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1 FORORD
Dette speciale er sidste etape i undertegnedes afgangseksamen fra Retorik på
Københavns Universitet, 1998. Specialet er skrevet i perioden februar til december 1998.
Jeg indgik i 1997 en aftale med informationschef i Forbrugerstyrelsen,
Margrethe Lyngs Mortensen om at skrive speciale i Forbrugerstyrelsens informationsafdeling. Denne symbiotiske ordning gik i al sin enkelthed ud på, at jeg fik
husly og adgang til Internettet, og Forbrugerstyrelsen fik lov at drage nytte af
mine testresultater.
Herfor vil jeg gerne sige tak til Forbrugerstyrelsen, Margrethe Lyngs Mortensen
og hele informationsafdelingen. Jeg har været glad for at være hos jer.
En stor tak til mine 5 testdeltagere for deltagelse og positiv interesse.
Tak til min vejleder Christian Kock professor ved institut for Filosofi, Pædagogik
og Retorik på Københavns Universitet.
Tak til min vedholdende specialemakker Øjvind Vilsholm for kærligt, konstruktivt og konkret engagement.
Tak til Rolf Molich for interessen for mig og mit speciale og for venlig insisteren
på, at der skulle udformes en særskilt rapport til Forbrugerstyrelsen.
Tak til Anni og Bent Johansen for oprydning, børnepasning og gode middage.
Tak til en meget uundværlig mand, nemlig min Flemming Scheutz, for beredvi llig udrykning på pc’en, gode råd og gennemlæsning.
Tak til mine tre døtre Andrea, Johanne og Gertrud for ”god ro og orden”.
Når mor vender tilbage……….
Hel eller delvis gengivelse af specialet er kun tilladt med nøjagtig kildeangivelse.

…………………..……………………………
Sofie Scheutz
December 1998
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2 INDLEDNING
Internettet er blevet en vigtig og integreret del af en moderne arbejdsplads. Det
forekommer mig derfor urimeligt, at Internettet ofte er lige så svært tilgængeligt,
som det er strengt nødvendigt.
Et klassisk fag som retorik bliver alt for sjældent involveret i denne moderne kommunikationsform, til trods for at faget har flere tusind års erfaring med
hensigtsmæssig kommunikation.
Jeg mener, at der bør etableres en hensigtsmæssig kommunikation og langt
større brugervenlighed mellem parterne. Bevæbnet med en god portion uvidenhed om edb-teknik er mit formål at indføre brugervenlige tilstande på et udvalgt
netsted.
Jeg vil tilstræbe at være brugerens advokat. Jeg er af den overbevisning, at kommunikationsproblemet ikke er brugerens.
Brugeren har krav på at kommunikationen lykkes. Jeg vil undersøge, hvad
det er for nogle behov, brugeren skal have opfyldt, før man kan tale om brugervenlig kommunikation.
Kan netredaktører vurdere brugernes forudsætninger og behov? Gør de det?
Kan netredaktører vurdere brugervenligheden af eget netsted? Bør de det?

2.1 AFGRÆNSNING
Opgaven er begrænset til at omfatte Forbrugerstyrelsens netsted suppleret med
illustrative eksempler fra andre netsteder.
Forbrugerstyrelsen er dagligt i kontakt med mennesker, der henvender sig
med ønsker om at bestille pjecer og lignende og med spørgsmål af meget varieret
karakter. Disse almindelige danskere skal fremover i højere grad kunne betjene
sig selv på Forbrugerstyrelsens netsted. Jeg vil undersøge, hvordan det går i
praksis, når brugeren skal betjene sig selv på netstedet.
Opgaven er yderligere begrænset til kun at omfatte almindelige brugere, og
altså ikke erhvervsfolk og professionelle, f.eks. jurister og journalister, der ville
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benytte netstedet i forbindelse med deres arbejde. Den professionelle gruppe har
en anden tilgang til netstedet og et andet kendskab til fagudtryk, og kan derfor
ikke indgå i undersøgelsen sammen med almindelige brugere af netstedet.

2.2 OPBYGNING
Jeg tager udgangspunkt i hovedproblemformuleringen og har ud fra den opbygget min undersøgelse af delhypoteser og delundersøgelser. De enkelte dele vil til
slut bidrage til den samlede konklusion på opgave ns problemstilling.

1.

Overordnet problemstilling
Er der et problem i kommunikationen mellem netredaktører og brugere?

2. Hvordan arbejder netredaktører?
2.A. Netredaktørernes faktiske arbejdsmetoder, forudsætninger og forventninger
til resultatet.
3. Hvordan giver netredaktørernes arbejdsforhold sig til kende på netstedet?
3.A. Resultat af protokolanalyse, indeholdende metode, teori og praksis.
4.

Hvordan stemmer de faktiske forhold overens med de forestillede problemer?
4.A Den Pædagogisk persuasive tilrettelagte konfrontationen mellem bruger og
netredaktør.
5.

Resultater og konklusioner
Hvad var problemet? Hvordan kan netredaktøren og brugeren nå hinanden?

Forbrugerstyrelsen har i flere tilfælde været så hurtig med at tilpasse siderne efter
de brugervenlige retningslinier, som min undersøgelse har peget på, at jeg ikke
har haft mulighed for at få såkaldte før- og efterbilleder. Jeg har først på et meget
sent tidspunkt i specialeprocessen haft adgang til et billedprogram der kunne behandle skærmbilleder hensigtsmæssigt. Det er selvfølgelig beklageligt i forhold
til specialet, men glædeligt at netstedet er blevet udviklet.
Videobånd og kassettebånd med optagelser af testdeltagerne er tilgængelige ved
henvendelse til undertegnede. Jeg vurderer ikke, at de har en særskilt værdi for
læseren som bilag til dette speciale.

© Sofie Scheutz
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2.3 BEGREBSDEFINITIONER
Til trods for at opgaven ingenlunde er af teknisk karakter vil der alligevel optræde ord, som kræver en mere præcis definition, end de har i daglig omtale:

Hjemmesiden er en forside. Det er den side, der ligger på netadressen, typisk
http://www.firmanavn.dk. Det er altså hele netstedets første side.
Netstedet består af flere sider. Alle med samme basisadresse på hjemmesiden. Forbrugerstyrelsen har f.eks over 2000 sider, så det er et forholdsvis stort netsted.
Internetgruppen består af ca.10 Internet-interesserede medarbejdere fra Forbrugerstyrelsens forskellige afdelinger. Bl.a. en jurist, en laborant, en HK’er, en bibliotekar, osv.
Netredaktører er de medlemmer af Internetgruppen, der til daglig arbejder med at redigere og vedligeholde netstedet.
Frames er de rammer, som nogle netsteder er bygget op over. Der er typisk tale om tre
frames på et netsted. En menu, en topbjælke og en informationsbærende del. Frames har
den funktion, at dele af siden er stationær (typisk menu og top), når brugeren arbejder,
mens andre skifter efter brugerens valg (den informationsbærende del).
Link er en genvej. Det kan være en knap, et ikon, eller et stykke understreget tekst, der
fører brugeren direkte til den ønskede side.
Sti er den logiske rækkefølge af links, som en testdeltager følger for at nå til det ønskede
mål. Stien til f.eks en artikel om barbermaskiner hedder på Forbrugerstyrelsens netsted
Vareundersøgelser > Diverse > Barbermaskiner .
Folde-ud-menu er en elektronisk indholdsfortegnelse, med direkte forbindelse (link) til
de enkelte menuoverskrifter. Under hver menuoverskrift ligger der underoverskrifter.
Ved et klik på en menuoverskrift folder menuen sig ud og viser de aktuelle underoverskrifter.
Testleder er den person, der tilrettelægger og afvikler undersøgelsen af netstedet. I nærværende opgave bliver undersøgelsen tilrettelagt og afviklet af undertegnede.
Testdeltagere er de personer, som medvirker i undersøgelsen. For at beskytte testdeltagernes identitet er de alle omtalt som ”han”.
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Protokolanalyse er en tænke-højt-test, hvor man kan følge direkte med i testdeltagerens tanker og handlinger når han arbejder på skærmen. Jeg har valgt denne
analyseform, fordi jeg mener, at den på en anden måde end f.eks. retrospektive
og introspektive undersøgelser giver et bedre billede af netstedets faktiske anvendelighed. Både retrospektive (tilbageskuende) og introspektive (selviagttagende) undersøgelser ville bære præg af forklarende efterrationalisering. Det
ville i højere grad resultere i testdeltagernes personlige vurdering og mening.
Det er netop det samtidige der er afgørende ved en tænke-højt-test. Det mener jeg giver et upoleret og ægte billede af, om kommunikationen lykkes.
Tænke-højt-testen består af mange dele, der både tager afsæt i historisk teoretiske
overvejelser og mere moderne teoretiske overvejelser.

3.1 TEORETISKE OVERVEJELSER
På baggrund af en livlig respons på en artikel om ”Thinking-aloud protocols as
data” skriver Ericsson & Simon i 1983 deres bog ”Protocol Analysis; Verbal
Reports as Data”. De erfarer, at det er meget anderledes data, der samles sammen ved hjælp af denne metode.
However, being instructed to explain verbally each step of a solution is quite different from focussing wholly on solving the problem efficiently while
verbalizing one´s thoughts concurrently (think aloud).1
Det sker selvfølgelig ikke uden indsigelser fra andre forskere.
Even to this day some investigators incorrectly reject the validity of thinkaloud verbalizations on the (true but irrelevant) grounds that subject´s
thougths are not always rational and logically coherent.2
Metoden har dog opnået stor anerkendelse og har med succes været brugt inden
for mange forskellige områder, lige fra test af IQ (Rowe,1985) til test af hukom1
2

Ericsson & Simon (1983), preface
Ericsson & Simon (1983), preface
© Sofie Scheutz
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melse (Bellezza,1986/ Ericsson 1988) og fra test af regnskabsføring (Belkaoui,
1989) til test af computerprodukter (Denning 1990)3.
Den mest opsigtsvækkende fagligt relevante sammenhæng metoden optræder i i
senere tid, er i Karen A. Schriver´s bog: ”Dynamics in document design”.
Schriver beskriver flere undersøgende studier af, hvordan rigtige brugere
reagerer på f.eks. brochurer og web-steder. Hun har erfaret, at mange læsere på
forhånd har en skeptisk indstilling til en tekst, fordi de tidligere har erfaret, at den
slags er kedeligt, grimt og svært at bruge. Det gælder f.eks brochurer, manualer
osv.
Der er ikke noget navn eller samlet begreb for det område, der beskriver
dokumentdesign, men Schrivers definition er klar:
Document Design is the act of bringing together prose, graphics (including
illustration and photography), and typography for purposes of instruction,
information, or persuasion. Good document design enables people to use
the text in ways that serve their interests and needs. While documents must
also meet the requirements of their clients, the reader`s needs should drive
design.4
Schriver behandler en tænke-højt-test foretaget af hollænderen Daphne van der
Vlist.5 I testen skal 7 testdeltagere arbejde på netstedet Virtual Tourist, alt imens
de tænker højt. Testen viste blandt andet, at testdeltagerne satte pris på et koncentreret effektivt indhold og integritet mellem grafik og tekst. Den afslørede også,
hvad aktuelle billeder, ord og ikoner fremkaldte hos brugeren og hvad de ikke
fremkaldte af associationer. Schriver konkluderer, at designere kunne lære meget
af brugeren.6
Det, synes jeg, er spændende, men her slutter Karen Schrivers praktiske udfoldelser. Rolf Molich beskriver imidlertid trægheden i, at få resultaterne gennemført i praksis7. Netdesignere er meget begejstrede for disse undersøgelser og
synes, at det er spændende. Men når det kommer så vidt som til at omsætte resultaterne til praksis, går det meget trægt.
3

Ericsson & Simon (1983), preface.
Schriver (1997), s. 10-11
5
Schriver (1997), s. 390 ff
6
Schriver (1997), s. 443 ff
7
Molich (1996), s. 110
4
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Det problem vil jeg gerne arbejde videre med. Jeg er interesseret i at spinde
en pædagogisk praktisk ende på disse resultater. Arbejdet med brugervenlighed
er efter min mening ikke fuldført og færdigt, før det har flyttet ved noget i praksis.

3.2 TEORETISK OG PRAKTISK FREMGANGSMÅDE
Den anvendte metode tager udgangspunkt i forskrifterne, som er beskrevet af
Rolf Molich i bogen Brugervenlige edb-systemer. Han anbefaler i øvrigt: ”Afprøvningslederen bør selv have prøvet brugerrollen i en tidligere afprøvning”8
Det fik jeg lejlighed til, idet Rolf Molich ved flere lejligheder af samme årsag
inviterede mig som deltager i hans professionelle test af brugervenlighed på nogle danske netsteder. Som testdeltager er jeg imidlertid underlagt tavshedspligt og
kan derfor ikke omtale mine konkrete erfaringer nærmere, men det var meget
lærerigt.
I dette afsnit er litteraturens anvisninger markeret ved indryk og den tilpassede
anvendte metode er beskrevet og forsvaret umiddelbart efter.
Min tænke-højt-undersøgelse består således af følgende trin:
1. Udformning af testopgaver.
2. Pilottest
3. Revision af testopgaver
4. Udvælgelse af testdeltagere.
5. Indledende kontakt og orientering til testdeltagere.
6. Gennemførelse af selve testen;
a)

praktisk forberedelse af testen

b)

modtagelse af testdeltageren med kaffe og snak

c)
d)

løsning af opgaver på netstedet
afsluttende samtale/interview

7. Materialeudskrivning og analyse

8

Molich (1996), s.108
© Sofie Scheutz
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3.2.1 Udformning af testopgaver
Molich anviser, at opgaverne skal formuleres, så de optræder i en realistisk
kontekst.9 Der må ikke være nogen tvivl om, hvad det er, testdeltageren skal
foretage sig, og det skal være tydeligt for deltageren, hvornår de har fundet
svaret på opgaven. Et psykologisk trick er, at første opgave skal kunne løses
på få minutter, det vil få testdeltageren til at slappe af, men Molich advarer:10
”Det er svært at lave en opgave, som en førstegangsbruger med garanti kan
løse på et par minutter. Den skal være meget lettere end designeren tror!”
Der er desuden stor risiko for at give ubevidst hjælp, hvis opgaveformuleringen indeholder fagudtryk, som netstedet anvender, men som ikke normalt indgår i testdeltagerens ordforråd.
Jeg konsulterede Forbrugerstyrelsens telefonrådgivning, hvor Ernærings- og
Husholdningsøkonomer dagligt besvarer henvendelser fra brugere. På baggrund
af mine oplysninger udformede jeg 10 typiske opgaver.
Allerede ved første gennemprøvning, hvor jeg selv skulle finde svar på opgaverne, kunne jeg se, at jeg ubevidst var kommet til at hjælpe en del gennem mit
ordvalg. Der skjuler sig f.eks. megen hjælp i en formulering som denne:
”Forbrugerstyrelsen har udgivet en Kort & Godt om, hvordan man får bedre råd på SU. Bestil hjem til din privatadresse.”
Kort & Godt er et hæfte, som er mindre end en pjece. Det er et brugt begreb i
Forbrugerstyrelsen og på netstedet, men det indgår ikke i testdeltagerens ordforråd. Det vil derfor springe i øjnene og være et stikord, der giver hjælp.
Formuleringen ”får bedre råd på SU” er også en skjult hjælp.
Kort & Godt -hæftet hedder Få bedre råd på SU, derfor ville det være genkendt hurtigere end hvis der anvendes en anden formulering. Den endelige formulering af opgaven kom til at lyde:
”Du mener, at Forbrugerstyrelsen har udgivet noget om, hvordan man får
pengene til at slå til, når man er på SU. Prøv at finde materialet og bestil det
hjem til din privatadresse.”
9

