viet diskusjonen.  

Jeg har gruppert de viktigste funnene i to deler: Repeterende handlinger og Layout kontra 

innhold. Under Noen innledende betraktninger (avsnitt 3.4.1) beskrives noen generelle 

tendenser til observasjonene samt grupperinger av disse. Dette er gjort med tanke på senere 

henvisninger. Dette vil gi en bedre oversikt over hvordan handlingen ble utført. Repeterende 

handlinger (avsnitt 3.4.2) beskriver det første funnet som omhandler repetisjoner i 

bruksmønsteret og hvordan testbrukerne utførte disse. Layout kontra innhold (avsnitt 3.4.3) 

beskriver hvordan de observerte produserte tekst med tanke på innhold og hvordan layouten 

til denne så ble utformet. Under Oppsummering av resultat gjøres det en oppsummering til 

de to nevnte observasjonene.  

3.4.1 Noen innledende betraktninger 

Det var visse fellestrekk ved hvordan de observerte utførte funksjoner og navigerte i 

dokumentene de var beskjeftiget med. Tabell 2 viser en gruppert oversikt over de 

overordnede interaksjonstrekkene.  

                                                 

 

10 Det er ikke nevneferdige differanser i grensesnittene til MS Office 2000 og MS Office 2003. For en sammenligning av 
MS Office versjoner se Office 2003 Editions: Compare them to Previous Versions [59]. 
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Firma-A Firma-B  

Kvinne-26 Mann-31 Mann-32 Mann-40 Mann-62 Mann-63 

Navigasjon Mus 
Tastatur 

Mus Mus 
Tastatur 

Mus 
Tastatur 

Tastatur 
Mus 

Mus 

Funksjonsutførsel Ikoner 
Hurtigtaster 
Menyer 

Ikoner  
Menyer 

Hurtigtaster 
Ikoner 
Menyer 

Menyer 
Ikoner 

Hurtigtaster 
Menyer 

Ikoner 
Menyer 

 

Tabell 2. Generelt interaksjonsmønster for de observerte.  

Cellene er sorter internt: øverst står det mest brukte og nederst den minst brukte handlingen.  

Forklaring til Tabell 1: 

• Navigasjon. Viser hvordan testbrukerne navigerte i dokumentet. Eksempel: 
tekstrulling, navigasjon mellom celler i en tabell, navigasjon mellom linjer og 
lignende.  

o Mus.  

o Tastatur. 

• Funksjonsutførsel. Viser hvordan testbrukerne valgte å utføre en funksjon. 
Eksempler: endring av formateringsegenskaper11, sette inn tabeller, opprette nytt 
dokument, kopiere/lime inn tekst og lignende.  

o Ikoner. Testbrukeren valgte ikon fra verktøylinjen.  

o Hurtigtaster. Testbrukeren benyttet seg av hurtigtaster.  

o Menyer. Testbrukeren benyttet seg av menyer, undermenyer og 
høyreklikksmenyer. 

 

Med bakgrunn i Tabell 2, grupperte jeg dette bruksmønstret i to hovedkategorier: 
                                                 

 

11 Formateringsegenskaper er innstillinger som bestemmer hvordan en tekst fremstår visuelt (skriftstørrelse, skrifttype, 
plassering, farge og lignede) 
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Bruksmønster (a):  

Handlinger ble utført ved hjelp av ikoner og menyer. Testbrukeren utførte en bestemt 

ønsket handling ved å velge visuelle elementer som ikoner eller menyer. Disse 

valgene ble vurderte og ulike parametere og valg ble sjekket underveis i prosessen.  

Bruksmønster (b):  

Handlinger ble utført direkte. Dette ble gjort ved hjelp av hurtigtaster eller en relativ 

rask gjennomgang av menyer og/eller valg av ikoner. Handlingen gjennomført uten 

nevneverdig verifisering av foretatte valg. 

Disse to grupperingene representerer kun overordnede tendenser hos de observerte. 

Bruksmønster (a) indikerer når handlingen som ble utført var lite kjent eller helt ukjent, 

mens bruksmønster (b) indikerer når handlinger var kjent og til dels innøvd.  Disse to 

hovedkategoriene ble laget med tanke på senere henvisninger og for å forenkle prosessen 

med å beskrive bruksmønsteret i en gitt situasjon. 

3.4.2 Repeterende handlinger 

En gjennomgående tendens hos de observerte var knyttet til hvordan oppgaver bestående av 

et sett med underoppgaver (steg) ble utført og repetert. Testbrukerne viste et ønsket om å 

oppnå et bestemt resultat, og gjennomførte et sett med deloppgaver for å oppnå dette 

resultatet. Dette settet var unikt for hver enkelt bruker med tanke på hvilke funksjoner en 

underoppgave bestod av, rekkefølgen de ble utførte i og hvilket bruksmønster som ble 

benyttet for å utføre denne (jamfør med bruksmønster (a) og (b)). Disse settene ble med noen 

få unntak gjennomført identisk sammenlignet med tidligere møter med samme situasjon.  

Det klareste eksemplet på dette viste Mann-32 i løpet av sitt arbeid med å sette bilder inn i 

en rapport han jobbet med. Rapporten var basert på en MS Word mal12 og prosedyren rundt 

utfyllingen av denne bestod i å sette inn et fast sett med data. Blant annet skulle rapporten 

                                                 

 

12 En Microsoft Word mal er et strukturert dokument med tomme felt reservert til å sette inn informasjon. [60]. 
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inneholde et sett med nummererte bilder som hadde beskrivende bildetekst. Det ble referert 

til bildeteksten og de nummererte bildene gjennom hele rapporten, og denne dataen var av 

stor signifikans for dokumentet. Bildene ble lagt inn i en tabell for lettere å holde styr på 

hvordan dette visuelt ville se ut.  Prosessen for å legge et bilde inn i tabellen, formatere dette 

bildet samt skrive tilhørende bildetekst ble gjort på en bestemt måte. Prosessen ble gjentatt 

hver gang et nytt bilde skulle settes inn. Prosessen var delt opp i 14 underoppgaver. Noen av 

stegene ble utelatt eller endret underveis og kan forklares med at Mann-32 enten hadde gjort 

feil eller at utførte steg måtte justeres i etterkant. En feil kunne for eksempel være at bildet 

ikke var beskåret riktig eller at han hadde glemt å utføre et av de tidligere stegene til 

prosessen. Justeringer kunne være at et bilde måtte beskjæres ytterligere for å få plass i 

cellen. En feil eller en justering kunne forplantet seg nedover til de resterende stegene. 

Mann-32 viste et streben mot å gjennomføre denne prosessen så likt som mulig under hver 

repetisjon. Hele prosessen med innsettelse av bilder og billedtekst ble gjort veldig raskt og 

var rutinepreget. Parametere og tekst ble ikke lest underveis og ble nærmest mekanisk gitt 

inn. Det virket som om det var et mål i seg selv å gjøre dette så raskt som mulig, prosessen 

bar tydelig preg av bruksmønster (b).  

Hos de andre testbrukerne fant jeg tilsvarende tendenser til å repetere handlingsmønstre, 

men det var kun hos Mann-32 at dette utløste en prosess med så mange steg. De resterende 

testbrukerne viste samme tendens i forbindelse med en bestemt situasjon; nemlig under 

innliming av tekst kopiert fra en ekstern kilde, hvor den innlimte teksten ikke hadde de 

samme formateringsegenskapene som måldokumentet det ble limt inn til. Forklaring: hvis 

man kopierer tekst fra en ekstern kilde, som for eksempel en hjemmeside inn i et MS Word 

dokument, vil det ved bruk av standard funksjoner som kopier og lim inn resultere i at 

formateringsegenskapene fra kilden også blir limt inn i måldokumentet13. Dette forutsetter at 

den eksterne kilden har formateringsegenskaper og at disse er ulike med måldokumentet sine 

formateringsegenskaper. Dette fenomenet vil av senere referansehensyn bli omtalt som 

                                                 

 

13 En mulig omgåelse av problemet er ved å bruke funksjonen lim inn utvalg… når teksten skal limes inn. Denne 
funksjonen gir mulighet for å lime inn uformatert tekst, eventuelt kan man benytte seg av MS Word sin innebygde 
stilfunksjonalitet. 
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formateringsproblemet. Alle testbrukerne ble på en eller annen måte konfronterte med dette 

problemet, og reagerte umiddelbart etter at denne var blitt identifisert.  

Kvinne-26 og Mann-31 ble begge satt i en nokså identisk situasjon og benyttet seg av et 

lignende handlingsmønster for å løse problemet. Kvinne-26 hadde kopiert tekst fra en 

hjemmeside og skulle lime denne inn i et dokument hun jobbet med. Dette resulterte i nevnte 

formateringsproblem. Kvinne-26 ga utrykk for å ha vært borti situasjonen tidligere og 

irriterte seg merkbart over denne. For å løse problemet gjennomførte hun en prosess som 

bestod av flere steg. Hvert steg representerte en steg nærmere ønsket formatering. Desto 

større ulikhet den innlimte teksten hadde med måldokumentet, desto flere steg måtte hun 

utføre for å oppnå like formateringsegenskaper. Teksten som ble limt inn hadde 

formateringsegenskapene fet, en annen og mindre skrifttype og hadde noen utvalgte ord som 

var understreket. Prosessen som ble utført bestod av følgende steg: Kvidden-26 markerte 

teksten, valgte ønsket skriftstørrelse og trykket ikonene Fet og Understreking to ganger og 

endret til slutt skrifttypen. Denne prosessen bar preg av bruksmønster (b), og resulterte i at 

formateringsegenskapene til den innlimte teksten nå var blitt lik den til måldokumentet. 

Mann-31 ble stilt ovenfor formateringsproblemet i forbindelse med arbeid på en MS 

Powerpoint presentasjon. Mann-31 viste større forbauselse over at teksten som ble limt inn 

ikke stod i stil med måldokumentet. Mann-31 løste dette på samme måte som Kvinne-26. 

Han markerte teksten og foretok steg som bestod av å endre formateringsegenskapene til 

teksten etter tur. Tekstfarge, tekststørrelse og skrifttype var feil og det ble utført en prosess 

som bestod av tre steg. Denne ble utført i tråd med bruksmønster (a) og kan skyldes at 

problemet var mindre kjent for Mann-31. Denne prosessen ble repetert i samme rekkefølge 

da situasjon oppstod på nytt senere, da også i tråd med bruksmønster (a). Jeg gjorde en 

bemerkelsesverdig observasjon under et møte Mann-31 hadde av 

formateringsproblematikken. Mann-31 hadde limt inn en tekst som hadde avvikende 

tekststørrelse og skrifttype, men hadde samme tekstfarge som resten av dokumentet. Under 

prosessen med å endre formateringsegenskapene til denne teksten, utførte han steget som ble 

benyttet for å endre tekstfargen lik måldokumentet. Som nevnt var tekstfargen allerede ”lik” 

måldokumentet, men ble til tross for dette gjennomført. Det virket som om Mann-31 

oppfattet det å utføre et steg (her: endre farge) ikke som en atskilt del av prosessen, selv om 
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steget i denne situasjonen var totalt overflødig. Kvinne-26 benyttet også et slikt ”overflødig” 

steg i forbindelse med et formateringsproblem. 

3.4.3 Layout kontra innhold 

Hos de observerte oppstod det i bestemte situasjoner et skifte av fokus mellom produksjon 

av innhold og utforming av layout. Med innhold i denne sammenhengen siktes det til den 

innholdsmessige delen av et dokument: endring av eksisterende tekst, retting av skrivefeil, 

innsetting av tabeller, produksjon av ny tekst og lignende. Med layout menes endring av 

formateringsegenskaper: endring av skrifttype, skriftfarge, størrelse på skrift, plassering, 

formatering av tabeller og nummererte lister, bakgrunnsgrafikk på presentasjoner og 

lignende. Men også i en mer abstrakt form som autostavekontrollmarkering av feilstavede 

ord. Jeg har valgt å se på produksjon av innhold og utforming av layout som to modi: den en 

som innholdsprodusent og den andre som formgiver av layout14. Dette er ikke to separate og 

atskilte modi, men skal representere det overordnede fokuset brukerne hadde i en bestemt 

situasjon. 

Mann-40 skulle lage en MS Powerpoint presentasjon til et seminar. Presentasjonen skulle 

inneholde noe tekst og tre tabeller med data. Tabellene hadde han fått tilsendt i en e-post. 

Mann-40 startet med å se på tabellene i e-posten disse befant seg i. Han åpnet så MS 

Powerpoint og opprettet en ny, tom presentasjon. Denne inneholdt ingen synlige visuelle 

formateringer, og var kun et blankt ark. Mann-40 stoppet opp med en gang dette skjedde. 

Utseendet var tydeligvis ikke som ønsket og det oppstod et skifte av fokus mot å finne rett 

layout på presentasjonen. Han åpnet en presentasjon som noen andre hadde skrevet og som 

han husket hadde en layout som var ønsket. Han studerte denne og kopierte med seg 

innholdet, og dermed også formateringsegenskapene fra denne. Han limte så dette inn i den 

allerede eksisterende presentasjonen. Dette bar preg av bruksmønster (b). Dette resulterte i at 

kun det innlimte lysbildet hadde ønsket layout mens de påfølgende lysbildene var fortsatt 

                                                 

 

14 Denne påstanden vil bli drøfte i neste kapittel, men er avgjørende for lesingen av dette avsnittet.. 
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like blanke. Dette ble først oppdaget Mann-40 i det han skulle opprette et nytt lysbilde i 

presentasjonen, denne hadde fortsatt blank layout. Etter nye kopieringsforsøk med samme 

resultat bestemte han seg for å skrive hele presentasjonen i dokumentet uten ønsket layout, 

og slettet det eksisterende innlimte lysbildet. Han fullførte presentasjonen uten å endre på 

noen formateringsegenskaper, og endte opp med en presentasjon uten ønsket layout.  