Molich (1996), s.102
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Jeg foretog flere ændringer af testopgaverne med hjælp fra udenforstående for at
få luget ud i skjulte fejl. ”Gamle rødvinspletter på tøjet” blev til:
”Til konfirmationen sidste weekend spildte din svigerinde rødvin på din
hvide skjorte.”
Rødvinspletter var et centralt søgeord i den opgave og ikke nogen typisk formulering. Det var i øvrigt af betydning, at der var tale om gamle pletter, derfor var
uheldet henlagt til konfirmationen sidste weekend, for så kunne det konkluderes
at pletterne var tørret ud og blevet gamle, uden at jeg behøvede at nævne det og
dermed give skjult hjælp.
Jeg valgte, at materialet skulle bestilles hjem til testdeltagernes privatadresse, for
at situationen skulle ligne den virkelige mest mulige. Det ville virke forstyrrende,
hvis der var opdigtet en fiktiv adresse. Det viste sig også, at der lå en anden funktion i at bestille materialet hjem nemlig, at det symboliserede en god afslutning.
Der var ingen tvivl for deltageren om, at han nu kunne gå videre til næste opgave. Testdeltagerne var selvfølgelig informeret om, at deres bestillinger ville blive
annulleret efter testen
Opgaverne var formuleret, så de spændte vidt: Fra abonnementsbestilling til jura,
fra husholdning til aflæsning af ens personlige miljøbelastning. Nogle opgaver
var formuleret sådan, at testdeltagerne ikke vidste, om de ledte efter en folder
eller en artikel. Andre gange var det mere præcist defineret som en pjece, men så
gik opgaven ud på, hvor pjecen var, og hvad den hed.11

3.2.2 Pilottest.
Testopgaverne skal ifølge Molich igennem en pilottest, for at afsløre om
f.eks. den første opgave alligevel er for svær, eller om nogle opgaver kan
misforstås eller lignende.12 En enkelt udvalgt testdeltager, gennemgår opgaverne, som var det en rigtig test. Pilottesten afslører altså, om der er ær-

10

Molich (1996), s.103
Bilag 2, testopgaverne A-G
12
Molich (1996), s.104
11
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gerlige fejl inden selve testen kører. Det er strengt nødvendigt med en pilottest. Man skal ikke tro, at man har tænkt på det hele. Pilottestdeltageren kan
efterfølgende ikke deltage i den egentlige test.
Pilottesten blev afholdt i god tid før den egentlige test, så der var mulighed for
efterfølgende at arbejde videre med opgaverne.
Pilottesten afslørede, at første opgave var for svær! Opgaven gik ud på at
finde noget om sko og sunde fødder, men da søgefunktionen hverken reagerede
på sko eller fødder ville testdeltagerne få meget svært ved at løse opgaven. Det
ville ikke være en god start.
Pilottesten afslørede også, at juradelen var svært tilgængelig. Relevante søgeord på juridiske dokumenter ligger ofte uden for normalt sprogbrug. Det kan
være ord som materialets antændelighed, netto-kontantpris og retshjælpsdækning.
Hele pilottesten tog 75 minutter, jeg ville ned på 1 time.

3.2.3 Revision af testopgaver
Efter pilottesten vil der sandsynligvis være ting der skal revideres. Afhængig af omfanget af revideringen skal der evt. foretages en ny pilottest.13
Den første opgave blev omformuleret og henlagt til slutningen af opgavesættet.
En ny indledende opgave kom i al sin enkelhed til at gå på bestilling af et årsabonnement, dog uden at nævne titlen på Forbrugerstyrelsens blad. Den skulle
være let og ligetil. Opgaver, der var forbundet med juradelen, blev skåret ned fra
3 til 1, det stemte fint overens med, at testen skulle forkortes med ca. 15 minutter.
På baggrund af rettelserne skønnede jeg ikke, at der var behov for endnu en pilottest.

3.2.4 Udvælgelse af testdeltagere.
De udvalgte personer skal tilhøre målgruppen og have passende forudsætninger. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse med relativt få testdeltagere. Molich møder ofte indvendinger imod det lave antal testdeltagere, det
gendriver han med følgende regnestykke:
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En lille øvelse i sandsynlighedsregning:
Hvor mange brugere skal deltage i en
afprøvningsrunde?
En afprøvning med fem brugere er næsten dobbelt så effektiv som
en afprøvning med tre brugere!
Der er en sammenhæng mellem antallet af brugere i en afprøvningsrunde og sandsynligheden for at opdage en katastrofe, som
kun påvirker en vis procentdel af brugerne. Følgende eksempel
illustrerer denne sammenhæng:
En brugergrænseflade indeholder et problem, som betyder, at 40%
af alle brugere går i stå i en typisk arbejdsopgave. Hvis en afprøvningsrunde omfatter tre brugere, er der kun 35% sandsynlighed for,
at dette problem bliver klassificeret som en katastrofe i denne afprøvningsrunde. Hvis afprøvningsrunden derimod omfatter fem
brugere, stiger sandsynligheden til 66%.
Disse sandsynligheder beregnes som 1 – P, hvor P er sandsynligheden for, at katastrofen IKKE bliver opdaget.
P er sandsynligheden for at ingen brugere løber ind i problemet
(0,63) plus sandsynligheden for at én og kun én af de tre brugere
løber ind i problemet (3 * 0,62 * 0,4), dvs. 1 – P = 100% 21,6% - 43,2% = 35,2 %
Hvis afprøvningsrunden omfatter fem brugere, er 1 – P =
1 – (0,65) – (5 * 0,64 ’ 0,4) = 100% - 7,8% - 25,9% = 66,3%

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter. Molich (1996), s. 131

En afprøvning med fem testdeltagere er altså næsten dobbelt så effektiv i
fejlfindingsprocent som en afprøvning med tre deltagere. Herefter flader
kurven ud. En test med 10 testdeltagere er altså ikke dobbelt så effektiv i
fejlfinding, som en test med 5 testdeltagere.
Arbejdet med det færdige materiale er meget omfattende. Overvejelser om
antallet af testdeltagere skal derfor også indeholde tanker om cost-benefit.
Et testdeltagerantal på omkring 5-6 personer er meget typisk.
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Jeg valgte mine 5 testdeltagere med omhu. Målgruppen var jo i princippet hele
Danmarks befolkning, men jeg stillede som minimum krav om, at deltagerne
skulle have prøvet at surfe på Internettet før, ellers ville testen give et forvrænget
billede. Derudover var jeg interesseret i, at få en vis spredning på alder, køn og
uddannelse, for ikke at ende med 5 sekstenårige ivrige edb-eksperter. Flere var
behjælpelige med at levere personer, der levede op til målgruppen.
Mine testdeltageres alder strakte sig fra 25 til 40 år. Disse personer var til
daglig beskæftiget som henholdsvis forfatter, rådgiver, militærnægter, studerende
og biolog. Deres færdigheder på nettet var ligeså forskellige som deres erhverv;
én beskæftigede sig næsten professionelt med Internettet, nogle var lige blevet
koblet op og andre brugte Internettet på almindelig brugerniveau og i forbindelse
med arbejde.
I min udvælgelse af deltagere har jeg optrådt neutralt, jeg har ikke haft nogle præferencer. Det eneste, jeg som testleder har været spændt på, var, om deltagerne kunne tænke højt. For nogle er det lettere at tænke højt end for andre, men
det viste sig at falde alle forholdsvis naturligt at diskutere højlydt med computeren.

3.2.5 Indledende kontakt og orientering til testdeltagere.
I god tid skal der tages kontakt til de testdeltagere, der har indvilget i at deltage, anbefaler Molich.14 Det er vigtigt, at deltageren er vidende om, at det
er systemet der testes, ikke deltageren selv. Man kan evt. sende et brev om
mødetid og sted og en orientering om hvad der skal foregå.
Jeg sendte mine testdeltagere et orienteringsbrev 14 dage før testen. I dette tilfælde var det vigtigt, at de var velorienterede om forholdene, og at de var forberedt på, at de ville blive optaget på video- og kassettebånd. Det var især vigtigt at
understrege skriftligt, at de selvfølgelig optrådte anonymt, og at båndmaterialet
ikke ville blive brugt i anden sammenhæng. Jeg benyttede lejligheden til igen at
huske dem på, at det var Forbrugerstyrelsens netsted, der blev testet, ikke den
enkelte testdeltagers færdigheder på Internettet.15

14
15
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3.2.6 Gennemførelse af selve testen
Praktisk forberedelse skal være helt på plads inden testdeltageren kommer. Det virker forvirrende og stressende på testdeltageren, hvis der f.eks.
skal rodes med videokameraer, og testen kommer for sent i gang. Kaffe eller the er med til at skabe en rar atmosfære i den lidt kunstige situation.16
Jeg prioriterede at have god tid inden den enkelte deltager ankom. Jeg sørgede
for at video- og båndudstyret var indstillet, receptionen var orienteret om testdeltagerens ankomst, og informationsafdelingen var indstillet på at tage hensyn under optagelserne. Testdeltageren blev budt på kaffe og et glas saft. Det kan være
anstrengende for halsen at snakke i en hel time.
Modtagelse af testdeltageren skal indledes med en behagelig samtale,
hvor det igen slås fast, at det er systemets formåen, der afprøves, og ikke
deltagerens. Det anbefales i øvrigt, at man under den indledende samtale
hører lidt om deltagerens baggrund, forudsætninger og forventninger. Det
kan være nyttig viden til en senere vurdering af testen.17
Det orienterende brev havde jeg udsendt via e-post, men som indledning til samtalen fik de nu en papirudgave. Alle havde læst orienteringen, men de fleste kom
i tanker om noget, som de alligevel gerne ville have uddybet. Én ville f.eks. gerne sikre sig, at jeg nu kunne slette de bestilte materialer, så vedkommende ikke
fik en regning ind af døren ugen efter. Jeg kunne berolige med, at jeg havde indgået en aftale med ekspeditionen om at gennemgå og slette bestillingerne efterfølgende. Jeg forhørte mig desuden om deltagerens daglige virke og forudsætning for at søge og finde på Internettet.
Løsning af testopgaverne sker uden samtale med testlederen. Problemerne
med ubevidst hjælp er særlig store, når brugeren er tæt ved at have løst problemet.18 Brugeren skal tydeligt markere, når han mener at en opgave er
løst. Testdeltageren skal under arbejdet med opgaverne huske at tænke højt
uanset relevans.

16
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Testopgaverne skulle helst udleveres en af gangen, men jeg valgte at udskrive
hver enkelt opgave på et ark for sig og udlevere opgavesættet samlet. Deltageren
fik udleveret hele sættet, men kunne kun se én opgave af gangen. Testdeltageren
skulle selv aktivt markere, at en opgave var færdig eller opgivet og gå videre til
næste opgave. Det ville mindske risikoen for, at jeg som testleder udsendte ubevidste signaler om, at opgaven var løst eller ikke løst ved f.eks. at udlevere næste
opgave, eller ikke udlevere næste opgave.
Som testleder overvejede jeg fordele og ulemper ved henholdsvis at overvære
eller forlade testen. Jeg havde fået en del erfaringer ved selv at være testdeltager
på Rolf Molichs kurser, især med hensyn til den skjulte hjælp som testlederens
kropsprog næsten uundgåligt kommer til at give. Man kunne ofte mærke at en
opgave var løst, på grund af testlederens parathed til at udlevere en ny opgave.
Jeg besluttede mig alligevel for at overvære testen af hensyn til teknikken.
Det ville være meget ærgerligt, hvis båndet løb ud under testen. Det ville også
være uhensigtsmæssigt at lade testdeltageren være alene, hvis der skulle opstå
systemfejl på computeren, så lukkes adgangen til Internettet nemlig. Det skete
faktisk et par gange under testen.
Mit vigtigste job var at forholde mig helt passiv. Jeg svarede ikke på
spørgsmål, trak blot på skuldrene, hvis en deltager kunne finde på at spørge om
noget. En enkelt deltager gik lidt i stå med at snakke højt. I den situation kunne
jeg opmuntre til lidt snak ved at spørge, hvad vedkommende tænkte på. En anden
deltager blev meget ivrig og glemte spørgsmålet. I det tilfælde tillod jeg mig diskret at bede vedkommende om at genlæse spørgsmålet. Én deltager tabte knaphulsmikrofonen og fik nødvendig bistand.
Jeg vurderede, at min tilstedeværelse var berettiget og foregik uden at fordreje testresultaterne. Havde jeg ikke været tilstede, kunne det modsatte været
sket. Altså at testresultaterne var blevet forplumrede og usammenlignelige på
grund af tekniske fejl eller lignende.

Afsluttende samtale er en vigtig del af proceduren, den bør man ikke gå let
hen over, mener Molich.19 Den giver et uddybet billede af hvordan testdeltageren opfatter systemet. Der er lejlighed til at stille og få svar på spørgs-
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mål for begge parter. Testlederen skal på forhånd have en række velovervejede spørgsmål klar, men skal samtidig kunne tage udgangspunkt i det
spontant skete.
Ordet var frit i den efterfølgende snak, men jeg havde selvfølgelig et par spørgsmål, jeg gerne ville have besvaret.20 De blev som regel besvaret uden, at jeg måtte stille direkte spørgsmål, for deltagerne fortalte frit og lettet om deres opleve lser og meninger. Det var ikke min opgave at fortælle testdeltagerne om de rigtige
svar, og hvad de gjorde forkert. Som testleder måtte jeg holde den viden for mig
selv, og afslutte testen i en god stemning med tak og en gave for ulejligheden.
Alle testdeltagere mente efterfølgende, at det havde været spændende at deltage.