Mann-40 viste også lignede tendenser til skifte av modi i forbindelse med 

rettskrivingsproblemer. Mann-40 var avdelingsleder og skulle skrive en felles e-post til en 

prosjektgruppe i forbindelse med et viktig prosjekt. Denne e-posten skulle innholde 

fordelinger av arbeidsoppgaver samt svar på spørsmål stilt i e-poster. Mann-40 var bestemt 

på at denne e-posten skulle være formell og teksten skulle være så konkret og korrekt som 

mulig. Under utformingen av teksten ble han ofte møtt med språkmessige komplikasjoner 

knyttet til ordflyt, grammatikk og rettskriving. E-postklienten Novell Groupwise hadde støtte 

for stavekontroll, men ikke såkalt fortløpende stavekontroll15. Hver gang Mann-40 oppfattet 

at et ord var skrevet feil eller at setningen ikke hadde ønsket flyt stoppet han opp og 

analyserte teksten, fokuset var nå flyttet over til å få stave ordene riktig. Han åpnet en 

instans av MS Word. Denne versjonen hadde fortløpende stavekontroll. Her ble ord som 

Mann-40 var usikre på hvordan ble stavet skrevet inn. Mann-40 begynte å bruke disse to 

programmene om hverandre og skiftet mellom disse hver gang han var usikker på et ord eller 

en setning. Det ville ha vært mulig å benytte Novell Groupwise sin stavekontroll, men denne 

blir ikke utført i sanntids, og må startes manuelt som en veiviser.  

Under observasjoner av Mann-31 var skiftet mellom de to modi mer markant. Mann-31 

skulle lage en MS Powerpoint presentasjon i forbindelse med et seminar. Informasjonen som 

skulle inn i presentasjonen var delvis skrevet fra før og lå i to e-poster og på en hjemmeside. 

Mann-31 ville at layoutet til presentasjonen skulle være mest mulig lik presentasjoner laget 

til tidligere seminarer. Disse presentasjonene var tilgjengelige fra en lokal server. Etter å ha 

åpnet en presentasjon med ønsket layout, begynte Mann-31 å skrive om på innholdet i denne 

                                                 

 

15 Fortløpende eller automatisk stave- og gramatikkontroll er en funksjon som viser tekst med feilstavede eller grammatisk 
innkorrekte setninger i sanntid, kontra manuell kontroll som gjøres når brukeren starter denne på eget initiativ.  
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for at den skulle passe til det nye seminaret. Mann-31 antok etter en stund at prosessen med 

å endre den eksisterende presentasjonen ville ta for lang tid, sammenlignet med å starte med 

en tom presentasjon. Han slettet derfor alle sidene i den eksisterende presentasjonen og 

opprettet nye lysbilder for hver side som skulle inn. Ved å gjøre dette unngikk han problemet 

som Mann-40 ble stilt ovenfor, siden nye lysbildet i denne presentasjonen fikk ønsket layout. 

I det nye dokumentet skulle det settes inn dagsorden, navn på foredragsholdere. Denne 

teksten var i e-posten ikke utfyllende nok og måtte skrives om. Mann-31 kopierte med seg 

dagsordenteksten fra e-posten og satte denne inn i det respektive lysbildet. Dette resulterte i 

formateringsproblemet. Mann-31 startet øyeblikkelig prosessen med å endre layouten til den 

innlimte teksten, og skiftet fokus over til layout istedenfor å gjøre seg ferdig med de 

innholdsmessige endringene som teksten krevde. Etter at denne teksten hadde fått ønsket 

layout, oppstod det et annet problem. Dagsorden skulle være i en punktmerket liste. Mann-

31 ønsket å ha et bestemt innrykk hvor teksten i linjen under et punktmerke ikke hadde 

punktmerkingsikon, som vist i Figur 14. 

 

Figur 14. Ønsket layout på dagsorden for Mann-31. 

 

 

Ved å bruke tabulatorknappen endte derimot linjen opp med et annet punktmerkeikon, 

mindre tekst og var i kursiv (som vist i Figur 15). Dette var ikke ønsket. Han forsøkte å 

gjøre dette flere ganger med samme resultat. Dette ble var et nytt problem men ble løst på 

samme måte da han stod ovenfor formateringsproblemet. Mann-31 startet derfor en manuell 

prosess for å få ønsket layout på linjen. Stegene bestod av å endre formateringsegenskapene 

til teksten og satte så inn mellomrom helt til teksten var på ønsket plass. Dette var en 

unngåelse av MS Powerpoint sin automatiske håndtering av punktmerking.  

(Teksten ovenfor har ikke punktmerke ikonet i linje to 

og ”-” tegnet er posisjonert rett under samme tegn på 

linjen ovenfor.) 
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Figur 15. Problemer med punktnummerering og innrykk for Mann-31. 

 

 

Det kan trekkes direkte paralleller til dette skifte av fokus til observasjonene beskrevet i 

forrige avsnitt. Kvinne-26 skiftet fokus da hun møtte formateringsproblemet. Stegene som 

ble utførte for å løse formateringsproblemet kan sies å falle inn under min definisjon av 

utforming av layout. Kvinne-26 ble avbrutt i arbeidet hun utførte umiddelbart etter å ha 

identifisert formateringsproblemet, og endret så fokus over mot layout. Det var først etter at 

teksten hadde fått ønsket utseende at hun skiftet fokusert tilbake på innholdet.

(Figuren til venstre viser dagsorden med de to linjene som separate punkt-

merker i en liste. Ved å bruke tabulatorknappen skyves linje 2 inn og får annet 

punktmerkeikon som vist til høyre)
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Oppsummering av resultat 

Gjennom observasjonsperioden ble det gjort to funn som skilte seg ut. Det ene var i 

forbindelse med repeterende handlinger i en statisk prosess. Denne ble benyttet for å løse 

formateringsproblemer. Det andre var knyttet opp til hvordan avbrudd kunne føre til at 

brukeren skiftet fokus. Brukeren gikk fra å være i en blandet modus fokusert både på innhold 

og på layout, mot kun å være fokusert på layout. Det er viktig å påpeke at disse to modi ikke 

ble skilte fra hverandre før etter at brukerne ble avbrutt, som i observasjonsperioden skjedde 

da formateringsproblematikken var identifisert. 

Disse to observasjonene er nært knyttet nært til hverandre. Formateringsproblematikken 

løste brukerne ved hjelp av repeterende handlingsmønstre. Avbruddet som oppstod i 

forbindelse med formateringsproblemet ga direkte utslag i et skifte av fokus, eller sagt på en 

annen måte at innholdsprodusentmodusen ble mindre framtredene. Det må påpekes at dette 

skiftet kun skjedde etter at brukeren selv hadde identifisert et formateringsproblem. Fokuset 

var nå rettet mot layout, kontra mot innhold. Dette var spesielt markant når brukeren jobbet 

med MS Powerpoint programvaren. Dette kan muligens skyldes at brukerne og programmet 

er mer fokusert rundt layout siden dette er et presentasjonsverktøy. Det ble til 

sammenligning ikke observert dette skifte av modus under observasjoner av MS Excel. 

Mann-62 og Mann-63 jobbet i hovedsak med MS Excel og jeg identifiserte ikke handlinger 

hos dem som kan knyttes opp mot de to nevnte funnene.  
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4. Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg belyse de to funnene som ble presentert under Observasjoner 

(avsnitt 3.4). Under Repeterende handlinger (avsnitt 4.1) drøftes momenter knyttet til 

brukernes repeterende handlingsmønstre. Formateringskonflikter (avsnitt 4.2) drøfter 

konflikter mellom hvordan brukeren håndterte formateringsproblemet kontra 

stilfunksjonaliteten i MS Office. Avbrudd som resulterer i skifte av fokus (avsnitt 4.3) vil 

drøfte avbrudd, de to brukermodiene og komplikasjoner mellom disse. Fagfeltet som blir 

diskutert i dette kapittelet er stort og strekker seg ut over hva som kan forventes av en kort 

masteroppgaven. Jeg har derfor begrenset diskusjonen rundt et selektivt utvalg av forskning. 

Til slutt under hvert avsnitt vil jeg komme med noen tanker rundt hvordan det aktuelle 

problemet kan bli håndtert av adaptive mekanismer.  

4.1 Repeterende handlinger 

De observerte brukerne viste tendenser til å gruppere arbeidsoppgavene sine sammen. En 

påstand det finnes mye støtte for innen faglitteraturen. Wild, Johnson og Johnson hevder at 

brukere ikke bare grupperer oppgaver sammen, men at de også oppfatter det som ønskelig 

[61]. I en annen artikkel oppsummerer Johnson, Johnson og Hamilton på bakgrunn av 

studier at: 

”(...) task structure is a joint reflection of how the human cognitive system represents 
task knowledge and how the task is carried out in the world [62].”  

Under observasjonene så jeg at de grupperte arbeidsoppgavene ble repetert når brukeren 

møtte tilsvarende situasjoner senere. En observasjon som også kan settes i sammenheng med 

allerede nevnte påstand fra Nilsen et al. om at brukere har en tendens til å benytte seg av et 

allerede kjent handlingsmønster kontra å skulle løse situasjonen ved hjelp av mindre kjente 

framgangsmåter [41]. Greenberg og Witten understreker dette i sin artikkel How users 

repeat their actions on computers: principles for design of history mechanisms ved å hevde 

at bruksmønstre ofte er repetisjoner fra tidligere handlinger [63]. Dette kan sies å bli godt 

støttet av mine observasjoner. 
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Det er bemerkelsesverdig at repeterende handlinger som er så inngående og hyppig diskutert 

innen faglitteraturen ikke har blitt støttet av MS Office. Programpakken har støtte for å lage 

makroer16 som i følge Microsoft kan brukes til å automatisere sett av oppgaver, men det å 

skulle lage en makroer krever kjennskap til generelle programmeringsparadigmer og levner 

derfor ingen tvil om å være funksjonalitet forbeholdt ekspertbrukere. Selv for en med god 

kjennskap til makrofunksjonaliteten vil denne oppgaven være meget vanskelig. Jeg vil derfor 

hevde at MS Office ikke har funksjonalitet som gir støtte for brukeres repeterende 

handlinger. Med tanke på at dette i mange situasjoner er et naturlig og ønsket 

handlingsmønster for brukeren kan dette sies å være en betydelig mangel i programpakken.  

En mulig adaptiv tilnærming til repeterende handlingsmønstre kan hente inspirasjon fra 

funksjonshistorikk kjent fra kommandolinjeskjell. De fleste kommandolinjeskjell lar en 

hente fram tidligere utførte kommandoer og hvis ønskelig foreta endringer på disse før de så 

kan bli utførte på ny. Figur 16 viser eksempel på slik kommandolinjehistorikk. På denne 

måten kan man repetere kommandoer, men også se hva som har blitt utført tidligere. 

 

Figur 16. Kommandohistorikk for kommandolinjeskjellet Bash. 

 

 

                                                 

 

16 En makro er en serie av kommandoer og instruksjoner som kan grupperes sammen til en enkel kommando [64].  

(Øverste linje viser en kommando som ikke ga resultat grunnet en 

skrivefeil. Ved å hente fram denne kommandoen på ny, ved hjelp 

av pil tastene, kan kommandoen redigeres og utføres på) 
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Det er essensielt om man skulle lage slik støtte i en teksteditor som MS Word, at en slik 

mekanisme må kunne abstrahere settet av funksjonene fra dataene de ble benyttet på. Slik at 

man ble stående igjen med et sett av funksjoner som kun var knyttet til typen objekt og ikke 

knyttet til spesifikke, enkeltstående objekter. På den måten vil det være mulig å benytte seg 

av dette funksjonssettet på et annet sett av liknende objekter. Et system med slike 

mekanismer ville ikke bare muliggjøre for å repetere tidligere utførte handlinger, men også 

åpne for at brukeren mer effektivt kunne foreta endringer og eventuelt å tilpasse hvert enkelt 

steg optimalisert mot objektene det skulle jobbes på. Disse settene kunne så lagres i en 

database av systemet. Ved å kontinuerlig oppdatere denne databasen kunne systemet ha 

oversikt over ulike sett med repeterende handlingsmønstrene som en bruker utfører, og 

presentere aktuelle valg hvis situasjonen tilsier at dette handlingsmønstret er ønskelig. Det er 

selvfølgelig mange komplikasjoner knyttet til hvordan dette skulle presenteres. I Kaasten og 

Greenberg sin artikkel Integrating back, history and bookmarks in web browsers drøftes det 

interessante synspunkter i forbindelse med integrasjon mellom funksjonene tilbake, logg og 

favoritter i nettlesere og hvordan disse kan vises i et grensesnitt [65]. Med utgangspunkt i 

forslagene som presenteres i denne artikkelen kunne man ha utviklet prototyper som 

presenterte funksjonshistorikk på forskjellige måter til brukeren, og evaluere om dette var 

ønskelig. 

4.2 Formateringskonflikter 

En annen observasjon i forbindelse med formateringsproblematikken var knyttet til MS 

Office sin innebygde stilfunksjonalitet17. Observasjonene viste at brukerne ved møte med 

formateringsproblematikken forholdt seg til layouten som den innlimte teksten hadde, som et 

sett med enkeltstående formateringsegenskaper. Brukerne endret disse ved hjelp av 

repeterende handlinger for å få lik layouten med målteksten. Flere av testbrukerne hevdet 

                                                 

 

17 Definisjon: ”en stil er et sett med formateringsegenskaper som du kan bruke til tekst, tabeller og lister i dokumentet, for 
raskt å endre utseendet. Når du bruker en stil, bruker du en hel gruppe formater i én enkel operasjon.” [66] 
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muntlig at de hadde kjennskap til stilfunksjonaliteten i MS Word, men de forholdt seg til 

allikevel til layout som et sett av enkeltstående formateringsegenskaper. I denne situasjonen 

kunne korrekt bruk av stilfunksjonaliteten ha løst formateringsproblematikken på en mye 

raskere måte. Til tross for dette benyttet testbrukerne seg av den manuell framgangsmåte 

kontra bruk av stil. Wild, Johnson og Johnson hevder at: 

”Experimentation provided strong supporting evidence that users will impose their 
own task model upon interfaces that partially or fully fail to reflect that task 
structure [61].”  

Påstanden kan sies å underbygge mine observasjoner om at brukeren benyttet egne 

handlingsmønstre for å håndtere situasjoner som ble oppfattet som problematiske, og som 

formateringsproblematikken er et godt eksempel på.  

Programpakken MS Office tilbyr i utgangspunktet to måter å endre layouten til en tekst, 

enten som en gruppert sett av formateringsegenskaper kjent som en stil, eller gjennom en 

manuell endring av formateringsegenskapene til en tekst. Disse to tilnærmingene er ikke 

koherente med hverandre. Har man først spesifisert en tekst som et sett av en stil, vil en 

manuelle endringer på denne teksten kunne få katastrofale følger. Dette skyldes at i visse 

tilfeller identifiserer MS Office en manuell endring på formateringsegenskapene til en tekst 

tilhørende en stil, som et forsøk på å endre formateringsegenskapene til all tekst tilhørende 

samme stil. Denne endringen blir derfor reflektert på all tekst i dokumentet som hører til 

denne stilen.  