3.2.7 Dataopsamling og analyse
Litteraturen foreskriver, at blot det at tage notater under testen kan give tilstrækkelige oplysninger.21 Det er dog alligevel begrænset, hvad man kan nå
at opfatte. Derfor er det en god ide at optage testen på bånd. Man kan endvidere vælge at optage testen på video, eller at installere et program der
gemmer skærmbilledet. Hvis videooptagelsen skal bruges til andet end at
støtte testlederens hukommelse, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra
testdeltageren. Et eventuelt udskrivningsarbejde er stort og man bør overveje om indsatsen står mål med udbyttet. Materialet kan tematiseres eller kategoriseres, men der findes ikke en enkelt korrekt systematisk fremgangsmåde til at analysere og uddrage den relevante information på.22
Jeg valgte at videooptage mine testdeltagere. Prøveoptagelser viste nemlig, at
kvaliteten ville blive af en sådan karakter, at jeg kunne identificere skærmbilledet
til støtte for båndoptagelsen og min hukommelse. Jeg var interesseret i at lave
fuld udskrift af undersøgelsen, da jeg som uerfaren testleder ellers kunne risikere,
at noget af mit materiale gik tabt, eller større sammenhænge ikke ville blive opdaget. Derfor blev testen også optaget på kassettebånd, da det er nemmere at udskrive fra end videobånd. Båndene er ikke af en kvalitet, så udenforstående ville
drage nytte af dem uden, at der blev lagt et større klippearbejde i dem. Video- og
20
21

Bilag 4, eftersnak
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båndoptagelser var altså udelukkende beregnet på støtte for min hukommelse.
Selve udskrivningsarbejdet blev foretaget ved hjælp af en fodbetjent båndoptager. Materialet blev stort men spændende.
Materialet skal gennemgå en såkaldt kodning primært for at få nogle sammenlignelige størrelser at arbejde med. Det vil sige, at materialet skal kategoriseres i
temaer eller typer.
Jeg valgte at foretage endnu en gennemskrivning, hvor teksten blev præget i
kursiv, understreget, fed eller normal efter følgende regler: 23

Kursiv:
Understreget:
Fed:
Normal:
Pause/ tavshed.

Oplæsning fra skærm eller opgavepapir
Testdeltagerens navigation, hvad de gør og trykker på.
Kommentarer og udbrud.
Testlederens efterfølgende kommentarer, orientering
Hver prik = 1 sekund. (………20.sek………..)

Disse prægninger gav en visuel antydning af i hvilke opgaver, der var særlig
mange kommentarer og udbrud og i hvilke, det gik rigtig godt. Folk kommenterede og snakkede tydeligvis mest, når de havde problemer, eller når netstedet
ikke optrådte som testdeltagerne forventede.
Denne prægning inspirerede mig til senere at kategorisere materialet i grader af
alvor i forskellige typer af problemer.
Jeg mener, at udskrivningen gav en særlig indsigt i materialet, som jeg ikke
havde fået, hvis jeg blot havde noteret ned under testen. Jeg oplevede flere gange, at jeg først kunne forstå at sætte mig ind i testdeltagerens valg efter anden
gennemlytning. Selv videoen gav mig fornyet viden, som jeg ikke havde opdaget
under testen eller hørt på båndet. Det er beskrevet i afsnit 5.2.3.

3.3 KRITIK AF METODEN
Metoden kritiseres af Matthijs Sienot.24 Sienot har foretaget en sammenlignende
undersøgelse af Tænke-højt-metoden og plus-minus-metoden. Plus-minusmetoden går ud på at sætte plus og minus i margenen på f.eks. en tekst alt efter,
om testdeltageren mente, at det var godt eller skidt. Metoden blev overført til
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pc’en ved at markere dette med cursoren. I en efterfølgende samtale med testdeltageren baseret på en videooptagelse af seancen blev årsagerne til, at testdeltageren noterede plus og minus gennemgået med testdeltageren. Man kom altså frem
til den enkelte testdeltagers vurdering af netstedet. Sienot har gennemført undersøgelser af begge metoder både med og uden et mål:

v Tænke-højt metoden uden et mål
v Tænke-højt metoden med et mål
v Plus-minus metoden uden et mål
v Plus-minus metoden med et mål
Et mål kunne f.eks. være en opgave, der skulle løses.
Resultatet af Seinot’s undersøgelse var, at der kom langt flere kommentarer til
designeren fra testdeltagere, der afprøvede plus-minus-metoden uden at have et
mål, end fra testdeltagere der afprøvede tænke-højt-metoden med et mål.
Jeg mener, at man i sådanne undersøgelser skal være forsigtig med at bruge det
kvantitative mål frem for det kvalitative. Jeg mener ikke, at de to undersøgelser
er sammenlignelige. Min undersøgelse af, om selve kommunikationen på netstedet virkede, havde ikke givet resultater, hvis testdeltagerne på må og få skulle
klikke sig rundt og vurdere for og imod. Så var undersøgelsen resulteret i en
mængde vurderinger af farve, grafisk design, ikoner osv. og det er langt fra det
samme som hensigtsmæssig kommunikation anvendt i praksis. Plus-minus metodens resultater beror på en efterfølgende samtale om de plusser og minusser,
som testdeltageren har noteret under testen. Det indebærer risiko for efterrationalisering. Ved tænke-højt-metoden har testdeltageren ikke i lige så høj grad mulighed for at overveje udtalelserne. Fordelen ved tænke-højt-metoden er netop at
observere testdeltageren, imens han arbejder. Jeg mener afgjort, at tænke-højt metoden er den mest interessante og anvendelige til min undersøgelse.
I afsnit 4.6.8 beskriver jeg, hvordan det faktisk skete harmonerer med testdeltagernes retrospektive kommentarer i det efterfølgende interview.
Det kan desuden kritiseres, at testen foregik i Forbrugerstyrelsen og ikke f.eks.
via et privat modem. Systemet ville angiveligt køre langsommere privat, og det
ville være mere realistisk. Hvis testen skulle have været foretaget fra 5 tilfældige
© Sofie Scheutz
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private modem, ville resultaterne blive meget varierende, tilnærmelsesvis usammenlignelige blot på grund af det tekniske udstyrs formåen. Det er en rimelig
indvending, at kommunikation på Internettet er en sammenhængende størrelse,
som både består af ord, ventetid, skuffelser og det tekniske udstyrs formåen. Da
det ikke var den tekniske hastighed, jeg var interesseret i at undersøge men derimod kommunikationen, var det netop vigtigt at holde de tekniske faktorer konstante. Jeg ville undersøge, om kommunikationen virkede, om de valgmuligheder
og stikord, der blev tilbudt brugeren, kunne bruges, eller om de ikke blev forstået
rigtigt i konteksten.
Tænke-højt metoden kan yderligere kritiseres på et andet punkt. Situationen under testen var kunstig. Forstået på den måde, at testpersonen ikke lige pludselig
ville surfe hen på et andet netsted, når de blev trætte af Forbrugerstyrelsens netsted. Testpersonen var bundet af at løse opgaverne.
Det er et eksempel på tænke-højt-metodens utilstrækkelighed. Det er korrekt, at jeg ikke med denne test præcist kan pege på, hvornår brugeren ville have
forladt siden, hvis de sad hjemme og ikke var i denne test-situation. Dog nævnte
flere testdeltagere spontant undervejs, hvornår de ville have taget telefonen og
ringet i stedet for.
Tænke-højt-metoden med 5 testdeltagere, finder ikke alle fejl og uhensigtsmæssigheder på et netsted. Resultaterne skal anvendes principielt og ikke kun bogstaveligt. Kategorier af fejl skal altså rettes generelt på hele netstedet og ikke kun
der, hvor de er identificerede.
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4 TEST AF FORBRUGERSTYRELSENS NETSTED
Internettet er et ungt nyt medie for den almindelige befolkning, og det tiltrækker
selvfølgelig computer- og Internetinteresserede.
Når man for første gang stifter bekendtskab med Internettet, surfer de fleste
rundt for at lege og samle erfaring de første måneder. Hjemmesider lokker brugeren med flotte farver og fantastisk grafik. Der er ingen grænser for opfindsomheden, når det gælder om at trække opmærksomheden hen på lige netop en bestemt
hjemmeside, og holde brugeren fast et minut eller to.
Med tiden og erfaringen begynder brugeren at betragte Internettet som et redskab. Da er det ikke længere et spørgsmål om farver og grafik men om lynhurtig
informationssøgning. Nu gælder det for netstedet om hurtigt og effektivt at give
brugeren svar.
Det kan ikke længere betragtes som et succeskriterium, at brugeren opholder sig længst muligt på hjemmesiden snarere tværtimod. Det kunne nemlig også
være tegn på vildfarelse og lignende problemer. I fremtiden bliver effektivitet og
brugervenlighed en sammenhængende størrelse, der kan udgøre et kriterium for
succes.
Det må jo siges at være et paradoks for en netredaktør at designe en god og
brugervenlig hjemmeside med det resultat, at brugeren er ude af siden igen efter
30 sekunder, fordi problemet allerede er løst. Men det er kun et paradoks så længe succes regnes i antallet af minutter, man kan fastholde brugeren på netstedet.
Det er ved undersøgelsens start mit indtryk, at brugervenlighed ikke rigtig er i
høj kurs. Man taler meget om målgruppeanalyse, men det er et svært begreb at
bruge på Internettet. Man kan ikke altid begrænse sig til en enkelt målgruppe på
samme måde, som man kan i trykt materiale. Folketingets netsted, skal f.eks. både kunne fungere professionelt for politikere og erhvervsliv, men den skal også
kunne give oplysninger til almindelige borgere og f.eks. skoleklasser, der har fået
til opgave at beskrive forskellen på Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.
På den måde skal en netredaktør ofte kunne nå flere målgrupper med ét og
samme netsted. Derfor mener jeg, at brugervenlighed er en nødvendighed, som
kan forene mange forskellige interesser.
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I praksis ser det ud til, at netsteder er konstrueret efter netredaktørens dagsform
og personlige smag.
Efter flere samtaler med forskellige netredaktører må jeg konstatere, at der
ikke rigtig er nogen, der kan konkretisere deres bestræbelser. Man stjæler lidt her
og ser noget smart der. Netredaktører arbejder ud fra personlig smag og intuition.
De kan godt lide at finde på noget nyt. Helst noget der slet ikke er set før, men de
færreste undersøger resultatet af det færdige produkt. Der findes kun to firmaer i
Danmark, der tester og vurderer brugervenligheden på netsteder. Set i lyset af
Internettets omfang og udvikling er det ikke overvældende.
Mine erfaringer fra andre undersøgelser, som jeg har deltaget i, er, at brugere ofte efterlyser en form for gennemgående rød tråd eller fællesnævner for arbejdet på forskellige netsteder.
Når et netsted skal designes om, er det desværre mit indtryk, at det sker
uden at teste og videreudvikle de erfaringer netredaktøren utvivlsomt har gjort
sig.
Netredaktøren og brugeren taler ikke samme sprog. De taler om det samme område, men ofte med to så forskellige indgangsvinkler, at de aldrig mødes. Jeg
mener, at der er tale om to modsatrettede bevægelser i kommunikationen med
læseren på et netsted. På den ene side farer netredaktøren ud på netstedet med en
hel virksomhed, ofte opdelt i virksomhedens struktur, udgivelser, personale, årsberetninger, osv. På den anden side står læseren og vil gerne ind på netstedet med
et konkret spørgsmål til den pågældende virksomhed – f.eks. udfylde en forsikringsformular eller lignende Der er tale om en kommunikationsform hvor parterne aldrig mødes. Virksomheden går ud på nettet og fortæller om virksomheden.
Brugeren går ind på netstedet og forventer at komme ind i virksomheden og få
svar på sit konkrete spørgsmål.

Multiforsikrings direktør hedder

Er der selvrisiko på cyklen?

Forbrugerstyrelsen har 200 ansatte
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter. Netstedets opbygning efter virksomhedsstruktur kolliderer
med brugerens konkrete spørgsmål.

Jeg synes, at netredaktører er for dårlige til at træde ud af virksomheden og tage
brugerens briller på et øjeblik. Jeg kan se, at det ofte resulterer i, at netsteder i høj
grad er præget af netslang og virksomhedsslang til stor gene for brugeren.
Når man er tilknyttet en virksomhed eller har sit daglige arbejde på nettet, bliver
man hurtigt blind over for problemet, og så opdager man det aldrig. Problemet
med virksomhedsslang vil jeg behandle i afsnit 5.1.1.

4.1 SÅDAN ARBEJDER NETREDAKTØRER
Jeg interviewede og fulgte Forbrugerstyrelsens Internetgruppe i arbejdet med det
nye netsted i Forbrugerstyrelsen. Det var især for at undersøge, om gruppen var i
stand til virkelig at træde i brugerens sted. Jeg forudså, at det ikke ville blive en
nem opgave, fordi deres egne interesser og personlige smag hele tiden ville gribe
forstyrrende ind. Jeg ville hæfte mig ved forventningerne til forbrugeren, hvilke
behov og forudsætninger de blev tillagt.

4.1.1 Arbejdsmetoder
Der blev nedsat en Internetgruppe i Forbrugerstyrelsen bestående af repræsentanter fra flere afdelinger; juridiske kontorer, laboratoriet, sekretariatet og sidst men
ikke mindst informationsafdelingen. Internetgruppen bestod således af informationschefen og en informatikmedarbejder, derudover flere jurister, ernærnings- og
husholdningsøkonomer, HK’ere, en laboratorieforsøgsassistent, en studentermedhjælp og en bibliotekar. Gruppen kontaktede et mindre firma, som kom med
et udkast til design.
Arbejdet og forhandlingerne om det nye netsted foregik over flere uger og måneder. Alle i gruppen havde en mening og alle skulle høres. På gruppemøderne diskuterede man designet og farverne. Man havde desuden en grundlæggende ide
om, at det nye netsted ikke skulle struktureres efter Forbrugerstyrelsens interne
struktur og udgivelser.
Et forslag blevet forkastet. Internetgruppen var inde på, at de gerne ville
opdele netstedet efter emner fremfor en opdeling efter fag, udgivelser og konto-

© Sofie Scheutz

24

Forbrugervenlig kommunikation på Internettet
4 TEST AF FORBRUGERSTYRELSENS NETSTED

rer, men materialet var stort, og der kunne blive behov for, at nogle emner måtte
optræde flere gange under forskellige overskrifter. F.eks. kunne man forestille sig
at emnet Rengøring & Vask både skulle optræde under overskriften Husholdning
og under overskriften Miljø & Samfund. Dette krævede en overskuelig menu således, at brugeren hele tiden vidste, hvor han var henne og kunne komme videre.
Internetgruppen faldt for ideen om en menu, der foldede sig ud, når man
bevægede sig rundt i den. Den optog ganske vist 1/3 af skærmbilledet, men de
mente, at den var nødvendig for overskueligheden. Endelig kunne man klikke
den fra, hvis man kunne klare sig uden.
Flere af mine bange anelser blev bekræftet. Én af hovedgevinsterne ved udskiftningen af det 1½ år gamle netsted, så ud til at være, at man var meget træt af den
lyserøde magenta-farvede paraply, som jo grafisk kendetegnede Forbrugerstyrelsen. Man ville gerne give et lidt mere nobelt indtryk, det var jo en seriøs institution. Her kom smag og behag ind i billedet igen og en diskussion om hvilken farve, der var mest nobel. Man besluttede sig for en meget mørk blå som baggrundsfarve. Sådan en beslutning blev taget udelukkende ud fra ideen om, hvilket
signal Forbrugerstyrelsen gerne ville udsende, og uden hensyn til brugerens behov eller krav. Der blev f.eks. slet ikke taget stilling til, hvorvidt det kunne være
svært at læse negativ tekst - hvidt på mørkeblåt.
Jeg efterlyste videreudvikling og kunne ikke forstå, hvor netredaktørernes
erfaring druknede. Under arbejdet som redaktør af et netsted, ville jeg tro at redaktørerne drog nogle erfaringer med kommunikationen på netstedet og brugte
dem i det videre arbejde. Jeg undrede mig over, at der tilsyneladende ikke blev
trukket på de erfaringer. Det viste sig, at erfaringen druknede i kompromisløs
faglig stolthed hos hver enkelt Internetgruppemedlem.

4.1.2 Forudsætninger
Internetgruppen bestod altså af mange faggrupper. Disse faggrupper var hver
især ansvarlige for at levere stof til netstedet.
Den store juridiske del blev skrevet af jurister, de mere generelle afsnit blev
skrevet af en bibliotekar og en kontorfuldmægtig osv. Det var klart, at der måtte
fagfolk på et område som jura, men problemet opstod, når det ikke skete i samarbejde med fagfolk inden for kommunikation. Det var min vurdering, at juristerne
ikke var kompetente til at arbejde med begreber som hensigtsmæssig kommuni-
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kation. Juristerne mente, at hensigtsmæssig kommunikation var at sige alt. Så var
intet til at misforstå. De havde meget svært ved at acceptere, at ikke alt var lige
relevant stof for brugeren. Jeg så altså et alvorligt problem i at de, som var uddannet til det, ikke optrådte som autoritet overfor både juristerne og de øvrige
faggrupper.
Det var groft sagt vilkårene i Forbrugerstyrelsen. Netredaktionschefen var også
jurist og edb-koordinator. De eneste, som tilnærmelsesvis var uddannet til at
kunne kommunikere, var de to informationsmedarbejdere, hvoraf den ene deltog
aktivt i internetgruppen.
Denne medarbejder skulle tilgodese alle faggrupper og prøve at samle trådenne, så alle faggrupper blev tilfredse. Redaktørfunktionen havde mere karakter
af en servicefunktion.
Jeg mener, at en Informationsmedarbejders rolle bør være langt større i den
sammenhæng. De er ansvarlige for, at budskabet når frem. Informationsmedarbejderne kan lytte til og sætte sig ind i de forskellige afdelingers behov, men til
sidst skal det være dem, der skærer igennem. Der må være en overordnet udtænkt
struktur, som rækker lidt længere end det grafiske.

4.1.3 Forventninger
Internetgruppens forventninger til det nye netsted indsamlede jeg ved hjælp af et
spørgeskema udsendt på den interne e-post. Herfor indkasserede jeg en svarprocent på 50%. De indkomne besvarelser lå dog så tæt på hinanden, at jeg ikke
havde grund til at antage, at de manglende besvarelser skulle afvige kraftigt herfra.25
Der var bred enighed i Internetgruppen om, at opdelingen i emner gjorde det meget lettere for brugeren. Flere talte om, at der var opnået en intuitiv tilgang til
stoffet. Man var også glad for at søgefunktionen var placeret i topbjælken, så den
hele tiden var tilgængelig for brugeren.
Internetgruppen kunne også forudse nogle vanskeligheder, som brugeren
kunne løbe ind i. Det kunne f.eks. være, at man skulle meget langt ind i et doku25

Bilag 1, spørgeskemaet og besvarelserne
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ment for at se, om det var en pjece, en artikel eller et EU-direktiv om samme emne.
Der herskede også en vis spænding om, hvorvidt folk kunne bruge den store
folde-ud menu i venstre side, eller om den blot ville fungere som støj.
Juradelen forekom stor og svær. Endelig var der én, der forudså, at folk
ville få vanskeligheder med baggrundsbilledet. Det ville simpelthen tage for langt
tid at få det frem på skærmen.
I Internetgruppen mente alle, at det var et nødvendigt men meget stort hestearbejde at skifte design og udvikle netstedet. Det førte til en sund selvransagelse og
oprydning i forældet materiale, men resultatet kunne være, at man ligefrem blev
genopdaget i befolkningen.
Alle forudså at befolkningen forventede en overskuelig, saglig og aktuel information. Det skulle være pænt og tilgængeligt og virke hurtigt.
Netstedets målgruppe var den samme som husets øvrige målgruppe, nemlig
hele Danmarks befolkning. Almindelige mennesker skulle side om side med professionelle folk som journalister, jurister og erhvervsdrivende kunne benytte netstedet. Almindelige mennesker blev i Forbrugerstyrelsen defineret som dem, der
læste Råd & Resultater eller så Rene ord for pengene i TV. Sidst men ikke
mindst skulle netstedet også gerne kunne benyttes i pædagogisk øjemed som en
hjælp til forbruger-undervisning i folkeskolerne.
Internetgruppen mente, at Forbrugerstyrelsens image i befolkningen var
godt. Det største problem var, at styrelsen hele tiden blev forvekslet med Forbrugerrådet. Det skabte nogen forvirring. Man mente, at man blev betragtet som en
troværdig medspiller om end lidt støvet.
Det nye netsted blev alt i alt beskrevet af Internetgruppen som fint, funktionelt, pænt, behageligt, intuitivt, roligt og sobert med en pæn farve!
Under bearbejdningen af skemaets indkomne svar fik jeg fornemmelsen af, at der
ikke rigtig var taget reel stilling til, hvad man rent faktisk mente om det nye netsted, som det forelå. Flere svar var tilnærmelsesvis ens formuleret, nærmest standard. ”Opdeling i emner giver en meget intuitiv tilgang til stoffet”. ”Intuitiv tilgang” var tydeligvis et nøgleord, som man havde stræbt efter at opnå, det var et
håb.
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Til spørgsmålet om forventede vanskeligheder var der en af netredaktørerne, der mente, at det eneste problem med det nye netsted var, at baggrundsbilledet ville tage tid at hente frem. Det var vist heller ikke en realistisk forudsigelse,
at eventuelle vanskeligheder skulle kunne begrænse sig til baggrundsbilledet. Det
var snarere et håb end en fortrængning.
Det handlede igen om kunsten at kunne træde ud af virksomheden og se det færdige resultat fra brugerens side. Det var altså ikke mit indtryk, at gruppen havde
taget reelt stilling til den færdige version.

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: www.Forbrugerstyrelsen.dk. Forbrugerstyrelsens
hjemmeside, maj 1998

4.2 NETREDAKTØRERNES VILKÅR PÅ INTERNETTET
Der var mange mennesker om at formulere teksterne til netstedet. Det kunne ikke
undgås, at det ville give et meget varieret indtryk. Jeg forudså, at det kunne
komme til at virke direkte rodet på forbrugeren. Sværhedsgraden var meget svi ngende, og der var som nævnt stor risiko for fagslang, når en jurist skrev om sit
eget fagområde. Måske kunne man tale om direkte inhabilitet.
Juradelen figurerede meget demokratisk på lige fod med pjecer og plakater.
Signalet var faktisk, at den var lige til at gå til for almindelige mennesker. Efter
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min vurdering var den del kun egnet for professionelle, så jeg forudså, at mange
ville lede forgæves dér.
Hæfter, pjecer og artikler var scannet ind i oprindelig form. Meningen var,
at man kunne bladre i dem og se, om det var relevant materiale, før man bestilte.
Men pjecerne så mærkelige ud i den form, overskueligheden var en anden. Man
kunne se eksempler på en pjeces for og bagside, som var de blot slået op og lå
med ryggen opad på et bord. Sådanne eksempler findes ikke på Forbrugerstyrelses netsted mere.
Det smarte ved at Forbrugerstyrelsen går på nettet består jo netop i at tekst
kan være linket, så man kan springe direkte hen til det relevante, i stedet for at
klikke sig, og rulle igennem en hel pjece.
Det var ikke umiddelbart nemt at se, om det var en pjece eller en artikel man
havde fat i, det kunne måske volde problemer, hvis man gerne ville bestille materialet.
Jeg forudså også at indholdsfortegnelsen i pjecer kunne forveksles med menuer og undermenuer. Det ville give identifikationsproblemer.

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Tv. Indholdsfortegnelse i pjece. Th. Undermenu af
menupunktet Vareundersøgelser

4.3 AFVIKLING AF BRUGERTESTEN
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Jeg vil i det følgende beskrive afviklingen af brugertesten i dens enkelte led, men
for at overskueliggøre materialet og gøre det sammenligneligt har jeg udarbejdet
en skematisk oversigt over testresultaterne.
Testens opgaver kan være opgivet, rigtigt løst eller forkert løst. Det sidste
og mest fatale for brugeren vil i praksis sige, at testdeltageren tror, at opgaven er
rigtigt løst, men i praksis vil de f.eks. aldrig modtage den pjece, de tror, de har
bestilt.
Skemaet kan læses vertikalt. Her får man oplysninger om den enkelte deltagers
problemer og færden.
Skemaet kan også læses horisontalt. Det vil vise problemvarianter i hver enkelt
opgavetype.
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4.4 SKEMATISK OVERSIGT
Tid, resultat og kommentar

Testdeltager
Nummer 1

Testdeltager
Nummer 2

Testdeltager
nummer 3

Testdeltager
nummer 4

Testdeltager
nummer 5

Min. 03:05

Min. 04:34
Rigtigt løst
Ivrig og lidt
glemsom

Min. 03:04

Min. 02:21

Min. 03:20

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Min. 05:02

Finder ad større omveje bestillingsliste
Min. 04:28

Finder forkert
abonnement på
pjecer
Min. 03:46

Finder ad større omveje bestillingsliste
Min. 04:44

Forkert løst

Opgivet

Rigtigt løst

Forkert løst
Bestiller forkert materiale

Opgave A

Rigtigt løst

Bestil årsabonnement
på Råd & Resultater

Søgning på
abonnement
går galt
Min. 05:51

Opgave B

Opgivet

Bestil Kort & Godt,
Få bedre råd på SU

Søger forkert/ Bruger papir
kan ikke bestil- og pen/bestiller
le
forkert

Kan ikke bestille

Min. 03:12

Min. 02:51

Min. 03:35

Forveksler
menu og indholdsfortegnelse i pjecen
Min. 03:08

Opgave C

Forkert løst

Forkert løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Bestil et nummer, af
Råd & Resultater om
Barbermaskiner

Kan ikke huske årgang og
nummer

Kan ikke huske/bruger
papir og pen

Kan ikke huske årgang og
nummer

Min. 03:19

Min. 02:05

Kan ikke huske/bruger
papir og pen/
bestiller forkert
Min. 04:20

Min. 05:59

Kan ikke huske/kan ikke
identificere
materialet
Min. 09:38

Opgave D

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Mængdebegrænsning
på tilbudsøl, er det
lovligt?

Hurtigt svar,
lidt forvirret
over backknap
Min. 01:39

Kan ikke finde
søgefunktion

Ser ikke at §7
er linket

Klog af skade,
snydt igen

Søger ikke,
leder selv

Min. 03:42

Min. 06:55

Min. 03:33

Min. 05:52

Opgave E

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Forkert løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Rødvinsplet af skjo rten

God søgning,
hurtigt svar

Søger ikke,
bruger menuen

Usikker på
søgefunktion

Hurtigt svar
via menuen

Søger ikke,
leder selv

Min. 00:44

Min. 01:07

Min.

02:24

Min. 01:40

Opgave F

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Rigtigt løst

Find pjece om fodpleje
og sunde sko,

Hurtigt svar
via menuen

Hurtigt svar
/lidt forvirret
over backknap

Søger ikke,
leder selv, men
husker godt

Hurtigt svar
via menuen

Min. 03:40

Min. 06:01

Min. 05:07

Min. 07:23

Min. 05:29
Forkert løst
Søger uden
godt resultat/
Finder forkert
materiale
Min. 10:45

Opgave G

Forkert løst

Forkert løst

Opgivet

Rigtigt løst

Forkert løst

Tjek din miljø - belastning

Programmet er
svært at finde/
giver ingen
mening

Programmet er
svært at finde/
giver ingen
mening

Kan ikke finde
programmet

Programmet er
svært at finde/giver ingen
mening

Programmet er
svært at finde/giver ingen
mening

Min. 11:18

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: En sammenskrivning af spørgsmål, tid og testlederens kommentarer til det udskrevne materiale.
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4.5 VERTIKAL LÆSNING AF SKEMAET
Læses skemaet vertikalt, kan man få et indblik i den enkelte testdeltagers arbejde
på netstedet. Man kan altså her se, om samme problem gentager sig i flere opgaver og sammenligne, om andre testdeltagere løber ind i lignende problemer. Man
kan læse, om de undervejs får erfaring og lærer netstedet at kende.
Jeg vil her tegne en profil af hver testdeltager og den enkeltes problemer og
succeser på netstedet. Heri vil indgå citater, som understøtter og illustrerer problemerne.