 

Figur 17. Eksempel på MS Word stil "Overskrift 4". 

 

 

Det er mangler ved observasjonene mine siden ingen av de observerte brukerne anvendte 

den innebygde stilfunksjonaliteten i MS Word, men kun brukte en stegvis tilnærming for å 

endre formateringsegenskapene til en tekst. Det er derfor uvisst hva som gjorde at brukerne 

ikke benyttet stilfunksjonaliteten. Kanskje visste de observerte brukerne at anvendelsen av 

(Teksten ovenfor består av formateringsegenskapene: 

Arial, skriftstørrelse 17 og kursiv. Teksten er også MS 

Word stilen ”Overskrift 4”.) 
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stil kunne være konfliktfylt? Var det på bakgrunn av manglende kunnskap om 

funksjonaliteten? Eller kan det forklares med at stilfunksjonaliteten representerer en gruppert 

enhet som ikke passer inn den prosessen som ble benyttet for å endre 

formateringsegenskaper? Eller ligger det i mangler ved hvordan stilfunksjonaliteten blir 

presentert brukeren i grensesnittet? Det var mange spørsmål og observasjonene manglet 

informasjon til å drøfte dette nærmere.  

Det er allikevel meget interessant at modellen som MS Office sin stilfunksjonalitet 

representerer konseptuelt er sammenfallende med stegene de observerte benyttet for å løse 

formateringsproblemet. Forskjellen er at de observerte brukerne forholdt seg til dette settet 

som enkeltdeler, gruppert sammen i en prosess, mens stilfunksjonaliteten kun er en gruppert 

enhet. Dette gir muligens en indikasjon på at systemets modell slik den blir presentert for 

brukeren ikke blir oppfattet som identiske. 

Det var i forbindelse med denne observasjonen ikke nok informasjon til å komme med 

forslag til hvordan adaptive mekanismer kunne ha løst dette problemet.  

4.3 Avbrudd som resulterer i skifte av fokus 

Under observasjonene var det visse indikasjoner på at brukerne under produksjon av tekst 

simultant jobbet i to modi: en med fokus på produksjon av innhold og en med fokus på 

layouten til dette innholdet. Som innholdsprodusent var brukeren fokusert på å skrive tekst, 

mens i modusen som utformer av layout, var fokuset på hvordan layouten til eksisterende 

tekst skulle se ut. Det virket som om brukeren håndterte disse to modi om hverandre uten 

nevneverdige problemer når resultatet ble som ønsket. De skrev tekst, endret farge, lagde 

tabeller og fylte inn tekst i cellene om hverandre. Det var først i en bestemt situasjon at disse 

modiene skilte lag, nemlig i møte med den omtalte formateringsproblematikken. 

Formateringsproblemet kan kategoriseres som et avbrudd fra systemets side, og resulterte i 

at modusen fokusert på layout ble mer framtredende. Det er nærliggende å kalle dette 

avbruddet for utilsiktet fra systemets side, men at det ble oppfattet umiddelbart av brukeren 

etter at formateringsproblemet var identifisert.  
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Et menneskelig avbrudd kan defineres som:  

”any disturbance to the normal functioning of a process in a system.” 

Cooper og Franks [67] 

Forskning viser at det å avbryte personer direkte affekterer deres atferd. Et fenomen kjent 

som Zeitgarnik effekten innen psykologien [68]. Burton og Brown hevdet at tidspunktet når 

et avbruddet skal finne sted er avgjørende for hvor brukervennlig et systemet oppfattes av 

brukeren [69]. Forfatternes UI design kommer med retningslinjer som fokuserer på å 

minimalisere hyppigheten av avbruddene, og benytter seg av kontekst for å determinere når 

man skal avbryte brukeren. Daniel C. McFarlane påpeker dog to momenter i forbindelse med 

avbrytelser av personer: (1) avbrudd virker direkte inn på handlingsmønster og (2) 

avbruddshåndtering i denne forbindelse er en veldig komplisert prosess [70]. 

McFarlane generaliserer på bakgrunn av ulike studier rundt avbrudd av brukere at:  

”when people are forced to handle interruptions immediately, they get the 
interruption tasks done promptly but they make more mistakes and are less effective 
overall[71].” 

Grunnen til at avbruddet forårsaket av formateringsproblemet var utilsiktet fra systemets 

side kan ha flere forklaringer. En av disse kan ligge i typen arbeidsverktøy som MS Office 

er. Grensesnittet i MS Office bygger på en såkalt WYSIWYG-tilnærming. Akronymet What 

You See Is What You Get [72] i denne sammenhengen sikter til at man i MS Word jobber 

med innhold og layout i et og samme grensesnitt. Brukeren forholder seg til innhold og 

layout i samme grensesnitt og kan utføre funksjoner som gir direkte visuell respons på 

skjermen. Til sammenligning er denne arbeidsprosessen under arbeide med et Latex-

dokument tradisjonelt skilt fra hverandre (se Figur 18).  
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Figur 18. Latex tilnærmingen separerer innhold og layout. 

 

 

I Latex-tilnærmingen benyttes en teksteditor for å produsere dokumentet, i dette dokumentet 

legges det inn meta-data som representerer layouten innholdet skal presenteres i. Denne data 

kan bestå av nummererte lister, bilder, bildetekst, skrifttyper, overskrifter og lignende. 

Dokumentet blir så på bakgrunn av denne meta-data generert og innholdet med tilhørende 

layout kan til slutt vises i et presentasjonsprogram. Forskjellen her er at layouten og 

innholdet under produksjon av tekst ikke blir vist i samme grensesnitt og blir derfor skilt fra 

hverandre. Det er derfor ikke mulig å få et avbrudd grunnet formateringsproblematikk i en 

Latex-tilnærming fordi innhold og layout ikke blir vist i samme grensesnitt. 

Jeg fant ingen forskning knyttet til dokumentverktøy hvor arbeid med innhold og layout 

foregikk i samme grensesnitt, og om denne typen verktøy kunne resultere i skifte et skifte av 

fokus. Jeg fant derimot mye forskning rundt hvordan et allerede identifisert avbrudd skulle 

presenteres fra systemets side og hvordan dette avbruddet virket inn på brukerens atferd [73, 

74]. Denne mangelen innen forskningen påpekes delvis i Wild, Johnson og Johnson sin 

artikkel Towards a composite modelling approach for multitasking [75], men da i 

forbindelse med multioppgavekjøring. Det var derfor vanskelig å finne annen støtte i 

(Figuren til venstre viser en teksteditor inneholdende tekst 

og meta-data om hvordan innholdet skal presenteres. 

Figuren til venstre viser det ferdige dokumentet vist i form 

av en PDF.) 
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litteraturen for min påstand om at det skjedde et skiftet av modus når brukeren ble avbrutt fra 

systemets side grunnet formateringsproblemet.  

En faktor som forårsaker dette avbruddet fra MS Office, er at systemet mangler mekanismer 

for å identifisere at et avbrudd har funnet sted. En mulig løsning til denne problemstillingen 

er knyttet direkte til MS Office manglende identifikasjon av ulike brukermodi som fører til 

at systemet heller ikke vet at det har skjedd et avbrudd. Gievska og Sibert hevder at avbrudd 

kan skje til en hver tid og at det er ytterst viktig for systemet å vite nøyaktig hvilken oppgave 

og konteksten denne ble utført i for å kunne fastsette tidspunktet systemet skal komme med 

et kontrollert avbrudd av brukeren [76]. Et tenkt system kunne derfor ha mekanismer som 

identifiserer at brukeren oppfatter et avbrudd gjennom skifte av brukermodus. Dette kunne 

bli gjort på bakgrunn av sanntidsanalyser av den benyttede funksjonsmassen. Dersom 

brukeren plutselig skifter over til å kun utføre formateringsfunksjoner, gjerne med hyppig 

bruk av angre kan muligens indikere at et skifte av modus har skjedd. Mekanismer som 

identifiserte slike momenter vil gjøre det mulig for systemet å bygge opp en database av 

hvilke operasjoner som resulterte i et avbruddet som førte til skifte av modus. Dette vil ikke 

bare gi systemet nyttig informasjon omkring hvilken modus brukeren til en hver tid befinner 

seg i, men informasjonen kunne også benyttes til å bestemme når og hvordan systemet skulle 

håndtere situasjonen. På bakgrunn av denne informasjonen kunne systemet komme med et 

kontrollert avbrudd. 

Tidspunktet for når et slikt avbrudd skal finne sted er meget viktig. Adamczyk, Iqbal og 

Bailey hevder at hvis systemet avbryter på et ubeleilig tidspunkt under utførselen av en 

oppgave, vil brukeren utføre denne oppgaven langsommere, utføre flere feil, hyppigere 

foreta feil valg og oppfatte situasjonen som mer frustrerende og mer irriterende enn hvis 

systemet hadde avbrutt til et mer passende tidspunkt [77]. Forfatterne er involverte i 

utvikling av et verktøy TAPRAV- A Tool for Exploring Workload Aligned to Models of Task 

Execution [78]. TAPRAV (Task Aligned Pupil Response Analysis and Visualization) er et 

verktøy som ved hjelp sanntidsanalyser av pupillrespons skal gi tilbakemelding under 

utførselen av en hierarkisk oppgavemodell. Verktøyet er spesialutviklet med tanke på å måle 

stressfaktorer (mental workload) i forbindelse med avbrudd. Dette verktøyet kunne ha blitt 

benyttet for å kaste lys over andre utilsiktede avbrudd fra systemets side.  
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Oppsummering av diskusjon 

Temaet for diskusjonen min er knyttet til repeterende handlinger, formateringskonflikter og 

skifte av brukermodus forårsaket av avbrudd fra systemets side. De observerte brukerne 

utførte handlinger bestående av sett med funksjoner de hadde kjennskap til fra før. De 

benyttet seg av disse repeterende handlingene når de ble stilte ovenfor situasjoner de 

oppfattet som problematiske. Formateringsproblemet var en situasjon som brukeren 

oppfattet som problematisk. Det ble også observert at brukerne benyttet seg av kjente 

handlingsmønstre kontra MS Office sin innebygde stilfunksjonalitet. I dette ligger det 

muligens grunnleggende mangler i modellen stilfunksjonaliteten er basert på, som 

konseptuelt er lik med brukerens oppfattelse av en tekst med formateringsegenskaper. Det 

var allikevel mangler i observasjonene til å kunne trekke noen slutninger. 

Det ble også identifisert avbrudd fra systemets side som resulterte i at fokuset til brukeren 

skiftet. Dette avbruddet var utilsiktet, og systemet har derfor med dagens tilnærming ikke 

mulighet til hverken å identifisere eller assistere brukeren i situasjonen som oppstod. Det ble 

kun identifisert ett slikt avbrudd som resulterte i skifte av fokus, og det var i forbindelse med 

formateringsproblemet.  

Fagfeltene som er belyst presenterer hver sine ulike modelleringsteknikker konsentrert rundt 

eget fokusområde, og overser derfor ofte viktige faktorer fra de andre fagfeltene. Wild, 

Johnson og Johnson påpeker dette innledningsvis i artikkelen Towards a composite 

modelling approach for multitasking [75]. Det var vanskelig å finne forskning som 

omhandlet lignende funn, og det som er beskrevet i dette kapittelet er derfor i hovedsak 

basert på mine egne observasjoner og analyser.  
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5. Konklusjon og framtidig arbeid 

Observasjonene viser at brukere tyr til kjente rutiner når bestemte oppgaver skal løses. Disse 

rutinene blir repetert når de møter lignende situasjoner senere. Slike rutiner blir også 

benyttet når situasjoner som oppfattes som uønskede for brukerne oppstår, noe den omtalte 

formateringsproblematikken representerer. Repeterende handlinger er en naturlig del av 

brukerens interaksjon, men MS Office utnytter ikke latent informasjon om brukernes 

repeterende handlinger. Utvikling av prototyper rundt funksjonshistorikk ville kunne gi svar 

på om slik funksjonalitet var ønsket og eventuelt hvordan denne skulle presenteres i 

grensesnittet.  

Brukeren opererer i flere modi under en arbeidsprosess og et avbrudd i løpet av denne 

prosessen kan resultere i at brukeren skifter fokus. Det ble identifisert to slike modi under 

observasjonene: som produsent av tekst og som utformer av layout. MS Office hverken 

identifiserer modiene eller forhindrer at avbrudd fører til et skifte mellom dem. MS Office 

sin manglende identifikasjon av ulike modi resulterer i avbrudd under en arbeidsprosess slik 

at brukeren ufrivillig skifter over til en annen modus. Hvis systemet hadde mekanismer for å 

identifisere at et slikt skifte skjer kunne det være i stand til å presentere et grensesnitt 

tilpasset modusen brukeren befant seg i. Det ble kun identifisert et avbrudd som resulterte i 

skifte av modus, og det var i forbindelse med formateringsproblemet. Videre studier i 

forbindelse med skifte av modus vil være veldig relevant, spesielt i situasjoner hvor 

utilsiktede avbrytelser fra systemets side framprovoserer et skifte av brukerens modus. 

Et funn som delvis forble ubesvart var hvorfor ingen av testbrukerne benyttet seg av MS 

Office sin stilfunksjonalitet. Denne funksjonaliteten er konseptuelt sammenfallende med 

brukerens handlingsmønster for å formatere tekst. Det ville være meget interessant å foreta 

en studie av om systemers grupperinger er sammenfallende med brukeres personlige 

grupperinger, og eventuelt hva som er grunnen til at konflikter i slike situasjoner oppstår.   

Observasjonene belyst i denne oppgaven indikerer at det er noen grunnleggende mangler 

med MS Office som var den observerte programvaren. Disse manglene skyldes ofte at 

systemet rett og slett ikke vet nok om brukeren eller om brukerens kontekst til å komme med 
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tiltak dersom det oppstår komplikasjoner. En adaptiv tilnærming der systemet har 

mekanismer for å identifisere de nevnte faktorene og lagre disse i brukerprofiler vil kunne 

resultere i et mer tilpasset system. Et system som var mer kontekstsensitivt vil måtte bygge 

på mekanismer rundt identifikasjon av brukerkontekst og vil dermed også kunne brukes for å 

avdekke andre problemområder som forble uidentifiserte i denne oppgaven. Forskning rundt 

og utvikling av slik funksjonalitet ville være av stor nytte både under evaluering av 

eksisterende og under utvikling av framtidig programvare.   

Bruken av etnografi som metode viste seg å gi gode resultater. Observasjonene avdekket de 

overordnede målene fra problemstillingen min. Jeg identifiserte hva brukerne jobbet med og 

hvordan dette arbeidet ble utført. Det ble observert hvordan MS Office forholdt seg til dette 

bruksmønstret, og det ble avdekket mangler i dette grensesnittet. Det må allikevel påpekes at 

observasjonsperioden var noe kort. Utvalget av testbrukere var begrenset, men dette var 

faktorer som var utenfor min kontroll og skyldes problemer med å finne et egnet firma og 

relevante testbrukere. Det er usikkert om andre teknikker ville ha gitt samme resultat, og det 

ville være interessant å gjennomføre fremtidige observasjoner med bruk av flere teknikker, 

som digital logging og muligens også den omtalte TAPRAV-programvaren. 
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Selv om MS Office 2007 fortsatt er under utvikling er det ingen indikasjoner på at 

programpakken tar høyde for å identifisere problemområdene påpekt i denne oppgaven. 

Grensesnittet presentert i MS Office 2007 er helt nytt og er fortsatt ikke sluppet på markedet. 

Det vil derfor antageligvis gå lang tid før brukerne er på et nivå hvor observasjoner kan 

belyse eventuelle mangler ved det nye grensesnittet. På et generelt grunnlag kan det allikevel 

hevdes at MS Office 2007 ikke har de påpekte manglende mekanismene i den observerte 

programvaren. MS Office 2007 kan derfor risikere å bli atter et tilskudd til den 

innledningsvis omtalte bloatprogramvaren.  

 

 

Figur 19. Utdrag fra en reklame for MS Office 2003.
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Appendiks A – Observasjonsnotater 
 

 

Merknader til observasjonsnotatene: 

I løpet av observasjonsperioden ble det skrevet mer enn 150 sider håndskrevne notater. 
Teksten som følger er utdrag fra de handlingene som er omtalte oppgaven. Tekstene er 
utformet som sammenhengende tekster for å gjøre de mer lesevennlige. Alle observasjonene 
bygger på mine egne antagelser og tolkninger av situasjonene som ble observert.  

 

Tekst i kursiv viser til funksjoner. ”→” er brukt mellom funksjoner/menyvalg, og indikerer 
rekkefølgen de ble utført i.  

Bildene er gjenskapte av forfatteren selv. 
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Observasjon av Kvinne-26  

Personalia 

Arbeidsplass Firma A 

Alder      26 

Utdannelse     Siviløkonom 

Jobbet på nåværende arbeidsplass 1 år 

Datakurs     Nei 

Teknisk 

OS Windows 2000 – Norsk 

Layout Standard oppsett. Ingen tilpassede knapper eller 
menyer.  

Programmer Office 2000 (Uten modifikasjoner) 

Novell Groupwise 6.0 

Internet Explorer 6.0 

PC Stasjonær 

Lyd Ja 

Skjerm 17” CRT 1280x768 

Mus Ekstern mus med 2 knapper og mushjul 

Bruksmønster 

Navigasjon Kun mus  
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Observasjonsnotater 
Kvinne-26 hadde et ryddig Windows skrivebord. Ingen filer eller linker til programmer lå 

der. Det fysiske skrivebordet var også ryddig. Hun benyttet seg av gule post-it lapper til å 

gjøre notater. Disse ble plassert på det fysiske skrivebordet hennes. Hun hadde ikke noe 

musikk eller annet på kontoret. Maskinen hadde innebygget høyttaler hvor lyden var skrudd 

til lavt. Dette var gjort for å kunne høre lyden når e-post kom inn. Kvinne-26 nevnte at dette 

var gjort fordi systemets ”ping” lyden når noe var galt irriterte henne. 

Hun arbeidet med Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer og Novell Groupwise. Hun 

brukte disse programmene om hverandre og hadde de oppe samtidig. Dette for å hente ut 

data som hun trengte i andre programmer. Navigasjonen mellom programmene foregikk for 

det meste ved å bruke mus på oppgavelinjen. Shift-tab ble kun benyttet en gang i løpet av 

observasjonsperioden.  

E-post programmet poppet opp med et vindu som inneholdt informasjonen: avsender, tittel 

og innhold hver gang det kom en ny e-post. Dette skjedde omtrent 30 ganger i løpet av 

observasjonsperioden. Disse e-postene avbrøt arbeidsprosessen, og ble lest umiddelbart, selv 

om hun var midt i et annet arbeid. Denne innstilling var per default skrudd på i e-

postprogrammet. Hun hadde selv skrudd på denne funksjonen og viste meg hvordan man 

kunne skru denne av og på. Det var varierende innhold i e-postene som ble mottatt, noen var 

korte beskjeder andre var lengre. Det var en default størrelse på vinduet og i tilfeller hvor det 

var mye tekst som skulle leses så valgte hun å endre størrelsen ved hjelp av å redimensjonere 

ikonet . Hun valgte ikke maksimer ikonet  som ville ha gitt fullskjerm av 

beskjedvinduet.  

Verktøylinen til Office programmene bestod av små ikoner og uten tilhørende tekst 

(standard). Det ble i løpet av observasjonsperioden ikke trykket på andre knapper enn åpne, 

nytt tomt dokument og lagre. Alle andre funksjoner ble valgt fra menyene.  

Kvinne-26 jobbet i løpet av observasjonsperioden med flere typer dokumenter. Et som hun 

til stadighet vendte tilbake til var et Word dokument som hun og flere andre jobbet sammen 

på. Dette arbeidet pågikk over en periode på en måned. Dokumentet var en situasjonsrapport 
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for arbeids som var blitt gjort i løpet av denne måneden. Dokumentet lå på et fellesområdet 

og det var kun en person som jobbet på dokument. Det var klare tidspunkt når hver person 

kunne jobbe med det. Man ga beskjed til neste person når man var ferdig med å jobbe på 

dokumentet, via e-post eller via telefon eller muntlig. Dokumentet inneholdt en blanding av 

tekst, med overskrifter samt en tabell med tre kolonner og omlagt 20-30 rekker. Dokumentet 

strakk seg over flere sider. Data i tabellen representerte saksganger og møter som hadde vært 

eller skulle bli avholdt. Første kolonne inneholdt tema, andre kolonne inneholdt person(er), 

tredje kolonne inneholdt navn på andre involverte, datoer, firmanavn med web adresser. Hun 

hentet data ut fra e-posten og limte denne inn i de respektive kolonnene. Dette ble gjort ved å 

markere teksten i e-posten, og velge kopier og senere lim inn fra høyreklikksmenyen. E-post 

programmet og Internet Explorer støttet stilsett, så formateringsegenskapene til teksten som 

ble limt inn stod ikke i stil med måldokumentet. Det samme skjedde da hun skulle kopiere 

inn tekst fra en nettside. Kvinne-26 ble ikke overrasket over at formatet på den innlimte 

teksten var feil, hun ble mest irritert. Dette var et fenomen som hun kjent til. Hun reagerte 

umiddelbart på det som hadde skjedd. Teksten hadde annen skriftstørrelse, hadde et ord i 

kursiv og hadde en annen skrifttype. 

Hun løste dette problemet ved å utføre følgende prosess: 

trinn 1: Markerte teksten som hadde feil format med musen. 

trinn 2: Trykte med musen på ønsket skriftstørrelse fra verktøylinjen. 

trinn 3: Trykte på fet/kursiv/understreking ikonene fra verktøylinjen. 

trinn 4: Velge ønsket skrifttype. 

Etterpå skulle hun lime inn en spesifikk del fra en tekst som befant seg i en e-post og over til 

dokumentet hun jobbet på. Formateringsproblemet oppstod på nytt. I dette tilfelle var det 

ikke skriftstørrelsen, men skrifttypen som avvek. Kvinne-26 utførte allikevel trinn 2 før 

trinn 4, selv om trinn 4 ville ha løst problemet umiddelbart. Denne prosessen var 

innarbeidet og gikk veldig rask. Hun skulle lime inn en annen tekstblokk fra samme e-post. 

Denne hadde kun feil i størrelse. Hun oppdaget dette etter å kun ha gjennomført trinn 2 i sin 

prosedyre at teksten nå var i rett format og unnlot å utføre de resterende trinnene. Under 

dette arbeidet kom hun til å miste selve markeringen av teksten. Dette var et uhell, og var 

forårsaket av at hun tilfeldigvis hadde kommet borti musknappen. Det resulterte i at ingen 
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tekst var markert. Hun utførte allikevel trinn 2, 3 og 4 selv om teksten ikke var markert. 

Dette la ikke Kvinne-26 merke til, men oppførte seg som om trinn 1 fortsatt var aktiv. Da 

hun oppdaget dette ble hun irritert, og måtte gjennomføre handlingen på nytt. Men denne 

gangen var hun fokusert på at teksten var markert under hele prosessen. 

Kvinne-26 opererte med fire ulike typer formatering av datoer i samme dokument.  

 dato 1: 02.februar 

 dato 2: 02.08 

 dato 3: feb-08 

 dato 4: 02. februar 2006 

I celler i tabellen med mye tekst ble dato 2 og 3 benyttet. Dato 4 ble kun benyttet en gang 

for å oppgi når dokumentet var skrevet. Dato 1 ble benyttet i noen celler der det var lite tekst 

fra før. Hver gang en dato av type dato 1, 2 eller 4 ble skrevet inn så viste Word automatisk 

autotekst i formatet  

<år-måned-dag> 18, dette ignorerte Kvinne-26 hver gang. 

Dette fordi autoteksten sitt forslag ikke var ønsket her. Litt senere i samme celle skrev 

Kvinne-26 inn norge, som automatisk ble rettet til Norge med stor ’N'. Dette var ikke ønsket, 

og Kvinne-26 slettet ordet og skrev det inn på nytt uten at det ble rettet. Hun kommenterer 

dette ovenfor meg og lurte på ”Hvorfor Word alltid retter norge til Norge med stor bokstav, 

den gjør jo ikke det hvis jeg skriver Oslo” og viser dette ved å skrive inn oslo, som ikke blir 

rettet til Oslo med stor ’O’. Dette skyldes at ordet norge var lagt inn i Word sin 

autokorrektur liste over ord som skulle rettes fortløpende. Oslo var tydeligvis ikke lagt til i 

denne listen, og ble derfor ikke automatisk rettet.  

                                                 

 

18  MS Word foreslår at ”15. januar 2006” endres til ”2006-04-18”, altså helt feil dato. Dette mest sannsynlig en feil i MS 
Word, og henger muligens sammen med Autokorrekturinstillinger eller datoinnstillinger på maskinen. 
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Etter å ha jobbet videre med dokumentet stoppet hun opp og foretok en vurdering av teksten 

som var skrevet til nå. Hun skannet gjennom teksten med muspekeren. Muspekeren fulgte 

øynene og indikerte hvor hun leste i dokumentet. Ved setninger eller deler som var viktige 

markerte hun utsnitt som var viktig (se Figur 1). Det ble ikke gjort noen endringer med den 

markerte tekstblokken, og var tydeligvis kun en markering av viktig tekst, eventuelt over noe 

hun var fornøyd/misfornøyd med. Denne markeringen ble gjentatt mange ganger i løpet av 

gjennomlesingen av dokumentet. Dette skjedde veldig raskt og var en nokså uformel lekende 

handling. Hele setningen var sjelden med, men bare et raskt udrag for å markere at dette var 

viktig.    

 

Figur 1. Markering av viktig tekst. 

I løpet av denne gjennomlesingen hadde hun lagt merke til at MS Word hadde rød 

understreking av ord. En funksjon som er knyttet til sanntidsstavekontroll. Denne viser at en 

setning eller et ord enten er stavet feil eller ikke finnes i ordlisten. På blokkene som innehold 

slike understrekinger skummet hun gjennom dokumentet visuelt og høyreklikket direkte på 

ordene som MS Word hadde understreket med rødt. Dette viste listen i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Sanntids stavekontroll 

Ordet hun hadde valgt var en forkortelse som ble benyttet flere plasser i dokumentet, og hun 

valgte derfor å legge denne til i ordlisten, slik at denne ikke ville bli markert som feil ved en 

senere anledning. Hun nølte ved menyfunksjonen Ignorer alle, som ville ha resultert i at 

dette ordet kun ville bli ignorert i denne omgangen, men valgte heller Legg til i ordliste. Hun 

visste muligens hva Ignorer alle gjorde og ønsket ikke at alle ordene med rød markering 
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skulle fjernes. I løpet av prosessen med å lese gjennom teksten hadde hun flere ganger skiftet 

mellom e-posten og hjemmesiden. Dette for å verifisere at den utvalgte data som hun hadde 

kopiert med seg inn i dokumentet var korrekte. Gjennomlesningen var også en 

dobbeltsjekking av dette. 

Dokumentet inneholdt også flere eksiterende url-adresser, disse hadde hun ikke skrevet inn. 

Det var gjort av de andre som jobbet sammen på dette dokumentet. Disse ble vist med blå 

understreking, og var en hyperkobling. Dette forstyrret henne tydeligvis og hun klikket med 

høyremusknapp på en slik hyperkobling og valgte fjern hyperkobling fra denne ene. Dette 

fjernet den blå understrekingen, noe som var ønsket. Hun bestemte seg for å gå gjennom 

dokumentet på nytt men kun for å fjerne alle hyperlenkene. Det var ikke mange slike og 

prosessen med å fjerne hyperlenkene var raskt over. Etter å ha funnet alle disse valgte hun 

Forhåndsvisning fra verktøylinjen og skummet på nytt gjennom dokumentet. 

Forhåndsvisningen var zoomet inn slik at kun en side vistes på skjerme. Hun lette med 

muspekeren gjennom ikonene på verktøylinjen og ventet på at Tooltip til hver av ikonene 

skulle vises. Over Flere sider ikonet kom tooltip-teksten ”Flere sider” opp og hun trykket på 

dette ikonet og satte opp visning med 2-sider. Hun lagret dokumentet umiddelbart, som om 

hun kom på at dokumentet ikke var blitt lager på en stund. I forhåndsvisningsverktøylinjen 

var det ikke noe Lagre ikon, så hun måtte gjøre dette ved hjelp av Fil→Lagre. Under 

lagringen ga maskinen en lyd fra seg som indikerte at det var kommet en ny e-post. Denne 

poppet opp med en melding på skjermen. Det var en beskjed i forbindelse med en annen 

presentasjon som var ferdig og det ble stilt spørsmål til om hun kunne lese gjennom denne. 