4.5.1 Profil af testdeltager nummer1
Første testdeltager var en fattet rationel person i 30 års alderen, til dagligt beskæftiget som rådgiver. Testdeltageren havde tidligere været inde på Forbrugerstyrelsens hjemmeside for at bestille materiale.
Han var trænet i at formulere et præcist søgeord og fandt ofte materialet hurtigt,
men han læste ikke nærmere i Tips om Søgning, så han opdagede ikke, at man
skulle bruge engelske ”and” og ”or”, hvis man ville søge på flere ord. Derfor gik
det galt med to ellers gode søgeord;
Jeg tror jeg prøver denne her søgemaskine…..SU…og penge skriver vi…det må være
nogle gode ord…det var det ikke; Ingen! Hmmm… 26

Denne testdeltager brugte ofte backknappen, derfor skabte det en del forvirring,
at han skulle aktivere den to gange for at komme en side tilbage. Det skyldtes, at
netstedet rent teknisk var opdelt i frames. To af disse frames bladrede tilbage enkeltvis. Det kunne være med til at skabe nogen forvirring om menuen. Testdeltageren bemærkede i eftersnakken, at den forandrede sig, men han forstod ikke
hvorfor.
Jeg undrede mig over, at lige pludselig ændrede den sig. Så blev den meget mere detaljeret, men det var nok, når jeg var inde i nogle ting. Men jeg forstod ikke. Lige pludselig
synes jeg, det var meget uoverskueligt og tænkte hvor er hovedmenuen henne? 27
26
27

Bilag 5.1, opg. B
Bilag 5.1, eftersnak
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Testdeltageren søgte og fandt hurtigt men havde generelt svært ved at bestille det
fundne materiale. I springet fra det fundne dokument til bestillingslisten nåede
deltageren at glemme materialets titel, nummer og årgang, det kostede lidt frustration.

4.5.2 Profil af testdeltager nummer 2
Anden testdeltager var en ivrig person i 40 års alderen med forstand på og forventninger til kommunikationen. Han var dagligt beskæftiget som tekstforfatter.
Han tøvede ikke længe og forsøgte sig gerne frem.
I første omgang havde han problemer med at bestille et abonnement i bestillingslisten. Navn og adresse blev tastet ind flere gange men uden resultat. Han glemte
at markere, hvad han gerne ville bestille, men fandt dog ud af det til sidst. I to
opgaver, B og C, hvor der skulle bestilles materiale hjem, løb han ind i vanskeligheder med at springe fra det fundne materiale til bestillingslisten.
Barbermaskiner, det står sgu her…okay…og.. hvad så….Råd & Resultater 10/97 side 1012 øhmmm så bestiller jeg det hjem…hvordan fanden mon man gør det? Skal man skrive
bestil?…… nej, så må jeg gå tilbage..hallo…(red. Problemer med backknappen) nå, det
kan jeg så åbenbart ikke…hvad var det, hvad fanden var det nu der stod? Nu kan jeg ikke
huske det. Jeg skulle have skrevet det ned…rømm.. jo det var Råd & Resultater enkeltnumre, og det er jeg så nødt til…Så er jeg nødt til at gå tilbage, fordi jeg kan ikke huske
det…hvad nummer det var… øhm…men hvordan var det nu? 28

Under bestillingen af B-opgavens materiale indtrådte en katastrofe. Testdeltageren fik den opfattelse, at når man først har afgivet navn og adresse én gang og
afsendt én bestilling, så havde systemet navnet og adressen, og så skulle man blot
trykke på Bestil i bjælken, når man havde fundet det, man ellers ville bestille.
Testdeltageren fandt aldrig søgefunktionen oppe i bjælken, han efterlyste og
savnede den meget. Han mente selv, at han havde arbejdet hårdt og tilføjede, at
han hjemme nok havde stoppet og ringet i stedet.

28

Bilag 5.2, opg. C
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4.5.3 Profil af testdeltager nummer 3
Den tredje testdeltager var en ung interesseret person på 25, der ikke havde de
store erfaringer på Internettet. Han var til dagligt beskæftiget som militærnægter i
et laboratorium, og havde prøvet at surfe på Internettet på arbejdspladsen, men
det var ikke noget, han brugte meget. Han havde interessen og en meget selvfølgelig tilgang til moderne isenkram.
Testdeltageren orienterede sig ikke meget på skærmen men gik straks i gang.
Han så ikke Bestil-funktionen oppe i topbjælken men fandt bestillingslisten ad
omveje under linket Forbrugerstyrelsen. Det var karakteristisk for denne deltager, at han var meget usikker på søgefunktionen og først søgte som sidste udvej.
Menuen i venstre søjle brugte han ikke til noget, men derimod gik han gerne helt
ud på hovedsiden og startede på en frisk hele tiden.
…(minutters klikken rundt )………….det er lidt sværere, jeg prøver lige at gå ud til menuen her.. Jeg kunne selvfølgelig prøve at skrive rødvin for sjov.. og se om det giver noget jeg kan bruge….5! På pletten (…) aha, det var lige det jeg skulle bruge…29

Denne testdeltager måtte flere gange have fat i papir og pen. Problemet opstod,
dels fordi han skulle springe fra det fundne materiale til bestillingslisten, dels
fordi han ikke så, at teksten var linket. Han ville gerne se nærmere på § 7 og
skrev ned i stedet for at klikke på den og gå direkte derhen.
I eftersnakken sagde testdeltageren, at det var rimelig nemt at bestille hjem,
og at venstresøjlen fungerede godt, men at det bare var ham, der ikke var god nok
til at bruge den. Han gik ofte tilbage til hovedsiden, det var meget nemmere at
overskue, der var så mange små underpunkter i venstresøjlen.

4.5.4 Profil af testdeltager nummer 4
Den fjerde testdeltager var en supertrænet Internetbruger på 30 år, der kendte alle
funktioner og muligheder og begrænsninger på sådan et netsted. Han arbejdede
til daglig med Internettet, lavede selv hjemmesider osv.

29

Bilag 5.3, opg. E
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Denne deltager startede rutinemæssigt med at danne sig et overblik over mulighederne på hjemmesiden. Han undersøgte menuen og bjælken og studsede som
den eneste over funktionen Fjern menu. Han opfattede tingene mere teknisk end
de var og læste det som Fjernmenu! Det vidste han ikke, hvad var.
Under bestilling af et abonnement, løb han ind i en fælde. Han vidste nemlig, hvad bladet hed, så han valgte at klikke på Råd & Resultater og ikke Abonnement. Derfor blev han kun tilbudt enkeltnumre af Råd & Resultater.
I opgave D havde han fået så meget erfaring med at bestille hjem, at han
også vil bestille Kort & Godt om mængdebegrænsning hjem, selv om det ikke
var en del af opgaven, jeg stoppede ham ikke, og både han og undertegnede blev
da også en erfaring rigere på den konto. Klog af skade sikrede han sig tydeligvis,
hvad det var for et materiale, han havde nemlig før været fremme og tilbage et
par gange under springet til bestillingslisten:
Kort & Godt nummer 16, aha jamen så ved jeg det. Nu vil jeg lige se om det er den rigtige pjece, jeg har fat i her…mængdebegrænsning, den klikker jeg på…og der er så først
paragrafferne her…detailvirksomhed må ikke fastsætte noget loft for, hvor stort et antal
enheder, jamen det er godt. Det vil jeg gerne lige have med ud til ham manden der og vise
ham. Så jeg går op i bestilling…nu skal jeg se,…det var Kort & Godt nummer 16. Jeg går
op i bestil og så siger jeg, jeg vil godt bestille…nu skal jeg lige finde Kort & Godt , den
er der og trykker på Kort & Godt og så finder jeg nummer 16…….nej de er sgu’ ikke
nummererede….det er med årstal. Gad vide om der kun er et om året….nej det kan der
ikke være,.. jeg prøver…gad vide, om det er det rigtige sted jeg er? Kort & Godt
…..bestillingsliste, totalabonnement… .Kort & Godt nummer 16, hvorfor kan jeg ikke få
det?…..Jeg går lige ind på bestil én gang til og ser, om jeg har gjort det rigtige…så trykker jeg på Kort & Godt ….dyner og puder, etik.. jeg kan ikke forstå at der ikke er numre
på….så tænker jeg over om det er fordi jeg har overset et eller andet eller om man har
glemt at skrive numre på. Nu går jeg lige tilbage én gang til…så skal jeg lige tænke over,
hvor pokker var det nu jeg var henne?30

Denne manøvre krævede mere end almindelig tålmodighed, desværre siger denne
undersøgelse jo altså ikke noget om, hvor længe testdeltageren havde holdt ud
derhjemme, hvornår han havde grebet telefonen i stedet for.
Deltageren havde desuden svært ved at skelne pjecer fra artikler og havde
tendens til at forveksle hoved- og undermenu med indholdsfortegnelser i pjecer.
(Figur 4). Han søgte selvsikkert, men læste ikke Tips om søgning og søgte derfor
30

Bilag 5.4, opg. D
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forkert, når han søgte på flere ord. Testdeltageren løste i sidste ende alle opgaver
rigtigt og hurtigt. Når han var længe om enkelte opgaver, var det fordi, han var
meget omhyggelig med at tænke højt undervejs.

4.5.5 Profil af testdeltager nummer 5
Den femte testdeltager var en 28-årig biolog, der kun brugte nettet lidt på arbejdet til daglig. Han havde ikke de store erfaringer, men bevægede sig rundt på
brugerniveau.
Denne lidt fåmælte deltager gjorde det meget i at lede selv. Han havde en meget
stor tålmodighed, og klikkede sig igennem oceaner af materiale. Han fandt sågar
stavefejl undervejs på sin færd.
Nu går jeg ind under den, der hedder Jura………og går ind under Køb & Reklamationer
………… og så går jeg ind under T, for at se om der er noget, der hedder tilbud……….og det er der ikke ……… Så prøver jeg at gå ind under Købeloven……………… …………………………… og det ser ikke ud til det er så spændende,
så jeg prøver at gå ind under Markedsføring for at se om der står noget der
…………………………. og går ind under God markedsføringsskik og ser, hvad der står
der …………………… ………… … …… …… (klikker ned) …………………………
………………………………… ……………………..hm…….. jeg går ind under Prismærkning, for at se, om der er noget der ………………………………………………
(klikker ned) ….så gør jeg ind under Øl & Mineralvand, for at se om der er noget der
………………….. men det er kun om returflasker…………… …… …………
…………………… …………………… …………… …… ….. prøver at gå ind på søg
og se om jeg kan finde noget her og søger i ALT, så søger jeg under Begrænsning & tilbud ……………………….. og der er en stavefejl……og der var noget her.31

Når han endelig søgte, gjorde han det forkert, fordi han ikke havde læst Tips om
søgning.
Han efterlyste selv, at søgefunktionen skulle være fremhævet noget mere,
fordi man var vant til at søge fra andre netsteder. Han glemte at bruge den, fordi
den nærmest var gemt af vejen.

31

Bilag 5.5, opg. D
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Han havde i første omgang fundet bestillingslisten under punktet Kontakt &
Debat, og ad denne omvej bestilte han fortsat. Han opdagede altså ikke Bestil i
bjælken.
Endnu engang dukkede der problemer med at huske materialets titel og
nummer op.
Alligevel sagde testdeltageren i eftersnakken, at det var nemt at bestille. Han var
jo stadig i god tro og uvidende om, at han havde forsøgt at bestille en flyttepakke
til 80 kr. og en pressemeddelelse, som blev forvekslet med en pjece. Menuen i
venstre søjle havde han ikke brugt meget. Han kastede et blik på den og fortalte
mig, at det var meget godt, men at han bare ikke brugte den, og tilføjede:

4.6 HORISONTAL LÆSNING AF SKEMAET
Læses skemaet horisontalt får man indblik i, om de enkelte problemer knytter sig
særligt til bestemte opgavetyper. Man udpeger mere præcist, hvor kommunikationen mislykkes og hvilke problemer, der er fælles for flere testdeltagere.

4.6.1 Karakteristik af opgave A
Opgave A (bestilling af Forbrugerstyrelsens blad) var testdeltagernes første møde
med Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Som nævnt skulle denne opgave af psykologiske årsager være nem at løse. Opgaven blev da også løst rigtigt af alle testdeltagere på under 5 min.
For nogle af testdeltagerne var det dog ikke umiddelbart indlysende, hvordan
man nemmest og hurtigst bestilte abonnement.
Kun testdeltager nummer 4, den meget trænede, orienterede sig i bjælken
og valgte Bestil. To andre blev tiltrukket af det link, der hed Nyheder & Pressen.
Testdeltager 1 fandt på at søge på abonnement, men det hjalp ikke. Han fik 43
dokumenter frem om fortløbende avisabonnementer, opsigelser og fortrydelsesret. Han søgte derefter på Råd & Resultater og som punkt nummer 8 i søgeresultatet faldt han over en bestillingsliste, som førte til opgavens løsning. Han tilføjede dog, at han nok ikke havde kunnet bestille abonnementet, hvis han ikke havde
vidst, hvad bladet hed.
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4.6.2 Karakteristik af opgave B
Opgave B (bestil noget om hvordan man får pengene til at slå til, når man er på
SU) var konstrueret, som en meget typisk og forholdsvis nem opgave. Jeg havde
ikke forudset, at denne opgave ville komme til at volde katastrofale kvaler.

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Bestillingslisten i forbedret udgave. Testdeltagerne
arbejdede med en tidligere udgave hvor kategorie n Pjecer i serien ”Ren Besked” blot hed Pjecer. Kategorien Pjecer i serien ”Kort & Godt” blot hed Kort & Godt.

Kun testdeltager 4 formåede at løse opgave B rigtigt. Testdeltager 2 og 3 fandt
hurtigt det aktuelle materiale men måtte opgive at bestille det. De kunne simpelthen ikke identificere materialet som en Kort & Godt i bestillingslisten.
Testdeltager 2 og 5 løste opgaven forkert. Den ene bestilte på en forkert måde,
den anden testdeltager kunne ikke identificere materialet og bestilte en hel flyttepakke til 80,00 kroner, i stedet for en Kort & Godt til 7,00 kroner. Dem ville
Forbrugerstyrelsen nok have hørt fra igen, hvis det var den virkelige verden. Det
var i springet fra det fundne materiale til bestillingen, at brugeren mistede tråden.
Alle testdeltagere ledte forgæves under pjecer, ingen testdeltagere vidste hvad en
Kort & Godt var for en størrelse.
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4.6.3 Karakteristik af opgave C
Opgave C (find en undersøgelse om barbermaskiner) blev løst rigtigt af tre testdeltagere og forkert af to testdeltagere. Opgaven indeholdt dels en positiv overraskelse og dels et problem.
Overraskelsen bestod i, at fire ud af fem testdeltagere gik samme vej via
menuen i jagten på en undersøgelse om barbermaskiner.

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Overskriften Diverse fungerer godt i den rette
kontekst

De klikkede på Vareundersøgelser og fik så tilbud om at vælge mellem 13 ove rskrifter, heriblandt både Hårde Hvidevarer og Husholdning. Alle valgte resolut
den lidt diffuse overskrift Diverse, og fandt barbermaskiner stående øverst. Havde de derimod valgt Husholdning havde de fået en forældet undersøgelse. Man
må notere sig, at selv en lidt diffus overskrift som Diverse kan virke problemfrit i
den rette kontekst.
Problemet i opgave C opstod, når testdeltagerne havde fundet det angivne materiale og skulle til at bestille det. I springet over til bestillingslisten skulle de huske
bladets nummer og årgang, f.eks. 10/97. Det betød, at samtlige deltagere måtte en
tur tilbage og undersøge sagen. Flere testdeltagere måtte gribe til papir og pen og
© Sofie Scheutz
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notere ned, andre klarede sig ved højt at gentage nummer og årgang for sig selv
under springet. I bestillingslisten under Råd & Resultater, enkeltnumre blev de til
sidst bedt om at indtaste årgang og nummer - omvendt rækkefølge!

4.6.4 Karakteristik af opgave D
Opgave D (juridisk opgave, om begrænsning af køb af særlige udsalgsvarer) løste alle testdeltagere rigtigt.

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Juridisk dokument som alle testdeltagere undgik
at komme nærmere ind på.

Flere deltagere startede frejdigt med at gå ind under Jura. Efter kort tids ophold
fandt de dog ud af, at det ikke rigtig var noget for ikke-fagfolk.
Tre testdeltagere søgte på det oplagte søgeord Tilbud. De fandt her igennem
en Kort & Godt om rabatter og mængdebegrænsning. Her læste de sig til svaret.
To testdeltagere blev tiltrukket af Spørgsmål & Svar under Jura, og her var
de heldige at finde svar. Under udarbejdelsen af testopgaverne har jeg ikke været
opmærksom på at der fandtes et svar der, men der var jo heldigvis mange måder
at få svar på. Det viste sig i det hele taget ofte, at deltagerne fattede interesse for
linket Spørgsmål & Svar, som fandtes som underafdeling af alle hovedoverskrifter.
© Sofie Scheutz
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4.6.5 Karakteristik af opgave E
Opgave E (hvordan man får rødvinspletter af skjorten) repræsenterede den største
spredning rent tidsmæssigt. Der var over 5 minutters forskel på testdeltager 1 og
testdeltager 3, som var den eneste af testdeltagerne, der fandt en forkert løsning.
Den hurtige, testdeltager 1, søgte omgående på et helt centralt ord, nemlig
Rødvin. I løbet af 99 sekunder var opgaven løst.
Den langsomme, testdeltager 3, ledte selv i menuen og i forskellige underoverskrifter, som han blev tiltrukket af. Først efter fem minutters klikken rundt
søgte han lettere småfnisende på Rødvin og fandt pjecen På Pletten. Generelt må
man sige, at det begyndte at blive tidskrævende, når testdeltagerne selv ledte i
stedet for at søge. Testdeltager nummer 3 kom næsten op på 6 minutter af samme
årsag.

4.6.6 Karakteristik af opgave F
Opgave F (om pjecen om sunde sko og fødder) var et godt eksempel på, at stierne virkede. Det vil sige, at flere på hinanden følgende links forekom som logiske
valg for flere af testdeltagerne. Løsningen fandtes både under Beklædning &
Tekstiler og Helbred & Motion. Begge veje blev brugt uproblematisk.
De, der havde erfaret, at det var smart at søge på et ord, blev sat minutter
tilbage i denne opgave. Det oplagte søgeord Sko gav nemlig intet resultat! Søgte
man derimod på ord som Mellemfodsknogler eller Forfodsbue eller Lilletåsballer, ja så fik man straks pjecen frem i sit søgeresultat. Det var der selvfølgelig
ingen, der havde fantasi til.
Testdeltager nummer 5 søgte flere gange på Sko. Det blev det dog ikke bedre af,
men da han altså mente, at den burde findes under sko, valgte han et forkert materiale nemlig pressemeddelsen, Vær på tæerne når skoen trykker.
Det var meget svært at finde pjecen ved hjælp af en søgning.

4.6.7 Karakteristik af opgave G
Opgave G (Tjek din miljøbelastning) var et sjældent eksempel på, at samtlige
testdeltagere gik ad samme veje. De stødte på de samme problemer og sad efter-
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følgende tilbage med samme følelse. Testdeltager 4 løste opgaven rigtigt, testdeltager 1,2 og 5 løste den forkert og testdeltager 3 måtte opgive opgaven. Det hele
startede rigtig godt.
Den meget oplagte hovedoverskrift Miljø & Samfund tiltrak alle, og godt tilfreds
konstaterede hver især, at det var det helt rigtige valg, for her kunne de nemlig
komme videre ind i det, der hed Miljøbelastning. Det var jo lige det, de skulle
bruge. Nu skulle de bare lige klikke sig ind på programmet om miljøbelastning.
Fire ud af fem testdeltagere ledte længe efter Tjek din Miljøbelastning, og da de
omsider fandt det langt ned på siden under T for Tjek, var det med en kommentar
om, at det da var ulogisk, og den skulle man godt nok lede længe efter. Den sidste testdeltager fandt aldrig Tjek din Miljøbelastning under T.
Programmet kom skævt ind på skærmen, så en væsentlig del af billedet
manglede. Det var præcis den del, der gjorde at man kunne komme videre og se
sine resultater og gøre nye valg. For overhovedet at kunne prøve programmet,
skulle testdeltagerne altså få den ide at rykke hele vinduet lidt til venstre. Det var
kun testdeltager 4 (interneteksperten), der fandt på det.
Kort tid efter at undersøgelsens resultater var blevet formidlet til Internetgruppen blev Tjek din Miljøbelastning taget af netstedet. Jeg kan derfor ikke illustrere dette ved et skærmbillede.
For at få noget som helst billede af, hvordan programmet virkede, måtte jeg
under undersøgelsen beslutte mig for at hjælpe testdeltagere ind i programmet.
Testdeltager nummer 2 og nummer 5 blev altså hjulpet ind, efter at de selv havde
givet op. Der var i alt 3 testdeltagere, der arbejdede med programmet. I løbet af
få minutter gjorde de sig de samme erfaringer. Programmet gav ingen mening.
De blev skuffede, og de forstod ikke umiddelbart at læse søjlerne og diagrammerne. De gad ikke at sætte sig ind i det.
Det var alvorligt, og det var ikke noget, man kunne klandre testdeltagerne
for. De følte sig til grin og syntes, at det var spild af tid. Der var tale om en meget lidt brugervenlig kommunikation, men det var næppe Forbrugerstyrelsens
hensigt.
.
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4.6.8 Eftersnak 1-5
Den efterfølgende snak kan man kalde et lille retrospektivt interview. Det, der
meget typisk skete, når jeg efterfølgende interviewede folk, var, at de ubevidst
kom til at pynte på udtalelserne og sige dét, de troede, der forventedes.
Den venstre søjle med den meget store menu, som foldede sig ud, fik fine
kommentarer med på vejen:
Enormt smart! Men da jeg opdagede, at det var det samme, der stod her, var det ligegyldigt. Nej, alligevel giver det et godt overblik.

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Udfoldet menu og tekstbærende side er identisk.
Ligegyldigt eller overblik?

Testdeltageren nænnede simpelthen ikke at sige den barske sandhed. De andre
pakkede det også godt ind og gav endda sig selv skylden:
Den fungerer godt nok, jeg var bare ikke god nok til at bruge den, tror jeg ikke. Det var
mig, der ikke var god til det –

og
Venstresøjlen har jeg ikke lagt mærke til …..(kigger)….det er meget godt, men jeg brugte
det ikke.
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I denne situation var det min opgave at gå tilbage til netredaktøren og designeren
og meddele, at det ikke fungerede brugervenligt efter hensigten, ellers ville der
aldrig være nogen, der ville opdage det! Netredaktørerne ville fortsat klappe hinanden på skuldrene, og brugerne ville tage sig til hovedet og tænke ”..det er nok
bare mig”
En introspectiv snak kan have samme ubevidste udgangspunkt og lignende problemer med erindringsforskydning. I endnu højere grad end retrospektive udtalelser bliver introspektive udtalelser præget af personlige forklaringer og undskyldninger, hvor testdeltagerne selv påtager sig problemerne.
Testdeltager nummer 5 sagde, at det var meget nemt at bestille. I praksis
kunne han kun finde bestillingslisten ad store omveje og kunne ikke huske nummer/årgang og måtte derfor frem og tilbage flere gange. Han bestilte også en flyttepakke til 80,00 kroner i stedet for en Kort & Godt til 7,00 kroner.
Ovennævnte testdeltager talte også om, at han var vant til at søge på et ord.
I praksis var han ubetinget den, der ofrede længst tid på at klikke sig ned af alenlange dokumenter og lede og lede. Fire opgaver blev løst på denne langsommelige måde, kun i to opgaver fandt han på at søge som sidste udvej.
Der er altså sjældent overensstemmelse mellem det, der bliver sagt, og det, der
bliver gjort. Derfor er det vigtigt og meget relevant at lave denne form for undersøgelse, når man arbejder med brugervenlighed, for man kan ikke bruge folks
efterfølgende meninger og udsagn til meget andet end at være glad for, at de forlader hjemmesiden i godt humør, selvom de i realiteten har haft problemer med
at anvende netstedet.
Denne store uoverensstemmelse mellem det, der skete i praksis, og det testdeltagerne refererer efterfølgende, ser jeg som et væsentligt argument for at anvende
tænke-højt-metoden frem for plus-minus-metode, som er beskrevet i afsnit 3.3.
Havde jeg benyttet plus-minus-metoden, havde jeg fået både retrospektive og
pænt pyntede introspektive udtalelser, men hvordan, kommunikationen havde
fungeret i praksis på netstedet, var ikke kommet frem.
Gode Homepageanmeldelser i avisen er heller ikke til meget nytte, det er blot
endnu en Internetnørd, der er kommet til orde. Et eksempel fra Jyllandsposten
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illustrerer plus-minus-metoden udmærket.32 Journalisten har besøgt Forbrugerstyrelsens netsted og noteret sig, hvad der var godt og skidt. På baggrund heraf
har hun skrevet en anmeldelse. Hun har ikke observeret et eneste af de problemer
en bruger kan løbe ind i, ifølge min undersøgelse. Årsagen er, at hun ikke har
anvendt netstedet i praksis, men blot kigget på det og noteret sig plus og minus.
Fakta om brugervenlighed kommer først frem, når man iagttager helt almindelige folk i aktion. Her finder man de ting, der i virkelighedens verden vo lder problemer. Det er en spændende verden, for det forholder sig ikke altid nødvendigvis sådan, som man forudsiger eller tror eller synes, eller som netredaktøren så afgjort mener.

32

Jyllandsposten (6/98)
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5 NETREDAKTØRENS PROBLEMER
De 5 testdeltagere bredte sig over forskellige interesser, aldre, sind og færdigheder på Internettet. Alligevel viste der sig tendenser, som voldte alle besvær - lige
fra novicen til eksperten.
Brugerens problem er netredaktørens problem
Netstedets problemer kan optræde på flere niveauer, som f.eks:
• Begrebsmæssige niveauer (f.eks. Netstedet anvender begreber, som brugeren ikke kender eller ikke umiddelbart kan udlede betydningen af ud
fra konteksten).
• Funktionsmæssige niveauer (f.eks. Netstedet kan ikke udføre en funktion, som brugeren med rimelighed forventer).
• Fysiske niveauer (f.eks. Netstedet forhindrer brugeren i at komme videre
på grund af uhensigtsmæssig placering af eller navn på en knap)
Materialet har jeg opdelt i problemkategorier, men disse kategorier kunne ikke
defineres på forhånd. Kategorierne voksede ud af materialet.
Jeg fandt flere kategorier af problemer, som jeg her vil se nærmere på. For
at give en ide om alvoren i problemerne har jeg så vidt muligt klassificeret de
enkelte problemerkategorier efter nedenstående anbefalede skala.33
Katastrofale problemer; giver ofte anledning til, at brugeren helt må opgive at
løse en opgave på egen hånd eller, at netstedet beder brugeren om at gøre noget,
som er helt umuligt.
Problemet bør rettes omgående.
Alvorlige problemer; giver lejlighedsvis anledning til katastrofer. Brugeren anvender uforholdsmæssigt lang tid på at løse opgaven, men klarer sig dog igennem
uden hjælp.
Problemet bør rettes i næste udgave.

33

Molich (1996), s. 116
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Kosmetiske problemer; giver anledning til mindre irritation, som kortvarigt forsinker brugeren.
Problemet bør rettes ved lejlighed.
Inden for hver problemkategori har jeg på baggrund af min retoriske uddannelse
og erfaring med brugervenlighed i både teori og praksis vurderet, hvorfor det gik
galt og givet flere forskellige løsningsforslag til, hvordan problemet kan løses.
Navnene på disse løsningsforslag er udsprunget af de enkelte problemers natur.
De mest anvendte udgør:
• En konceptløsning af problemet kræver, at der foretages nogle valg, som
berører virksomhedens struktur og markedsføringskoncepter. Det vil typisk
være en svær proces. Derfor er konceptløsningen ofte ledsaget af en midlertidig løsning.
• En midlertidig løsning vil afhjælpe et større problem på netstedet, så det
fremstår lidt mere brugervenligt, imens der arbejdes med de større konceptløsninger.
• En teknisk løsning er udelukkende afhængig af om teknikken formår at opfylde brugerens ønske. Nogle gange kræves der meget avancerede løsninger,
men ofte er der tale om detaljer, der gør underværker.
• En grafisk løsning er baseret på forslag til grafikken, der vil afhjælpe brugerens behov. Det kan f.eks. dreje sig om at forstå symboler og ikoner.
Jeg har ikke ladet mig begrænse af teknikkens formåen. I første omgang er det
nemlig vigtigt at adskille problemets alvor fra hvor besværligt det er at rette teknisk eller økonomisk.