Hun leste gjennom denne e-posten veldig raskt og bestemte seg for å lese gjennom 

presentasjonen umiddelbart. MS Powerpoint presentasjonen lå som et vedlegg til e-posten og 

hun åpnet denne direkte ved å trykke på vedlegg ikonet nederst i e-posten. Hun skummet 

gjennom lysbildene en gang raskt for å få oversikt over hvor mange sider som skulle leses, 

og vendte så tilbake til det første lysbildet. Hun kjente tydeligvis til innholdet fra før. Det var 

et navn på forsiden som var stavet feil og hun markerte dette ved å dobbeltklikke direkte på 

navnet. MS Word markerte hele ordet og hun skrev inn det korrekte navnet uten først å slette 

det med å bruke Delete/backspace. Dette resulterte i at teksten ble overskrevet og erstattet 

direkte. I en annen overskrift til et av lysbildene la hun inn en merknad ved å markere 

teksten ved hjelp av dobbeltklikk og så velge Sett inn merknad fra verktøylinjen. På mitt 
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spørsmål om dette var merknader som ville bli lest av andre svarte hun: ”Jeg har så stygg 

håndskrift. Pleier å notere sånne ting direkte i dokumentet. Pleier å ta med utskrift til de jeg 

leser korrektur for og da er det greit å ha merknadene i utskriften”. Hun leste gjennom 

resten av presentasjonen og la inn flere slike merknader. Etter at hun var ferdig med å lese 

korrektur valgte hun å kjøre gjennom presentasjonen på nytt. Hun gjorde dette veldig raskt, 

og det var tydeligvis ikke så viktig lengre. Hun lagret så presentasjonen. Han sendte så e-

post tilbake til personen som hadde bedt om at presentasjonen skulle leses, hvor hun 

informerte at denne var nå gjennomlest og at de skulle diskutere kommentarer under et 

senere møte. 
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Observasjon av Mann-31  

Personalia 

Arbeidsplass Firma A 

Alder      31 år 

Utdannelse     Cand. agric. 

Jobbet på nåværende arbeidsplass 2 år 

Datakurs     Nei 

Teknisk 

OS Windows 2000 – Norsk 

Layout Standard oppsett. Ingen tilpassede knapper eller 
menyer.  

Programmer Office 2000 (Uten modifikasjoner) 

Novell Groupwise 6.0 

Internet Explorer 6.0 

PC Stasjonær 

lyd Ja 

Skjerm 17” CRT 1280x768 

Mus Ekstern mus med 2 knapper med mushjul 

Bruksmønster 

Navigasjon Kun mus 
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Observasjonsnotater 
Mann-31 hadde en del ikoner liggende på Windows skrivebordet. Han benyttet seg nesten 

utelukkende av mus under navigasjon. Han brukte ikke hurtigtaster en eneste gang og brukte 

generelt lite tastatur. All kopiering av tekst ble gjort med hjelp av høyreknappmeny. Han 

vise tendenser til ikke å være så kjent med funksjonalitet i MS Word. Han skannet gjennom 

menyer med musen og leste verktøytips til ikoner. De adaptive ekspanderende/minimerende 

menyene (smart menus) i MS Word forvirret han tydelig og han fant ikke alltid funksjonene 

han lette etter. Arbeidet ble til stadighet avbrutt av e-poster som poppet opp, ble lest og 

eventuelt besvart. Mann-31 jobbet i løpet av observasjonsperioden med flere typer 

dokumenter.  

Powerpoint presentasjon 

Mann-31 skulle lage en Powerpoint presentasjon i forbindelse med et seminar. Data som 

skulle inn i denne presentasjonen var skrevet på forhånd. Det var avholdt lignende seminarer 

tidligere og til disse var det laget presentasjoner. Data som skulle inn i denne presentasjonen 

lå på følgende tre plasser:  

• Dagsorden samt litt annen info lå i en e-post. 

• Foredragsholdere og tema lå på en hjemmeside. 

• Tidligere presentasjoner lå på en tilgjengelig server. 

 

Mann-31 begynte med å åpne presentasjonen (PP1) som lå på serveren. Dette var 

presentasjonen til tilsvarende seminar avholdt året før. Han begynte med å lese gjennom 

denne presentasjonen raskt. Han begynte så å redigere på tekst direkte i denne. Han endret 

på første overskrift og sa at å redigere om hele denne presentasjonen til å passe med det nye 

seminaret vil ta lang tid. PP1 var på 18 sider, mens den nye (PP2) kom til å bli på om lag 3-

7 sider. Mann-31 åpnet så en ny instans av Powerpoint og fikk opp en ny tomt presentasjon, 

helt uten stiler eller formatering. Han stoppet opp. Han gikk så raskt tilbake til PP1. Mann-

31 åpnet så e-posten som inneholdt dagsorden og så hva tittelen til seminaret var.  
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Figur 1. Forside 

Forsiden til PP1 hadde et bilde som dekket hele bakgrunnen (se Figur 1). Dette bildet 

inneholdt firmalogo øverst til venstre, resten av bildet var mørk blå med graderinger. 

Teksten på forsiden var hvit på blå bakgrunn. Forsiden hadde en stor tekstboks midt på 

siden, som skulle inneholde navnet på seminaret, og en mindre tekstboks nederst som skulle 

inneholde dato, firma og sted. All tekstfarge på forsiden var hvit. Da Mann-31 trykket med 

musen i den store tekstboksen som skulle inneholde navnet på foredraget fikk han mulighet 

til å skrive inn tekst. Tekstboksen hadde hvit bakgrunnsfarge. Siden teksten som ble skrevet 

inn også hadde hvit farge, var det umulig for Mann-31 å se hva som ble skrevet19. Dette 

hadde Mann-31 vært borti før under arbeide med tidligere presentasjoner, og virket ikke 

spesielt forbauset. Mann-31 skrev teksten inn med hvit tekstfarge på hvitbakgrunn, uten å 

kunne lese hva som ble skrevet inn. Ved å klikke på et annet element i presentasjonen i løpet 

av denne prosessen forsvant fokuset fra denne tekstboksen. Dette resulterte i at den hvite 

tekst på blå bakgrunn ble leselig. Det var skrivefeil i teksten. Mann-31 hadde ikke kunne se 

hva som var skrevet under skrivingen, og han måtte derfor repetere denne prosedyren to 

ganger for å få skrevet tekst uten skrivefeil.  

Mann-31 valgte nå kopier fra høyreklikksmenyen over dette lysarket og limte dette lysbildet 

inn i PP2. PP2 fulgte den blanke malen fra PP2 presentasjonen og hadde derfor ingen 

layout. Lysbildet som ble limt inn hadde derfor ikke ønsket utseende. Mann-31 valgte derfor 

å fortsette med å jobbe på PP1, siden han ikke fikk til å hente ut layouten fra PP1 og 
                                                 

 

19 I MS Powerpoint 2003 identifiserer programmet til en viss grad at bakgrunn og tekst er av samme farge og skifter 
bakgrunnsfargen til tekstboksen i forhold til fargen det blir skrevet med. Dette er ikke tilfelle i MS Powerpoint 2000. 
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overføre til PP2. Mann-31 valgte PP1 og valgte Fil → Lagre som.. og overskrev PP2. (PP2 

referere nå til den lagre som.. overskrevne versjonen av PP1). Mann-31 markerte så alle 

lysbildene i PP2 bortsett fra den skrevne første siden og slettet alle andre. Han skrev så inn 

dato på forsiden.  

Han gikk tilbake til e-posten som inneholdt dagsordenen. Dagsorden skulle inn på lysbildet 

etter forsiden. Han valgte Nytt lysbilde fra høyreklikksmenyen. Det nye lysbildet var basert 

på oppsettet fra forsiden og hadde derfor annen layout enn ønsket. Mann-31 ville skrive inn 

dagsorden. Han åpnet derfor PP1 igjen, kopierte teksten fra lysbilde nr 2 over i PP2. Lukket 

så PP2, og lagret PP1, uten å ha slettet eller endret de resterende lysbildene i PP2. Mann-31 

åpnet så lysbilde 2. Dette lysbildet hadde en overskrift øverst og en større tekstboks under 

denne (se Figur 2)..  

 

Figur 2. Dagsorden 

Mann-31 skrev inn overskriften på det nye lysbildet. Gikk så tilbake til e-posten og kopierte 

med seg dagsordenteksten. Denne teksten ble så limt inn i lysbildet i PP2. Formateringen til 

fra e-posten ble limt inn med i det nye lysbildet og skrifttype, skriftfarge og skriftstørrelse 

var ulikt med teksten på forsiden i PP2. Mann-31 stoppet umiddelbart opp. Han utførte så 

følgende sett med ste for å gjøre om formatet på teksten: 

(1) Valgte ønsker skriftstørrelse fra verktøylinjen. 

(2) Valgte ønsket farge fra verktøylinjen. 

(3)  Valgte ønsket skrifttype. Dette måtte han gjøre fra Format→skrift. 

Verktøylinen i MS Powerpoint hadde ikke skrift eller stil. 
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Mann-31 markerte så teksten som hadde feil format og valgte Punktmerking fra 

høyreklikkmenyen. Dette resulterte i at teksten ble en liste med punktmarkeringsikoner foran 

hvert punkt. Teksten så nå ut som i Figur 3: 

 

Figur 3. Tekst før formatering 

Mann-31 begynte å redigere teksten og ønsket å flytte linje 2 slik at teksten ble seende ut 

som i Figur 4. 

 

Figur 4. Ønsket formatering 

Ved å flytte markøren til linje 2 og trykke tab resulterte dette i Figur 5. 

 

Figur 5. Tekst etter formatering med tab 

Linje to hadde nå fått et annen punktmerkeikon, og skiftet til kursiv og tekststørrelse var blitt 

mindre. Mann-31 markerte derfor linje to med musen, valgte Format → Skrift. Her endret 

han på størrelsen og fjernet kursiv. Teksten hadde nå lik formatering som linje 1, men var 

fortsatt ikke plassert der den skulle. Mann-31 trykket backspace til punktmarkeringen var 

slettet og trykket mellomromtasten til teksten var plassert der den skulle. 

Resten av punktene på dagsordenen skulle ikke ha slik formatering. Mann-31 trykket 

linjeskift for å fortsette med teksten på linjen under. Powerpoint satte ikke inn automatisk 

punktmarkering, og Mann-31 valgte punktparkering  fra menylinjen. Resten av 

gjøremålene ble skrevet inn uten problemer, punktmerkene kom heretter automatisk ved 

hvert linjeskift. Etter at all teksten var skrevet inn ønsket Mann-31 å justere 
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tekstplasseringen til hele punktlisten. Mann-31 ønsket å plassere listen teksten en tabulator 

lengde til høyre. Mann-31 markerte derfor all tekst i tekstboksen og trykket på tab. Dette 

resulterte i at all tekst ble flyttet en tabulatorlengde til høyre, men at skriftstørrelsen, 

skriftstil og tabulatorikon endret seg (se Figur 6). Dette skyltes at MS Powerpoint skiftet stil 

på punktliste ved bruk av tab.   

 

Figur 6. Tekst etter formatering med tab 

Dette var ikke som ønsket og Mann-31 valgte angre fra verktøylinjen. Han utførte nøyaktig 

den samme handlingen på nytt som ga samme resultat. Etter tre forsøk, med fortsatt samme 

uønskede resultat, lot Mann-31 teksten stå som i Figur 6, markerte all tekst, gikk på 

Format→skrift og endret skriftstørrelsen, samt fjernet kursiv. Mann-31 trykte så på 

punktmerkingsikonet  for å prøve å få det ønskede punktmerkingsikonen . Dette 

resulterte i at punktmerkingen forsvant. Ved å klikke igjen på samme ikon kom  

punktmerkingsikonet tilbake igjen. Mann-31 gikk så på Format→Punktmerking og 

nummerering og valgte  punktmerket.  

Dagsordenen var nå ferdig. Prosessen hadde tatt 1t og 23 min for å ferdigstille de to sidene 

forside og dagsorden. Mann-31 skulle så legge inn en side med oversikt over de ulike 

foredragene. Denne skulle inneholde følgende data: 

• Navn på foredrag. 

• Navn på foredragsholder. 

• Kort beskrivelse av tema. 

 
Mann-31 markerte lysbildet som inneholdt dagsordenen, kopierte denne og limte inn ved 

hjelp av høyreklikksmeny. Mann-31 endret overskriften og fortsatt så med å skrive hvit tekst 

på hvit bakgrunn som beskrevet tidligere. Dette måtte gjøres to ganger for å få skrevet 
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teksten uten skrivefeil. Etterpå ble teksten som skulle inn under foredragene hentet fra en 

hjemmeside. Denne teksten var uformatert. Teksten ble merket på hjemmesiden og kopiert 

og så limt inn i presentasjonen ved hjelp av høyreklikkmeny, dette resulterte ikke i 

formateringsproblemet, men teksten hadde ikke ønsket egenskapen Fet.  Mann-31 markerte 

overskriften og valgte Fet fra verktøylinjen. Teksten som skulle stå under ble markert og 

kursiv ble valgt. Teksten skulle skyves en tabulator lengde inn. Mann-31 satte markøren med 

musen på linje 2, og brukte tab. Mann-31 delte så opp linjen der det passet og brukte tab for 

å skyve denne teksten inn. Resultatet ble som vist i Figur 7. 

 

Figur 7. Ønsket formatering 

Etter å ha sett gjennom dokumentet, lysbilde for lysbilde, valgte Mann-31 også å se gjennom 

hele serien som en lysbildefremvisning. Det ble ikke funnet noen feil ved denne 

gjennomlesningen. Mann-31 valgte å skrive ut presentasjonen. Dette ble gjort for å 

dobbeltsjekke at innholdet var korrekt i forhold til data hentet fra e-postene og hjemmesiden.  

Utskriften ble gjort ved å velge Fil→skriv ut... Mann-31 så ikke på dialogboksen som kom 

opp underveis. Det ble heller ikke sjekket mot hvilken skriver dette dokumentet ble skrevet 

ut til. Skriveren var default innstilt på nærmeste skriver som var rett utenfor kontoret hans. 

Mann-31 hentet utskriften og leste gjennom denne. Han fant heller ikke noen feil under 

gjennomlesningen på papir. Han studerte overskriftene som var skrevet med hvit teksts på 

hvit bakgrunn først. Disse feltene var tydeligvis ekstra viktig, siden denne hadde blitt skrevet 

inn med hvit tekst på hvit bakgrunn. Han leste så gjennom resten av dokumentet.  
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Mann-31 valgte så å få noen andre i avdelingen til å se gjennom presentasjon, for å 

dobbeltsjekke om den var som ønsket. Men også for å bekrefte at data som var benyttet 

faktisk var korrekt. Mann-31 sendte en e-post til en annen person i avdelingen. Denne ble 

sendt til Kvinne-A og spurte om hun kunne se gjennom presentasjonen. Mann-31 hadde lagt 

ved presentasjonen i e-posten.  

Kvinne-A ringte tilbake 3-5 minutter etter at e-posten var sendt og sa at hun kunne lese 

gjennom presentasjonen og gi tilbakemelding når den var gjennomlest. Etter 10 minutter 

ringte Kvinne-A og de ble enige om at Mann-31 skulle komme bort på kontoret til hennes, 

dette grunnet en annen sak som hun ønsket å diskutere med Mann-31. 

Vi gikk begge bort til kontoret til Kvinne-A. Det første som skjedde i det vi hadde kommet 

inn på kontoret til Kvinne-A var at Mann-31 spurte om resultater fra et idrettsarrangement 

som hadde funnet sted i samme tidsrom som min observasjon av Mann-31 var gjennomførte.  

De diskuterte et annet foredrag som skulle avholdes og kom så tilbake til seminaret Mann-31 

hadde laget presentasjonen til. Kvinne-A åpnet e-posten og ekspanderer vinduet ved å 

dobbeltklikke på rammen. Hun åpnet så vedlegget, hun hadde tydeligvis ikke lest 

presentasjonen så grundig enda. Hun leste gjennom og samtykket under de punktene som var 

skrevet. Kvinne-A ville at de skulle legge til et nytt lysbilde på slutten med noen tilleggsdata. 

Kvinne-A markerte det siste lysbildet og kopierte dette ved ctrl-c og limte inn med ctrl-v. 

Mann-31 henvente seg øyeblikkelig til meg og sa: ”Så du hvordan hun fikk fram en ny slide? 

Uten å bruke musen? Så du det?” Kvinne-A fjernet så overskriftsrammen. Flyttet 

tekstboksen som var igjen lengre opp. Satte markøren vilkårlig i denne rammen, trykket ctrl-

a og begynte å skrive inn direkte. Dette resulterte i at teksten som stod der ble overskrevet. 

Mann-31 virket tydelig imponert over hvordan Kvinne-A brukte hurtigtastene. Hun skrev inn 

det som manglet veldig raskt og uten å gjøre noe feil. 
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Observasjon av Mann-32 

Personalia 

Arbeidsplass Firma B 

Alder      32 år 

Utdannelse     Sivil ingeniør 

Jobbet på nåværende arbeidsplass 1 år 

Datakurs     Nei 

Teknisk 

OS Windows 2000 – Norsk 

Layout Standard oppsett. Ingen tilpassede knapper eller 
menyer.  

Programmer Office 2003 (Uten modifikasjoner) 

Novell Groupwise 6.0 

Internet Explorer 6.0 

PC Bærbar 

lyd Ja 

Skjerm 15.4” LCD 1280x768 

Mus Ekstern mus med 2 knapper med mushjul 

Bruksmønster 

Navigasjon Mus og hurtigtaster 
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Observasjonsnotater 
Firmaet benytter seg kun av bærbare maskiner, dette fordi det skulle være mulig å ta med 

maskinen hjem. Det var mulighet til å ha hjemmekontor opptil to dager i uken. Mann-32 var 

minst en ganger i uken ute på oppdrag i forbindelse med jobben og tok da med seg 

maskinen. Maskinen hadde en dockingstasjon som gjorde det mulig å koble til ekstern mus, 

tastatur og skjerm. Hvert kontor hadde en egen fargeblekkprinter som ble brukt. Det var flere 

sentrale laserskrivere tilgjengelige. Firmaet hadde akkurat delt ut eksterne 19” LCD 

skjermer til hver ansatt. Mann-32 hadde koblet til ekstern mus, men ikke skjerm eller 

tastatur. Mann-32 sa at han ikke hadde hatt tid til å koble opp skjermen og tastaturet på den 

bærbare var stort nok hevdet han. 

Rapport 

Mann-32 jobbet med rapporter. Disse rapportene som var på 5-8 sider var utformet fra en 

mal han selv hadde laget. Malen ble benyttet av flere i bedriften. Slike rapporter var veldig 

vanlig å bruke for Mann-32 og det ble skrevet 1-5 av disse i løpet av en uke. Det tok omtrent 

30 min – 3 timer å fullføre en slik rapport, alt ettersom hvor mye data som skulle inn i disse. 

Rapporten inneholdt: 

• Dokumenthoder. 

• Plantegning over bygning(er). 

• Introduksjon, med liste over adresseforkortelser som ble benyttet i rapporten. 

• En tabell med et utvalg av 4-16 bilder (partall). Denne bildetabellen var ikke del av 

malen, og ble satt inn manuelt. 

• Liste med 5-30 overskrifter med tilhørende tekst på 1-15 linjer. Listen ble skrevet 

som unummererte overskrifter. Denne teksten inneholdt direkte referanser til bildene. 

 

Mann-32 hadde gode kunnskaper om Office-pakken og hvordan han skulle finne funksjoner. 

”¶” ble benyttet for å vise all kode til dokumentet slik at eventuelle formateringsfeil ble 

synlige. 
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Mann-32 hadde flere påbegynte rapporter som skulle gjøres ferdige. Det var tilfelle at Mann-

32 begynte på en rapport og så lot denne ligge i noen uker mens han samlet inn all data som 

skulle med i rapporten. En rapport hadde om lag 15-30 unummererte overskrifter som 

fungerte som en liste og hver av disse listelementene hadde korte tekstsnutter på 3-15 linjer. 

Det ble navigert fritt rundt i denne teksten, og det ble jobbet med de ulike delene 

fortløpende.  

Mann-32 åpnet en rapport som var påbegynt dagen før og leste gjennom overskriftene for å 

se hva som manglet. Rapporten var nesten tom, det var kun ført inn noen overskrifter, uten 

tekst under hver av disse. Mann-32 skulle sette inn 8 bilder i dokumentet. Referanser til 

disse bildene ble brukt i teksten som manglet.  

Mann-32 fulgte følgende prosedyren for å sette inn bildene  

Sette inn bilder og bildetekst 

Trinn 1: Opprette en ny tabell (2x8). 

Trinn 2: Midtstiller tabellen i forhold til arket.  

Trinn 3: Markere ønsket celle, både med mus eller tab navigasjon fra forrige celle. 

Trinn A: hurtigtast20 åpner bildemappe. 

Trinn B: Velge bilde fra mappen. Dette bildet ble nå vist i full størrelse i og 
passer ikke til ønsket format. 

Trinn C: Dobbeltklikke på bildet, får opp Formater bilder meny. Velge tab 
Størrelse. 

Trinn D: Dobbeltklikker på bredde. 

Trinn E: Taste inn 4. Velger Ok med mus. 

           (Trinn F: Beskjærer bildet.) 

Trinn G: Markerer celle og velger midtstill 

                                                 

 

20 Mann-32 hadde spesifisert en egen shortcut til å få opp sett inn utklip fra fil.. 
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Trinn 4: Velger Sett inn → Referanse→ Bildetekst.. 

Trinn 5: Velger Ok. Valgt bildetekst står på default ’Figur 1’ 

Trinn 6: Setter punktum etter Figur 1. 

Trinn 7: Skriver inn spesifikk tekst til hvert av bildene. 

Denne prosessen ble gjentatt for hver av de resterende syv bildene. Ved et tilfelle forsøkte 

Mann-32 å sette inn et punktum etter ’Figur 1’ i Bildetekst dialogboksen. Dette resulterte i at 

det i dette ene spesifikke tilfellet stod ’Figur 1.’ og Trinn 6 ble unnlatt.  Neste gang Mann-

32 kom til Trinn 5 var det ikke et punktum etter default bildetekst. Mann-32 repeterte ikke 

denne prosedyren igjen, men fortsatte videre til Trinn 6. Arbeidet foregikk raskt og uten 

nevneverdige feil. Det var noen ganger at han måtte beskjære bildet ytterligere for å få plass 

i tabellen. 

Under formateringsarbeidet ble det ofte brukt forhåndsvisning for å se om dokumentet hadde 

ønsket layout. Det ble skrevet ut en kopi og korrekturlest manuelt med rød penn.  

Begreper og forkortelser 

Etter at alle bildene var satt inn fortsatte Mann-32 med å jobbe med teksten til dokumentet. 

Denne teksten bestod av mange fagspesifikke begreper og forkortelser. Mann-32 hadde 

skrevet tre adresser i begynnelsen av dokumentet og spesifisert forkortelser av disse. 

Eksempel: 

Karl Joahnsgate 43  → KJ43 

Karl Johansgate 72  → KJ72 

Ullevålsveien 53  → UV53 

Disse forkortelsene ble benyttet gjennom hele dokumentet for å spesifisere hvilken adresse 

Mann-32 refererte til. Plantegningen inneholdt også bygningskoder av type U2, H2, D2 og 

lignende. Disse kodene ble benyttet gjennom hele dokumentet etter at de var blitt 

spesifiserte. Mann-32 forklarte at han først spesifiserte kodene; det hendte nemlig at 

navnsettingen på adresser og bygningskoder kolliderte. Det kunne oppstå problemer hvor 

forkortelse av en adresse ville kunne gi en navnekonflikt med en bygningskode, derfor 
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avgjorde Mann-32 alle forkortelser først etter å ha studert plantegningene og luket ut 

eventuelle navnekonflikter. Disse kodene ble så benyttet gjennom hele dokument.  

Det ble også benyttet tekniske koder fra en bestemt hjemmeside. Denne hjemmesiden 

inneholdt flere lister over tekniske apparater og forkortelser til disse. Denne listen var på 

følgende format (se Tabell 1) og inneholdt om lag 200 elementer: 

Eksempel: 

Typebetegnelse Godkj. nr. Produsent Distributør Godkj. 
t.o.m. 

Godkj. 
utløpt Anm. 

47-H  S-008/82  Securitas  Securitas Systems AS    1983.12.31    

 

Tabell 1. Liste over godkjente apparater 

I rapporten som ble skrevet ble disse tekniske forkortelsene ofte benyttet. Disse ble skrevet 

inn for hånd uten å kopiere fra hjemmesiden. Mann-32 viste god oversikt over disse 

forkortelsene og skrev sjeldent feil, men dobbeltsjekket allikevel noen ganger mot 

hjemmesiden hvor denne listen lå for å verifisere at de var riktige. Noen ganger viste Mann-

32 ikke hva forkortelsen til et bestemt produkt var, og måtte slå dette opp i listen. Under 

skrivingen av et avsnitt ble det brukt tre forskjellige forkortelser og det virket som om 

Mann-32 hadde problemer med å holde styr på de omtalte produktet. Mann-32 nevnte 

uoppfordret at det ville være nyttig hvis Word kunne assistere og hjelpe til med å holde styr 

på disse begrepene. Autocomplete ble nevnt, men Mann-32 hadde betenkeligheter med at 

Word kunne foreslå feil forkortelse, noe han mente kunne virke forstyrrende på 

arbeidsprosessen. 

Det var flere datoer som skulle settes inn i rapporten. Mann-32 benyttet seg av tre ulike 

formater: 

Format 1: 1.3.2006. Dokument malen inneholdt felt som automatisk satte inn dato  

Format 2: 01.03.2006 

Format 3: 15.mars.2006 
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Da jeg spurte om dette var ønskelig å ha tre ulike formater, ble Mann-32 oppmerksom på de 

ulike formatene. Han hadde tydeligvis ikke lagt merke til de selv. Mann-32 rettet på Format 

3 slik at denne ble lik Format 2. Format 1 ble stående siden denne var satt inn automatisk 

av malen. Ideelt sett skulle alle datoer skrevet i dokumentet ha hatt samme format, men ble 

ikke gjennomført siden Format 1 som nevnt var satt inn av malen. Mann-32 ikke tok seg tid 

til å endre på malen.  

Navigasjon ble gjort ved å rulle med musen. I tabeller skjedde navigasjonen med pil tastene. 

Det virket som om handlingsmønsteret i forhold til standard navigasjonsmetode kunne 

avvike under uforutsette hendelser. Hvis det oppstod en uforutsett handling så var det også 

naturlig for Mann-32 å skifte navigasjonsmønster. For eksempel så skiftet han fra mus til 

tastatur når det var problemer med å formatere bildene i tabellen.  
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Observasjon av Mann-40  

Personalia 

Arbeidsplass Firma B 

Alder      40 år 

Utdannelse     Elektro ingeniør 

Jobbet på nåværende arbeidsplass 7 år 

Datakurs     Nei 

Teknisk 

OS Windows 2000 – Norsk 

Layout Standard oppsett. Ingen tilpassede knapper eller 
menyer.  

Programmer Office 2003 (Uten modifikasjoner) 

Novell Groupwise 6.0 

Internet Explorer 6.0 

PC Bærbar 

lyd Ja 

Skjerm Ekstern 19” LCD 1280x768 

Mus Ekstern mus med 2 knapper med mushjul 

Bruksmønster 

Navigasjon Mus og hurtigtaster 
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Observasjonsnotater 
Mann-40 var avdelingsleder. Arbeidsdagen var dominert av stadige avbrudd: telefoner, 

møter og ikke minst besøk på kontoret. Mann-40 brukte ofte høytaleren på telefonen. Noe 

som muligens gjorde at han kunne foreta seg andre ting mens han snakket i telefon. Men han 

benyttet seg ikke ofte av datamaskinen mens han snakket i telefon, muligens fordi lyden fra 

tastetrykk ville avsløre at han skrev på tastaturet mens han snakket.  

Mann-40 sjekket også e-post oftere enn de andre observerte på avdelingen og det var ofte at 

innholdet i e-postene impliserte en reaksjon fra hans side.  

Mann-40 snakket høyt mens han skrev. Han kommenterte selv at dette gjorde han for å 

sjekke ordlyden under skrivingen. Han brukte lang tid på å skrive tekst og formulere 

setninger. Det virket muligens som om han hadde noe lese/skrivevansker. Det var ytterst 

viktig at alle instrukser han ga fra seg var konsise og tydelige. Ellers ville dette, som Mann-

40 selv hevdet kunne resultere i misforståelser og merarbeid i den forstand at han måtte 

bruke tid på forklare ting på nytt. 