5.1 KATASTROFALE PROBLEMER
I materialet identificerede jeg 2 problemer af katastrofal karakter, som bør rettes
omgående. Det første problem stod klart for mig ved en tilfældighed. Det andet
problem kom ikke som nogen overraskelse, jeg fandt det katastrofalt på forhånd.
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5.1.1 Virksomhedsslang
Problemet med virksomhedsslang kom til udtryk i opgave B. Virksomhedsslang
vil jeg definere som en talemåde eller et kælenavn eller lignende, som kun en
begrænset gruppe forstår at afkode betydningen af. Nogle gange sker det, at virksomhedsslang slipper ud i offentligheden.
Forbrugerstyrelsen udgiver flere pjecer om året, det volder ingen problemer. De
udgiver også det, der engang var pjecens lillesøster: Kort & Godt. Tidligere et
lille hæfte på 8 sider, som med tiden har vokset sig større. De to udgivelser adskiller sig hverken indholdsmæssigt eller emnemæssigt. Forskellen består efterhånden udelukkende i, at der skal udkomme fire pjecer om året, dem kan man
nemlig abonnere på sammen med bladet. Der er ikke noget bestemt antal udgivelser af Kort & Godt. Man får dem med, hvis man opretter det, der hedder Totalabonnement. For den bruger, der ringer og bestiller materiale om grøn mad, er
det altså fuldkommen irrelevant at skelne mellem en pjece og en Kort & God.
Det giver ingen mening. Brugeren vil uden tvivl kalde begge dele for en pjece,
og det går også fint, så længe man holder sig til telefonen eller den personlige
kontakt. Forbrugerstyrelsens medarbejdere ved jo godt, hvad brugeren mener.
På Internettet går det galt. Her er brugeren overladt til sin egen logik, og i
alle tilfælde viste det sig, at der ikke var overensstemmelse mellem testdeltagernes og Forbrugerstyrelsens logik. I dette tilfælde må man acceptere, at det ikke
er brugeren, der er galt på den. Alle testdeltagere fandt det rigtige materiale, men
i bestillingslisten fandt de det ikke dér, hvor de alle mente, at det var mest logisk:
under Pjecer. Materialet stod under Kort & Godt, men det sagde ikke testdeltagerne noget som helst.
Der er tale om virksomhedsslang forstået på den måde, at kun Forbrugerstyrelsen medarbejdere ved, hvad en Kort & Godt er for noget. Titlen, Kort & Godt
er et levn, der muligvis kunne fungere tidligere, men som har katastrofale følger
på nettet. Det lumske ved virksomhedsslang er, at medarbejderne sjældent er i
stand til selv at få øje på det.
Vi er jo alle små fagidioter på hvert vores område, og vi kan ikke selv se,
hvor vi mister forbindelsen. Det kan en undersøgelse som den, jeg har foretaget,
afsløre. Jeg havde nok forudset, at opgaven kunne volde vanskeligheder, men at
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det så præcist var, fordi materialet hed en Kort & Godt, kom som en overraskelse. (Figur 6)
• En konceptløsning på problemet kunne være at bryde om på strukturen i
Forbrugerstyrelsens udgivelser, så en Kort & Godt kunne blive forfremmet til
en pjece. Det ved forbrugeren helt nøjagtigt, hvad er. Det vil være den bedste
og den vanskeligste løsning, men det er tiltrængt.
• En teknisk løsning på problemet kunne være, at man fra det fundne materiale
kan klikke sig direkte ind på bestillingslisten dér, hvor materialet står. Det
forklarer ikke, hvorfor materialet hedder en Kort & Godt, men det er unægtelig mere brugervenligt og det sparer desuden forbrugeren for at lede forgæves
under pjecer. Denne løsning ville samtidig løse flere andre bestillingsproblemer.
• En midlertidig løsning på problemet kunne være at differentiere mellem serier af pjecer, som senere kom til at hedde Ren Besked, og serier af pjecer,
som hedder Kort & Godt.

5.1.2 Direkte på nettet
Det andet katastrofale problem var faktisk af en sådan karakter, at det slet ikke
burde findes på Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Tjek din Miljøbelastning, hedder et program, som Forbrugerstyrelsen har udgivet som cd-rom. De har desværre også følt sig fristet til at lægge det direkte på nettet. Her er det alt andet end
velfungerende af flere årsager. Tjek din Miljøbelastning er blevet overført til Internettet fra en cd-rom udgave sikkert ment som en slags appetitvækker.
For det første mener jeg, at det er at gøre direkte grin med brugeren at de skal
lede så længe efter programmet, som tilfældet var. Blot af den simple årsag at det
stod i alfabetisk rækkefølge under T for Tjek og ikke under M, sammen med alt
andet materiale om miljø og miljøbelastning. I den forbindelse har Schriver erfaret, at links, der er listet i alfabetisk orden, er ulogisk. Det er ikke engang sikkert,
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at brugeren opdager den alfabetiske orden.34 Denne lille detalje gjorde, at testdeltager 3 aldrig fandt programmet.
For det andet mener jeg, at det var en katastrofe i sig selv, at programmet kom
forskudt ind på skærmen, så afgørende dele af skærmbilledet manglede. Denne
detalje gjorde, at en anden testdeltager aldrig kom ind i selve programmet.
For det tredje indeholdt programmet mange grafer og søjler, som var udarbejdet
af fagfolk. Flere testdeltagere havde svært ved at forstå og aflæse søjlerne. Det
gav ingen mening for dem, og de sprang hurtigt fra.
For det fjerde kan man ikke overføre et program direkte fra cd-rom til Internettet.
Det optrådte ikke optimalt på Internettet, fordi det simpelthen ikke kunne det
samme som cd-rom udgaven. Derfor fremstod det teknisk meget primitivt.
Schriver har noteret sig, at hvis brugeren føler, at indholdet er uorganiseret,
vil de også betvivle anvendeligheden af det øvr ige indhold.35 Uhensigtsmæssig
kommunikation på en del af netstedet kan altså smitte af på andre dele af det mere vellykkede indhold.
Problemet med overførsel af dokumenter eller cd-rom til Internettet er en
opgave for sig. Jeg vil her begrænse mig til at notere, at et program som Tjek din
Miljøbelastning, burde underlægges sin helt egen test af brugervenlighed også i
cd-rom udgaven.
• En midlertidig løsning er at fjerne Tjek din Miljøbelastning med det samme.
Dette programs optræden på Forbrugerstyrelsen netsted kan så tvivl om lødigheden af det øvrige seriøse materiale på netstedet. Det mener jeg ikke, at
Forbrugerstyrelsen er tjent med.
• En fremtidig løsning på tilsvarende problemer er meget seriøst at overveje,
om konverteringen fra cd-rom eller andre medier er berettiget, og om det lykkes. Materialet skal gennemgå en teknisk og indholdsmæssig omformatering,
så det tilpasses Internettet.
34
35

Schriver (1997), s. 397
Schriver (1997), s. 398
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Generelt er Forbrugerstyrelsens store dokumenter temmelig uhensigtsmæssige.
Særligt love og bekendtgørelser er svære at finde rundt i, når de kommer ubearbejdet på nettet. Det er vigtigt at gøre teksten egnet til nettet. Ifølge Jakob Nielsen læser man 25% langsommere på computeren end på papir. Derfor opstiller
han 3 væsentlige retningslinier for at skrive på nettet, som jeg også mener, at
man bør arbejde med i konverteringen fra papirside til netside.36
1. Vær kortfattet. Skriv ikke mere end 50% af det, du ville have skrevet i
en papirpublication.
2. Skriv Scanbart. Forlang ikke at brugeren skal læse lange blokke af tekst.
Brugeren går frem efter princippet scan - scan – læs. Dvs. at de først går
i dybden med teksten, når de har fundet frem til det, de leder efter.
3. Brug hypertekst. Opsplit meget information til flere sider ved hjælp af
direkte links.
En undersøgelse viser at 10% af brugerne i 1996 ikke klikkede sig ned af dokumentet, men kun læste den information, der var synlig på skærmen når siden kom
frem. I december 1997 var de blevet lidt mere villige til at klikke sig ned, men
det er stadig vigtigt, at det afgørende indhold og navigationsmuligheder står i
toppen af dokumentet. 37
Opmærksomheden skal under alle omstændigheder rettes mod de problemer, det giver at overføre cd-rom eller dokumenter direkte til Internettet. Der er
risiko for, at materialet vil blive misforstået, fordi det ikke optræder i den rigtige
kontekst. Det er, som nævnt, en opgave for sig og et problem, som branchen i
øvrigt arbejder med at finde en hensigtsmæssigt løsning på, da stort set alle virksomheder løber ind i dette konverteringsproblem.

5.2 ALVORLIGE PROBLEMER
I materialet identificerede jeg flere såkaldt alvorlige problemer. Problemer, hvor
brugeren anvendte uforholdsmæssigt lang tid på at løse opgaven. Kendetegnende
for mange af problemerne var, at der var tale om relativt små detaljer, som gjorde

36
37

Nielsen (www), Be succinet (writing for the Web)
Nielsen (www), Top Ten Mistakes in Web Design.
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den store forskel. Mange af disse problemer vil nok komme som en overraskelse
for netredaktørerne, men tilsyneladende kan de løses rimelig smertefrit.

5.2.1 Usynlige redskaber
En typisk side på netstedet bestod af tre dele. Der var selve den informationsbærende del, til venstre for denne del var der en omfangsrig menu på mørkeblå baggrund. Øverst vandret var en fast bjælke med ikoner, også på mørkeblå baggrund. Både menuen og ikonerne var vigtige elementer for at testdeltagerne kunne navigere rundt på netstedet. Med andre ord: Det var brugerens vigtigste værktøj.
Der viste sig et alvorligt problem med dette værktøj: Testdeltagerne brugte
det ikke. Ofte gik der lang tid før søgeknappen blev benyttet. I et tilfælde blev
søgeknappen slet ikke opdaget til trods for, at testdeltageren sad og efterlyste den
gentagne gange. Bestilknappen blev heller ikke benyttet meget. I stedet bestilte
testdeltagerne deres materiale ad alle mulige andre omveje.
Jeg mener, at en del af navigationsproblemet skyldes farven. Den mørkeblå farve
lægger sig rent psykologisk som en tung ramme om siden. Det er meget svært at
inddrage rammen i helhedsbilledet. Ikonerne er både adskilt fra siden ved farvekontrasten og ved en sort gennemgående streg.
Det er endvidere dokumenteret, at negativskrift (her hvidt på mørkeblåt) ikke er særlig læsevenligt.38 Det mener jeg også influerer på brugervenligheden på
dette netsted. Det vil altså sige, at brugerens vigtigste redskaber dels er svært læselige, dels ikke optræder som reelle valgmuligheder inden for siden.
• En grafisk løsning ville være ikke at trække linierne så skarpt op hverken
med streger eller farver. Hvis ikonerne kunne blive en del af billedet eller i
det mindste overlappe siden, tror jeg, de ville appellere mere til at blive brugt.
Brugeren skal hele tiden råde over muligheden for at søge, bestille osv., ellers
glemmer de det.

38

Ogilvy (1985), s. 101
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5.2.2 Den mørke menu
Menuen i venstre side var, som nævnt, en del af den mørke ramme, så rent grafisk begrænsede den sig selv ved at stå udenfor billedet. Ingen af testdeltagerne
satte sig ind i brugen af denne store menu. Testdeltager 5 havde slet ikke bemærket menuen, men resten havde dog set den og hæftet sig ved, at den nogle gange
ændrede sig. Ingen fandt ud af, hvad reglerne for disse ændringer var. Testdeltager 1 blev undervejs i tvivl om, hvor hovedmenuen var henne. Testdeltager 3
fandt alle de små underpunkter uoverskuelige og valgte at gå helt ud på forsiden
til den indledende menu, som var mere overskuelig for ham til trods for, at menuen i princippet indeholdt det samme.
Flittige gæster på Forbrugerstyrelsens netsted ville med tiden lære sig at
bruge menuen, men det er ikke rimeligt at forvente oplæringstålmodighed fra
brugeren.
Det bliver efterhånden mere almindelig brugt med menuer der folder sig ud,
men der er meget stof på Forbrugerstyrelsens netsted. Derfor er det vigtigt at anvende grafikken meget bevidst, ellers er det ikke værd at ofre 1/3 af siden på en
fold-ud-menu.
• En konceptløsning ville være at revurdere situationen på baggrund af denne
undersøgelses resultater. Hvis ulemperne ligefrem opvejer fordelene, kan det
næppe betale sig med en folde-ud-menu. Brugeren vil acceptere og ligefrem
have større gavn af en mindre smart model - altså en fast menu, som hverken
bevæger sig eller forsvinder. Prisen for dette vil så være, at menuen ikke folder sig ud i underpunkter og leverer den totale oversigt hele tiden. Jeg mener
ikke, at den smarte folde-ud-menu er noget, der kan bruges alle steder. Man
må vurdere materialet og den samlede mængde information. Forbrugerstyrelsens område er så stort, at næppe alle brugere er lige interesserede i alle sider
hele tiden. Det vigtige er lynhurtigt at få signaleret, hvor på netstedet brugeren finder svar på sit spørgsmål, så juristen kan finde linket til forbrugerombudsmandens kommentarer til det seneste lovforslag, og Pedersen kan finde
linket til den seneste vareundersøgelse af motorplæneklippere. Sandsynligheden for, at Pedersen pludselig har brug for at gå direkte fra motorplæneklipperen ind i juridiske dokumenter, er ikke stor. Ej heller er sandsynligheden for,
at juristen har behov for at gå direkte fra seneste lovforslag til vareundersø-
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gelser særlig stor. Brugerne har ikke behov for at have den totale oversigt hele tiden. Undersøgelsen viste, at testdeltagerne ofte foretrak at betale overskuelighedens pris, nemlig at gå tilbage til hovedsiden, som indeholdt en mindre
avanceret, men for testdeltagerne mere overskuelig hove dmenu.
• En grafisk løsning vil være at tydeliggøre, at en overskrift i menuen indeholder en række underoverskrifter, der har foldet sig ud og hvilke valgmuligheder, brugeren så kan benytte sig af. Hvis brugeren føler, at de selv kan kontrollere menuens bevægelser, incl. at klappe den sammen igen, vil de turde
bruge den på en helt anden måde. Problemet kan løses med farver, større indryk eller pile.
Der findes i forvejen farver og indryk i menuen, men de er alt for diskrete.
Skrifttype og størrelse, som er ens hele vejen igennem, er altdominerende.
Mange små prikker forsvinder som et mønster, det er ikke meningen. Særlig
problematisk er det under punkter som f.eks. Jura, der folder sig så meget ud
at resten af menuen stort set forsvinder fra skærmbilledet og bliver lagt ind
som en bjælke. Da ryger overskueligheden. Dette problem er der efterfølgende blevet rettet op på.
En tydeligere markering af underoverskrifter, mener jeg, vil hjælpe. På
IKEA’s netsted kan man se et eksempel på hvordan en grafisk markering af
menuoverskrifter og udfoldede underoverskrifter løser problemet godt. Her er
det menuoverskriften Kundeservice, der er foldet ud til 8 underoverskrifter.
Dette er grafisk markeret, ved en farveændring af pilen og menuoverskriftens
baggrundsfarve, samt væsentlige forskelle i skiftstørrelsen.
Til sammenligning kan ses Forbrugerstyrelsens udfoldede menu, der ikke
markerer sig forskelligt nok fra hovedmenuen.
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: IKEA har synliggjort den udfoldede menu ved
hjælp af varieret grafik og skrifttype.
Menupunktet Kundeservice er foldet ud i 8 underpunkter.