E-post 

Mann-40 skulle skrive en e-post som skulle sendes til personer som var involverte i et større 

prosjekt. Denne e-posten skulle inneholde referat av en spesiell sak, instrukser til 

enkeltpersoner, samt svar på to spørsmål. E-posten ble på omtrent 30 linjer.  

E-posten inneholdt følgende data: 

• Navn på de ulike personene i prosjektgruppen i forbindelse med svar på spørsmål 

eller fordeling av oppgaver.  

• Tre e-postadresser. 

• Fem navn på firma som var involverte i prosjektet.  

• To vedlegg. I PDF-format.  
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Spørsmålene var kommet fra to av prosjektgruppens medlemmer via separate e-poster kun 

sendt til Mann-40. De var av en slik karakter at de var relevante for hele prosjektgruppen. 

Mann-40 ville derfor inkludere dem i denne felles e-posten. 

Mann-40 begynte med å trykke på svar på den siste e-posten som inneholdt et av 

spørsmålene. Dette gjorde han for å få med data fra dette spørsmålet. Denne e-posten skulle 

bli til felleseposten han skulle skrive. Han ble avbrutt av en telefon og valgte å lagre e-

posten i kladd. Etter at telefonsamtalen var ferdig åpnet Mann-40 e-posten som inneholdt det 

andre spørsmålet. Han leste gjennom denne og åpnet så kladd mappen og åpnet den lagrede 

e-posten. Svaret i den første e-posten skulle inneholde e-postadresse til en person som ikke 

var med i denne prosjektgruppen, men som jobbet i samme firma. Mann-40 gikk til 

intranettsiden for firmaet og søkte etter denne personen. Han fikk opp en hjemmeside med 

bilde som også inneholdt e-post adressen til vedkommende. Mann-40 kopierte e-

postadressen ved hjelp av høyreklikkmeny og limte så denne inn i svar e-posten. Navnet på 

vedkommende kopierte han også fra intranettsiden på samme måte.  

Mann-40 skulle så begynne å skrive innledning til felles e-posten. Han begynte å skrive men 

stoppet opp på et ord han ikke viste hvordan skulle staves. Mann-40 hevdet at han selv så at 

ordet var stavet feil, men husket ikke hvordan det skulle staves. Novell Groupwise E-

postprogrammet hadde ikke sanntids stavekontroll. All stavekontroll måtte, i følge Mann-40 

”gjøres etter at teksten var skrevet”. Mann-40 åpnet derfor et tomt Word dokument og skrev 

inn ordet han lurte på. Ordet han skrev inn var stavet feil og Word viste dette ved å 

understreke ordet, grunnet at fortløpende stavekontroll var skrudd på.  Mann-40 høyreklikket 

vilkårlig i ordet og sjekket de ulike alternativene som kom opp (se Figur 1). Han rettet så på 

ordet manuelt i MS Word. Han valgte ikke å benytte seg av forslagene som ble listet opp.  
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Figur 1. Sanntids stavekontroll 

Mann-40 gikk så tilbake til felles e-posten og skrev ordet han hadde skrevet inn feil på nytt. 

Han fortsatte med å skrive på den resterende teksten. Han stoppet opp etter hver linje og 

leste gjennom linjen høyt. Endret på noen ord slik at setningene fikk ”bedre flyt”.  

Han ble avbrutt av en ny telefon (ikke høyttaler). Han skjønte raskt ut fra hvem som ringte at 

dette ikke ville ta lang tid å fullføre samtalen. Han lot e-posten stå oppe mens han snakket. 

Underveis i samtalen ble det nødvendig å finne et telefonnummer til en person som jobbet i 

hans eget firma, og han trengte derfor å bruke telefonlisten fra intranettet igjen. Denne 

hjemmesiden var fortsatt åpen på oppgavelinjen. Mann-40 valgte å lagre e-posten som kladd 

før han klikket på intranettsiden som inneholdt telefonlisten. Mann-40 fant nummer og navn 

til den som personen han snakket i telefonen med spurte etter. Han la på røret og åpnet e-

posten fra kladd umiddelbart.  

Mann-40 fortsatte så å skrive. Han var kommet mot slutten av e-posten og skulle formulere 

en avsluttende setning. Mann-40 skrev setningen, stoppet opp og leste denne høyt. Mann-40 

endret på et ord, det nye ordet ble oppfattet som feilstavet. Mann-40 maksimerte Word 

dokumentet som var åpent i bakgrunnen. Dette var blitt brukt flere ganger for å sjekke ord 

for skrivefeil undervei. Mann-40 skrev inn ordet og fikk bekreftet at det han hadde skrevet 

inn i e-posten var korrekt. Han ser så videre på linjen han har skrevet. Liker fortsatt ikke 

ordlyden. Forklarte at: ”Det er veldig viktig å gi mest mulig konkrete beskjeder slik at ting 

blir gjort. Ellers blir det bare masse korrespondanse og telefoner frem og tilbake, og det tar 

bare ekstra tid.”. Etter en stund med en del endringer ser han seg ferdig. Mann-40 skal legge 

inn e-post adressene til mottakerne. Han skriver inn fornavn og Lotus ekspanderer navn, 

med nedtrekks meny mens han skriver over personer med samme fornavn. Mann-40 velger 

de syv som skal ha listen ut fra denne listen og ser seg ferdig med å skrive inn mottakernes 
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e-post adresser. Han retter på en skrivefeil i et av firmanavnene som det ble referert til i 

dokumentet.  

Han skal så legge ved to vedlegg. Han åpner legg ved fil.. og lokaliserer mappen som begge 

filene ligger i. Velger en av filene og dobbeltklikker på denne. Mann-40 kommenterte at han 

det er: ”Veldig dumt at man ikke kan velge flere filer samtidig, som man kan gjøre med shift 

(viser) når filene ikke ligger etter hverandre”. Dette kunne ha blitt løst med å markere hver 

enkelt fil mens man holder ctrl-tasten, men dette visste han tydeligvis ikke. Han legger til de 

to filene ved å repetere prosessen med å sette inn bilder to ganger.  

Han skulle til å sende e-posten, men stoppet plutselig opp. Mann-40 så gjennom 

mottakerlisten en gang til og ble plutselig mistenkelig på en av mottakerne. Han åpnet 

intranettsiden igjen. Slo opp navnet (dobbeltnavn) som var satt inn i e-posten og fikk opp 

personalia for vedkommende. Han så med en gang på bildet av personen at dette ikke var rett 

vedkommende. Disse to hadde nesten identiske navn. 

Han ringte til en av de som var med i prosjektgruppen og spurte hva rett vedkommende het 

til etternavn, sa at ”det er feil på intranettsiden. Finner ikke navnet på XXX”. Han fikk 

bekreftet at personen hadde et annet litt annet etternavn. Han søkte samtidig mens han 

snakket i telefon etter vedkommende og fant rett person. Han så med en gang på bildet i 

intranettsiden at dette var rett person. Han avsluttet så samtalen og kopierte med seg e-post 

adressen inn til e-posten ved hjelp av høyreklikkmenyen. Han hadde enda ikke sendt e-

posten, og valgte å skrive den ut på nettverksskriver; ikke på printer på kontoret. Han hentet 

utskriften og leste gjennom denne. Han oppdaget noen mindre skrivefeil, som ble markert 

med penn på utskriften. Etter at alt var lest ferdig rettet han opp feilen opp i e-posten. Han 

dobbeltsjekket så enda en gang før Mann-40 sendte e-posten. Sa så: ”Case-closed” og lukket 

alle vinduer som var benyttet i forbindelse med denne seansen. Han kastet så den utskrevne 

e-posten.  

Powerpoint presentasjon 

Mann-40 skulle så lage en kort MS Powerpoint presentasjon som skulle brukes under et 

seminar. Presentasjon skulle inneholde resultatene i form av noen tabeller som en 

prosjektgruppe hadde kommet fram til. 
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Presentasjonen skulle inneholde følgende data: 

• Forside med tema og navn på de som hadde vært med i prosjektgruppen. 

• Tre tabeller med data på hver sin side. Excel format. 

• Oppsummerende tekst. 

 

De tre ulike tabellene med data, samt oppsummeringen var skrevet av noen andre, og lå som 

fire separate MS Powerpoint lysark i en e-post. Hvorfor de var separerte var uvisst.  

• Vedlegg 1-3. Tre tabeller med identisk lengde, formatering og innhold. Samt en 

overskrift og forklarende undertekst. 

• Vedlegg 4. Oppsummerende tekst i en annen layout.. 

 

Mann-40 åpnet denne e-posten, maksimerte vinduet, selv om det kun var 5-10 linjer med 

tekst og vedleggene allerede var vistes i dette utsnittet. Vedleggene lå nederst som fire 

separate filer, tre med tabeller og en med oppsummeringen.  

Mann-40 åpnet Vedlegg 1 og studerte tabellen. Han åpnet så en tom instans av MS 

Powerpoint (Original). Vedlegg 1 ble liggende i bakgrunnen. Mann-40 gikk så tilbake til 

Vedlegg 1 og kopierte (ved høyreklikksmeny) lysbildet. Limte dette inn i Original. 

Bakgrunnslayouten fra Vedlegg 1 kom ikke med, men det gjorde tekstens 

formateringsegenskaper, noe som var uønsket. Mann-40 åpnet Vedlegg 2, og kopierte dette 

lysbildet inn på samme måte. Dette resulterte i nøyaktig det samme, nemlig at 

formateringsegenskapene til teksten ble limt med inn men ikke bakgrunnslayouten. Han 

stoppet opp. Det virket som om Mann-40 ikke helt skjønte hva som hadde skjedde og valgte 

å jobbe videre med Original.  Denne hadde ingen bakgrunnslayout. Mann-40 markerte 

teksten som var limt inn fra Vedlegg 1 og endret størrelsen på denne fra verktøylinjen. Dette 

gjorde han også med teksten fra Vedlegg 2. Han brydde seg ikke om å endre andre 

formateringsegenskaper. Han lagde et nytt lysbilde og åpnet Vedlegg 3 og kopierte med seg 

teksten fra denne over i Original. Han virket like forbauset over at layouten fortsatt ikke var 

som ønsket. Men viet det momentet ikke mer tid, og foretok kun en endring på 

tekststørrelsen. Vedlegg 4 som inneholdt kun tekst ble så åpnet. Denne hadde en annen 
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bakgrunnslayout og tekstformateringsegenskaper enn de andre lysbildene. Han markerte 

denne teksten og kopiert denne inn i Original. Han viste fortsatt forbauselse over at kun 

teksten sine formateringsegenskaper ble limt med inn. Teksten i dette lysarket hadde i 

Vedlegg 4 noen farger på utvalgte ord som var blitt limt med inn. Disse passet visuelt bra 

inn med bakgrunnen i Vedlegg 4 men ikke så godt inn til den blanke bakgrunnen i Original. 

Mann-40 gjorde noen forsøk med å endre på teksttypen men dette resulterte ikke i at fargen 

endret. Han lot dette derfor stå. Det virket som om han ikke tok seg tid eller visste hvordan å 

endre layouten på denne presentasjonen. Han endte derfor opp med en presentasjon som var 

totalt blottet for bakgrunnslayout. Han lagret denne og avsluttet arbeidet.  
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Observasjon av Mann-62 

Personalia 

Arbeidsplass Firma B 

Alder      62 år 

Utdannelse     Sivil økonom 

Jobbet på nåværende arbeidsplass 35 år 

Datakurs     Ja, et internt datakurs 

Teknisk 

OS Windows 2000 – Norsk 

Layout Standard oppsett. Ingen tilpassede knapper eller 
menyer 

Programmer Office 2003 (Uten modifikasjoner) 

Novell Groupwise 6.0 

Internet Explorer 6.0 

PC Bærbar 

lyd Ja.  

Skjerm 15.4” LCD 1280x768 

Mus Muspad på maskinen med 2 knapper 

Bruksmønster 

Navigasjon Mest hurtigtaster og muspad 
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Observasjonsnotater 
Firmaet benyttet seg kun av bærbare maskiner, dette fordi det skal være mulig å ta maskinen 

med hjem. Det var mulighet til å ha hjemmekontor opptil to dager i uken. Maskinen hadde 

en dockingstasjon som gjorde det mulig å koble til ekstern mus, tastatur og skjerm. Hvert 

kontor hadde en egen fargeblekkprinter. Det var også flere sentrale laserskrivere som var 

tilgjengelige i nettverket. Firmaet hadde akkurat gitt ut eksterne 19” LCD skjermer. Mann-

62 hevdet å være fornøyd med skjermen på den bærbare og behøvde ikke større skjerm. 

Mann-62 ga inntrykk av at han ville ha samme oppsett på jobb som hjemme. 

Mann-62 jobbet raskt med maskinen. Han benyttet seg mest av hurtigtaster og en del mus; 

en vurdering som ble gjort ut fra hvor langt unna muspekeren var fra ønsket ikon kontra 

flytte hånden over til tastatur og bruke hurtigtaster. Dette var ikke alltid konsekvent, noen 

ganger benyttet han kun mus, andre ganger kun hurtigtaster. Men det var en overveiende 

tendens mot bruk av hurtigtaster. I mye større grad enn hos noen av de andre observerte 

Arbeidsprosessen gikk ut på å skrive inn data i Excel ark, Word dokumenter samt lese e-

poster. Data ble lest fra papirutskrifter. Mann-62 hadde systematisert alle ark i permer som 

var lett tilgjengelige og som ble benyttet flittig. Når det kom inn e-poster eller dokumenter 

var blitt endret på, så ble disse skrevet ut på printeren på kontoret og katalogisert til 

eventuelt senere bruk.  

Regneark 

Mann-62 jobbet med et Excel regneark som hadde omtrent 120-150 rekker og 20 celler i ulik 

bredde. Arket strakte seg over ca 20 sider, og han hadde en utskrift av det i en perm, som 

han stolt viste frem. Dette arket hadde han i følge han selv benyttet flere år på å bygge opp 

og var av stor betydning. Dette ble bekreftet av utsagnet: ”Det er mange av våre 

konkurrenter som vil ha tak i dette ja.”. Han poengterte ytterligere at arket inneholdt meget 

kundesensitiv data og hvis det skulle hentes data ut fra dette så var det kun han som fikk 

gjøre dette. Det var viktig at formlene til hver utregning ikke ble med. Han var i gang med å 

legge inn noen oppdaterte opplysninger i en av cellene og regnearket skulle beregne relevant 

data. Denne skulle settes inn i en nytt ark som salgsavdelingen skulle ha. Det var også viktig 
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at formlene som beregnet resultatet ikke ble med på arket, selv om dette skulle leveres til 

den interne salgsavdelingen.  

Han la inn noen tall og verifiserte at regnearket hadde gjort utregninger basert på disse data. 

En celle som viste beregninger ble sjekket ved å aktivere denne. Dette ble gjort ved å 

navigere til cellen ved hjelp av piltastene og han sjekket  feltet for å verifisere at formelen 

var korrekt. Formelen var meget enkel og ga ut en prosentberegning mellom utvalgte celler. 

En annen celle representerte antall. Dette tallet var skrevet inn manuelt og ikke ved hjelp av 

Antall formelen., og ble benyttet av andre beregninger. Han dobbeltsjekket dessuten verdien 

ved hjelp av en fysisk kalkulator som stod på bordet. Denne hadde papirutskrift og skrev 

verdien ut på papir.  

Han la inn flere verdier som regnearket skulle beregne. Disse beregningene ble reflekterte i 

flere celler gjennom regnearket. Han skannet gjennom arket ved å benytte seg av venstre 

finger på skjermen mens han med den høyre benyttet piltastene for å bevege seg nedover og 

til siden i regnearket. 

Etter å ha satt inn to verdier og verifisert at regnearket ga ønsket resultat, skulle han flytte 

utvalgt data over til regnearket som skulle sendes til salgsavdelingen. Et sett av cellene som 

skulle kopieres var fysisk nære hverandre og han markerte disse, ved hjelp av tastatur og 

holde inne shift-tasten og trykket på ctrl-c. Han trykket så ctrl-n som åpnet et nytt tomt 

regneark. De markerte feltene ble limt inn med ctrl-v og havnet øverst til venstre i det nye 

regnearket. Han sjekket med musen i  feltet til en av cellene som han visste inneholdt 

formler og så at disse fortsatt var der. Dette var ikke ønsket men det visste han fra før. Han 

markerte med musen en rad som inneholdt celler med formlene og trykket så på ctrl-+. Dette 

satte inn en ny tom rad til venstre for cellene som innehold beregninger med formler og han 

skrev så inn manuelt verdiene fra cellene til høyre (formel cellen). Dette var en form for 

kopi. Det ble gjort for å unngå at disse formlene ble med, og ble repetert nedover hele raden. 

Dette kunne ha blitt gjort ved å bruke Lim inn utvalg.. → Lim inn→verdier. Etter å ha gjort 

dette ble arket skrevet ut. Regnearket på skjermen kunne synes å dekke kun et A4-ark, men 

det var en celle ut til siden som inneholdt formler. Han hadde ikke benyttet Forhåndsvisning 

først så regnearket ble derfor skrevet ut utover to sider hvorav den siste siden kun inneholdt 

en celle med et tall. Det var også benyttet rammer  i arket som dataen i dette arket var 
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kopiert ut fra, disse var ikke synlige på skjermen men kom med på utskriften og stod 

overhode ikke i forhold til utseende på det nye arket. Han oppdaget dette ved å se på 

papirutskriften og gikk tilbake til regnearket. Han markerte hele dette regnearket med ctrl-a 

og trykket så med musen på  ikonet og valgte  fra listen. Dette fjernet rammen rundt 

hele regnearket.  

Videre skulle han legge inn en overskrift på arket. En tom kolonne ble satt inn over de 

eksisterende cellen, og han navigerte til den øverste cellen ved hjelp av piltastene. Han 

valgte før han begynte å skrive fontstørrelse 18 og Fet fra verktøylinjen. Han begynte så å 

skrive inn overskrift i cellen. Etter å ha skrevet inn teksten lagret han ve hjelp av ctrl-s. Han 

skrev så ut hele arket på nytt. Han hadde glemt å slette/flytte innholdet i cellen som ved siste 

utskrift hadde resultert i at regnearket ble skrevet ut på flere A4-ark. Utskriften ble derfor på 

to sider. Dette irriterte tydeligvis Mann-62, men han oppdaget at cellen i det siste arket ikke 

var relevant. Han kastet derfor dette arket, og arkiverte det første. Oppgaven var tydeligvis 

ferdig og han skulle så sende dette siste arket på e-post til salgsavdelingen. Han åpnet Novell 

og valgte Ny.. og skrev inn navnet til vedkommende som skulle ha e-posten. Før han hadde 

skrevet noe som helst valgte så Vedlegg og la ved regnearket. Deretter skrev han resten av 

informasjonen som skulle med og sendte e-posten. 
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Observasjon av Mann-63 

Personalia 

Arbeidsplass Firma B 

Alder      63 år 

Utdannelse     Siv. Ing. 

Jobbet på nåværende arbeidsplass 17 år 

Datakurs     Ja, et internt datakurs 

Teknisk 

OS Windows 2000 – Norsk 

Layout Standard oppsett. Ingen tilpassede knapper eller 
menyer 

Programmer Office 2003 (Uten modifikasjoner) 

Novell Groupwise 6.0 

Internet Explorer 6.0r 

PC Bærbar 

lyd Ja 

Skjerm 15.4” LCD 1280x768 

Mus Ekstern mus med 2 knapper med mushjul 

Bruksmønster 

Navigasjon Kun mus 
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Observasjonsnotater 
Firmaet benyttet seg kun av bærbare maskiner, dette fordi det sku mulig å ta med maskinen 

hjem. Det var mulighet til å ha hjemmekontor opptil to dager i uken. Maskinen hadde en 

dockingstasjon som gjorde det mulig å koble til ekstern mus, tastatur og skjerm. Hvert 

kontor hadde en egen fargeblekkprinter som ble benyttet. Firmaet hadde akkurat gitt ut 

eksterne 19” LCD skjermer.. Mann-63 hadde ikke hatt tid til å sette opp skjermen, han ga 

indikasjoner på at det sikkert ville føre til masse tekniske problemer. Han forklarte at det å 

kunne ta med maskinen hjem var veldig bra men at han gjorde det ytterst sjeldent.  

Regneark med salgsprognoser 

Mann-63 skulle utarbeide et Excel ark med noen nøkkeltall over salgsprognoser for utvalgte 

selgere. Oppgaven var blitt tildelt fra sjefen, Mann-40. Dette regnearket skulle ikke benyttes 

til annet enn å avdekke hvor mye hver selger hadde solgt. Data skulle brukes under et møte 

som sjefen skulle ha med hver enkelt selger. Sjefen hadde ikke tid til å gjøre dette arbeidet 

selv og hadde heller ikke oversikt over hvor denne data lå.  

Mann-63 startet med å åpne en Explorer og lokaliserte Excel regnearket hvor disse 

nøkkeltallene lå. Han skannet mappen hvor det lå flere filer ved hjelp av muspekeren. Han 

åpnet regnearket (regneark A). Dette arket var veldig stort, med om lag 3-400 linjer og 30-

40 rader, og hadde mange inndelinger. Jeg så ingen formler i cellene og antageligvis var 

dette kun et ark hvor data var skrevet inn for hånd og med få beregninger. Eventuelt kunne 

det ha vært generert. Regnearket inneholdt prognoser for alle selgerne knyttet til avdelingen 

og talte om lag 30. Mann-63 skulle hente ut data til 8 selgere og legge dette i et nytt 

regneark. Denne data skulle være et gjennomsnitt av utvalgt salg med noen enkle 

beregninger av dataen som lå i regneark A. Han trykket på Ny med musen og fikk opp et 

blankt regneark (regneark B). I dette regnearket begynte han å skrive inn navnene på de 8 

selgerne. Med en linje til hver og med 5 kolonner. Regnearket hadde foreløpig ingen visuell 

formatering og celle bredden var ikke optimalisert for tallene som skulle inn. Det virker som 

om han utsatte det å formatere regnearket til etter han hadde satt inn dataen og visste hvor 

mye tall som skal inn. Han gikk tilbake til regneark A og lokaliserte den første selgeren. 

Det var ca 10-15 linjer med tall. Det skulle regnes gjennomsnitt av dataen horisontalt og 

vertikalt. Dette var ikke gjort i regneark A. Mann-63 begynte med å markere cellene det 
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skal regnes gjennomsnitt av vertikalt og leste av gjennomsnittet fra statuslinjen nederst 

. Disse tallene ble så skrevet inn manuelt til høyre i regneark B som 

mellomregning. Etter å ha gjort dette 4-5 ganger ved å bytte mellom arkene og ”huske” 

tallene ombestemte han seg og ville heller gjøre disse mellomregningene direkte i regneark 

A. Han gikk tilbake til regneark A og valgte lagre som.. fra Fil menyen og lagret regnearket 

lokalt på maskinen (dette arket vil fortsatt bli omtalt som regneark A). Han la så til en linje 

rett under området hvor det skulle beregnes gjennomsnitt i regneark A. Han benyttet seg så 

av samme fremgangsmåte som før ved å markere cellene og så lese av gjennomsnittet fra 

statuslinjen. Dette tallet ble deretter skrevet manuelt inn i cellen nederst.  Beregningene 

skulle være lik den i Figur 1. 

A B C Snitt
12 22 23 19
23 23 44 30
43 54 23 40
54 23 43 40
33 30,5 33,25   

 

Figur 1. Ønskede beregninger.  

Han leste av gjennomsnittet fra alle cellene vertikalt og så horisontalt og satte denne dataen 

inn i de respektive cellene under og til siden.  

Midt under observasjonen kom et strømbrudd. Siden maskinen var bærbar gikk den over til 

batterimodus. Mann-63 lagret all data og ventet med å fortsette. Etter ca 30 min var 

strømmen tilbake og mann fortsatte med arbeidet.  

Gjennomsnittet av raden snitt og nederste kolonnen skulle være lik. Mann-63 hadde lest av 

gjennomsnittet fra statuslinjen som kun viste et avrundet gjennomsnitt med kun et desimal. 

Disse avrundete verdiene hadde han manuelt satt inn i nederst og til høyre. Tabellen som han 

jobbet med hadde andre tall enn den som vises i Figur 1 og tap av desimaler grunnet manuell 

avlesning fra statuslinjen førte til et mye større avvik. Dette oppdaget han da han igjen 

valgte de horisontale cellene i Snitt, leste av gjennomsnittet fra statuslinjen og sammenlignet 

dette med å markere cellene vertikalt i nederste linje og lese av gjennomsnittet fra 
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statuslinjen på nytt. Han ble betenkt og stoppet opp. Han markerte så alle cellene i A, B & C 

og leste manuelt av gjennomsnittet fra disse fra statuslinjen. Dette tallet var fortsatt ikke likt.  

Mann-63 skjønte ikke at dette skyltes den manuelle avlesningen som rundet av. Han kopierte 

med seg hele tabellen fra regneark A over til regneark B. Han trodde at det muligens var 

en ”feil” i regneark A og ville dobbeltsjekke. I regneark B gjorde han det samme, markerte 

cellene vertikalt og horisontalt og leste av gjennomsnittet manuelt fra statuslinjen. Avviket 

mellom beregningene ble de samme.  

”Så du hva den gjorde? Den gjorde det igjen!” Han gikk tilbake til regneark A og slettet alle 

gjennomsnittsberegningene som var gjort og forsøkte å gjøre alt på nytt igjen. Han markerte 

cellene vertikalt og horisontalt og leste fortsatt av gjennomsnittet fra statuslinjen. Det var 

fortsatt avvik.  

Etter å ha gjort dette to ganger hevdet Mann-63 at det var MS Excel som regnet feil. Dette 

hadde ikke skjedd hvis de hadde brukt MS Excel 2000.  

Alt dette skyltes at Mann-63 benyttet seg av manuelle gjennomsnittsberegninger som han 

leste av manuelt fra statuslinjen og som gjennom gjentatte avrundingsfeil resulterte i feil 

gjennomsnitt.  

Det endte opp med at han lot tallene med avrundingsfeil stå og jobbet videre med regneark 

B. Dette hadde tatt ca 4 timer. Dataen som skulle settes inn i regneark B var dette 

gjennomsnittet fra hver selger. Han skulle også ha med antallet av kolonner som indikerer 

hvor mange salg som var gjort. Han åpnet regneark A, høyreklikket på statuslinjen og 

valgte Antall. Så markerte han radene som det skal regnes antall på og leste av manuelt fra 

statuslinjen. Han var tydeligvis skeptisk til statusberegningene etter gjentatte feil fra tidligere 

bruk av denne funksjonaliteten, og talte derfor manuelt og muntlig hvor mange rekker det 

var. Dette tallet skrev han så inn i regneark B. Etter å ha skrevet inn denne data skrev han ut 

på skriveren på kontoret. Arket hadde fortsatt ingen formatering, men dette brydde han seg 

ikke om. Han dobbeltsjekket heller ikke dataen men leverte den sporenstreks til sjefen, 

Mann-40. Oppgaven hadde tydeligvis tatt for lang tid. 
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Appendiks B – Ordliste 
Ordliste over ord som er oversatt fra engelsk til norsk. Oversettelsen er i hovedsak gjort av 

forfatteren selv, men jeg har benyttet oversettelses dersom de eksisterte. Ord er hentet fra: 

• http://www.pcworld.no/dataleksikon/  

• http://www.clue.no/ 

• http://www.sprakrad.no/templates/Page.aspx?id=270 
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Norsk       Engelsk           

Adapsjonselementer     Adaption constituents 

Adaptive brukergrensesnitt   Adaptive User Interface (AUI) 

Analyse av arbeidsoppgaver   Task analysis 

Avbrudd      Interrupt 

Hurtig etnografi     Rapid ethnograpy 

Intelligente brukergrensesnitt   Intelligent User Interface (IUI) 

Kunstig intelligens     Artificial inteligence 

Multioppgavekjøring    Multi-tasking 

Oppgaverute      Task pane 

Personlig tilpasning av grensesnitt   Personalizing of interface 

Skjermopptaksprogramvare   Screen recording software 

Tabulator      Tab 

Tilpasning av grensesnitt    Customization of interface  

Tilpassbare grensesnitt    Adaptable interfaces 

Veiviser      Wizard 

Verktøylinje      Toolbar 

Verktøytips      Tooltips 

Windows skrivebord    Windows desktop 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