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Forbrugerstyrelsens udfoldede menu er ikke synliggjort ved varierede skrifttyper eller størrelser. Grafikken i underpunkterne flyder ud i ét med
grafikken i hovedmenuen.
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5.2.3 Kort og upræcist
I den mørkeblå topbjælke figurerede 7 ikoner til at illustrere funktionerne. For en
sikkerheds skyld havde man valgt, at man oven i ikonet ville skrive et stikord,
f.eks. Bestil eller Søg. Af pladsmæssige praktiske årsager skulle disse ord være så
korte som muligt. Der var altså ikke en retorisk overvejelse bag valget af bydeform, og der var ikke taget højde for konsekvenserne af dette valg.
Jeg mener, at bydeformen signalerer noget forkert. Min undersøgelse viste, at
testdeltagerne tøvede med at benytte knappen, fordi de forvekslede den med en
aktiveringsknap. Fra andre hjemmesider er testdeltagerne vant til at indtaste et
søgeord og så klikke på knappen Søg. Søg, stod der, men hvor skulle man indtaste sit søgeord? Bestil, stod der, men hvor skulle man afgive ordre?
Det gik helt galt for en enkelt testdeltager. Han havde fundet bestillingslisten og indtastet ordren og derefter trykkede han på Bestil i topbjælken, og regnede bestillingen for afsendt. Jeg mener, at man kan betragte den situation som
testdeltageren var i som en retorisk situation. Den retoriske situation krævede
passende respons, som Bitzer beskriver.39
En retorisk situation består af tre grundlæggende bestanddele: Det påtrængende
problem, tilhørerne og begrænsningerne. I dette tilfælde er brugerens ønske om et
svar, det påtrængende problem. Tilhørerne eller den, der kan påvirkes til at handle, er her brugeren. Situationens begrænsninger er alt fra de færdigheder netstedet
kræver til teknikkens begrænsninger. Men netredaktørernes manglende forståelse
for brugerens retoriske situation er den største begrænsning. Netredaktørerne opfylder ikke brugerens forventninger til en passende respons. At en reaktion er
passende, vil sige, at den møder de krav, som situationen stiller.
I den retoriske situation, testdeltageren var i, var det logisk at betragte funktionen Bestil, som en aktiveringsknap. Han havde fundet og afkrydset materialet,
udfyldt navn og adresse, og så: Bestil! Testdeltageren følte det som en passende
respons.

39

Bitzer (1968)
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Fod på Fødderne er afkrydset og skal bestilles.
Testdeltageren vælger helt naturligt funktionen Bestil i topbjælken.

Dette problem blev først begribeligt for mig under gennemsyn af videooptagelsen. På båndet havde jeg lokaliseret, hvad testdeltageren klikkede på og forstået
navigationsfejlen. Først ved en visuel præsentation af problemet kunne jeg sætte
mig ind i testdeltagerens situation og forstå handlingen. Det undrede ikke testdeltager 2, at det blot var bestillingslisten, der tonede frem, men i eftersnakken efterlyste han dog en eller anden form for kvittering for, at bestillingen var afsendt,
hvad den altså ikke var.
Testdeltagernes fejlagtige brug af både Bestil og Søg bunder sandsynligvis i det
forkerte signal, som bydeformen sender. Jeg mener, at man på Internettet begår
en stor fejl i at tro, at overskrifter skal være så korte som muligt. Jo kortere det
kan siges, jo mere præcist. Det er ikke rigtigt, ofte tværtimod.
Jeg er bekendt med eksempler fra test af andre danske netsteder,40 hvoraf det
fremgår, at brugerne er begejstrede for lange sigende klikbare overskrifter på
links.
40

Fortroligt
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Et eksempel på sådanne lange links findes på www.poljob.dk:
Opret dig og dit firma som ny bruger - eller
Læg en personprofil i databasen - eller
Lav en hurtig søgning i personprofilerne

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Brugerne kan godt lide at bruge lange klikbare
overskrifter

• En simpel løsning ville være at omformulere Bestil til Bestillingsliste. Så
ville testdeltagerne have fået øje for, at det var der, man bestilte, og så ville
det også harmonere med, at ordet Bestillingsliste bliver brugt på hele resten af
netstedet. Ville man hellere foretrække sammenhængen i formuleringen i
bjælken, kunne man kalde funktionerne for Søg her og Bestil her. Kombineret
med en løsning på de føromtalte grafiske problemer, ville jeg formode at forståelsesproblemet ville være løst og funktionerne ville blive opdaget og brugt.

5.2.4 Tips, Hjælp og Gode råd læses aldrig
Det var et alvorligt problem, at ingen testdeltagere søgte rigtigt på to ord ad gangen. I Forbrugerstyrelsens søgning skulle man nemlig bruge ”and” og ”or”, men
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testdeltagerne bruger ”og” og ”eller” uden at tøve. Der var ingen, der gav sig tid
til at slå op i Tips om Søgning. De undredes blot over, at de ikke fik noget resultat
ud af søgningen og nøjedes med ét ord i næste søgning. Det var et alvorligt problem for brugeren ikke at kunne begrænse søgeresultatet på denne måde.
Jeg er helt uenig med Molich, når han anbefaler at lave en separat side med titlen
Tip om Søgning.41 Det er min erfaring fra flere undersøgelser, jeg har medvirket i
både som testleder og testdeltager, at den slags opfordringer til at læse tips, og
andre gode råd før man går i gang, kun yderst sjældent bliver fulgt. Slet ikke når
man skal klikke på et ikon eller boks for at læse de gode råd. Selv en lille tekst
eller en treliniers vejledning, der står på skærmen, bliver sjældent læst.
Undersøgelsen viste, at testdeltagerne forventede at kunne betjene netstedet
på brugerniveau ved første øjekast.
• En simpel løsning vil være at udnytte de 45 sekunders motivation for at modtage tips om søgning, som brugeren udviser i det øjeblik, en søgning ikke har
givet noget resultat. Den side, der indeholder budskabet om at søgningen ikke
gav noget resultat, skal også indeholde løsningen for, hvordan man så griber
det an (i ultrakort punktform eller eksempler).
• En anden simpel løsning ville være at tilføje ”Brug and / or” umiddelbart
ved siden af søgefeltet. Jeg tror, at selv novicen havde forstået at søge rigtigt.
For dem, som ikke måtte forstå budskabet, var det i så fald mere oplagt at ty
til Tips om Søgning.
• En teknisk løsning ville være at udvikle en langt mere tolerant søgefunktion,
der både kunne arbejde med ”and” og ”og” osv. Mange brugere anvender naturligt sprog i deres søgning,42 og søger f.eks. på noget om babyudstyr, forbud
mod vold i reklamer til børn, osv. En meget tolerant søgefunktion skal se bort
fra fyldord som her noget, om, mod, i, til, osv. og søge efter nøgleordene som
her babyudstyr, reklamer og vold.

41
42

Molich (1998), pkt. 3.5
Molich (1998), foredrag
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5.2.5 Søgeord
Det mest oplagte søgeord i en kategori var ikke nødvendigvis et ord, der indgik i
selve det materiale, som lå på netstedet. Skulle jeg lede efter noget om juletræsfødder, ville jeg afgjort starte med at søge på jul, men det ville ikke give mig noget resultat. Derimod kunne jeg få et vellykket resultat på søgeordet fod, hvis
altså jeg havde fundet på det. Skulle man finde pjecen Fod på Fødderne, om
fodpleje og sunde sko, viste det sig at det mest oplagte søgeord, som flere af testdeltagerne forsøgte sig med, nemlig sko, ikke førte til det nævnte materiale. De
resultatgivende søgeord: forfodsbue, lilletåsballe, mellemfodknogler, osv. er
plukket ud af teksten i pjecen. De var formegentlig nøje udvalgt, fordi de repræsenterede noget ganske særligt og ikke var fælles søgeord for et hav af pjecer.
Fandt man på at søge på lilletåsballe blev man tilgengæld præmieret med at blive
ledt direkte til den rigtige pjece, og ingen andre. Der er dog ikke taget højde for
at det ifølge nudansk ordbog ligeledes er tilladt at stave lilletåsbalde med et d.
Lilletåsbalde giver intet resultat ved søgning.
Hvis der findes mange af denne slags uoverensstemmelser mellem brugerens
intuition og netstedets opbygning, kan også dette problem smitte af på tiltroen til
anvendeligheden af resten af netstedet, som tidligere beskrevet.
• En simpel løsning ville være at spørge sig selv, hvad brugeren mon kunne
finde på at søge på. Finder man det svært at sætte sig i andres sted, må man
inddrage ægtefællen, venner og bekendte og spørge dem, så får man altid et
friskt og spontant svar: ”Hvis du skulle finde en pjece om fodpleje og sunde
sko, hvad ville du så søge på?” Jeg har erfaring for, at det er en simpel og
meget nem måde at stikke fingeren i jorden på.
Jeg har indsamlet interessante oplysninger ved til et selskab at spørge, hvad
folk f.eks. forventede at finde, hvis de klikkede på DR Multimedie Online.
Alle var enige om, at det var noget med lyd og billede, sikkert en nettv-avis,
netkoncert eller lignende. Jeg foreslog, at det kunne være et netsted, hvor man
kunne købe DR-materialer, bøger, CD’er osv.- hvad det rent faktisk var. Det
faldt ikke i god jord, det kunne der ikke være tale om. Så havde jeg allerede
en ide om, at overskriften på sådan et netsted var vildledende.
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I Forbrugerstyrelsen skal man se ud over pjecens unikke nøgleord og få tilføjet nogle helt almindelige nøgleord til hvert dokument. F.eks. sko, fod, fødder, fodtøj…osv.
Ethvert netsted har mellem 20 og 100 søgeord, som kræver særbehandling.43
Særbehandling er påkrævet når visse ord bruges på en særegen måde på netstedet. På Forbrugerstyrelsens netsted kunne de særbehandlede søgeord være ord
som abonnement, folder, pjece, osv. Når en bruger søger på Pjece, er det nemlig
ofte for at få en oversigt over de pjecer, der kan rekvireres og ikke en artikel eller
et direktiv hvori ordet pjece indgår.
Hvilke ord, der kræver særbehandling, kan man få en tydelig ide om ved at
opsamle søgeord fra netstedet over en uge. Jeg har ikke haft mulighed for at opsamle søgeord fra Forbrugerstyrelsen, men de fleste netsteder kan f.eks. med fordel særbehandle søgeordet hjælp. Molich har erfaret, at folk ofte finder på at søge
på ordet, hjælp. I de fleste tilfælde søger de efter hjælp til at anvende netstedet,
eller hjælp til at søge. Søger man på ordet hjælp på forbrugerstyrelsens netsted,
får man artikler om førstehjælp, hushjælp, love og paragraffer osv.
En anden form for særbehandling kan man yde de søgeord, der giver uoverskueligt mange resultater.44
I sådan et tilfælde kan man manuelt placere en pædagogisk side, som brugeren først bliver ledt inden om. På den side kan man vælge at begrænse sig til at
gå videre inden for en relevant kategori. Skal man f.eks. finde oplysninger om,
hvilke regler, der gælder mærkning af legetøj til børn under 3 år, er det oplagt at
søge videre under Legetøj og dermed begrænse søgeresultatet til en mere ove rskuelig mængde. På næste side følger et til lejligheden konstrueret eksempel.

43
44

Molich (1998), pkt. 3.8
Molich (1998), pkt. 3.7
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Søgning på ordet ”regler” gav mange resultater.
Du kan nu vælge at søge videre i et af nedenstående områder
v
v
v
v
v
v

Legetøj
Rengøring
Husholdning
Fødevarer (opbevaring)
Køb/salg (returret)
Markedsføring

-eller du kan vælge at få hele søgeresultatet af ordet ”regler”

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Konstrueret eksempel på en manuelt placeret pædagogisk
side,
der
yder
særbehandling
til
søgeordet ”regler”

5.3 KOSMETISKE PROBLEMER
På et netsted vil der altid være det, man kan kalde kosmetiske problemer. De kan
volde en kortvarig irritation og bør selvfølgelig rettes ved næste givne lejlighed.
Mange kosmetiske problemer kan nemlig hurtigt samle sig til et alvorligt problem, hvis brugeren bliver så irriteret, at de forlader netstedet. Det er ingen tjent
med.

5.3.1 Abonnementet springes over
For den testdeltager 4, der kendte Forbrugerstyrelsens blad og vidste, at det hed
Råd & Resultater, gik det galt under bestillingen af et abonnement. På bestillingslisten blev øjnene fanget af bladets titel, og han klikkede selvfølgelig på det.
Bestillingslisten lukkede op dér, hvor man kunne bestille Råd & Resultater, enkeltnumre!
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Ved et klik på Råd & Resultater har testdeltageren
ikke mulighed for at bestille et abonnement på bladet. Det foregår under Abonnement.

Herfra kunne man ikke bestille abonnement, for det stod 15 centimeter ovenover.
Det var blevet sprunget over og kunne ikke ses, når man havde klikket på Råd &
Resultater. Det mest logiske ville nu være at begynde at klikke sig ned ad dokumentet for at lede efter et abonnement, og det gjorde den problemramte testdeltager. Inden længe fandt han et tilbud om abonnement til 35,00 kroner for et år!
Heldigvis var testdeltageren opmærksom på, at prisen ikke var realistisk, så der
måtte være noget galt. Det var der sandelig også. Dette abonnement blev nemlig
tilbudt under pjecer, altså et årsabonnement på 4 pjecer for 35,00 kroner. Det var
det første tilbud om abonnement, som testdeltageren stødte på i sin søgning ned
ad dokumentet.
• En simpel løsning ville være at integrere Abonnement under Råd & Resultater, og lade bestillingslisten lukke op der, hvor abonnementet faktisk hører
hjemme.
• En anden simpel løsning ville være at differentiere overskrifterne lidt, f.eks.
som Råd & Resultater, årsabonnement og Råd & Resultater, enkeltnumre.
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Det havde tvunget testdeltageren til at tage stilling, og han havde ikke haft
problemer med at vælge det rigtige.

5.3.2 Brugeren er holdt for nar
Når brugeren fandt materialet og skulle til at bestille, måtte de fleste ty til at bruge papir og pen. Det var springet fra det fundne materiale til bestillingslisten, der
drillede. Bladets nummer og årgang måtte noteres ned. De testdeltagere der forsøgte at huske nummer og årgang blev på det nærmeste holdt for nar, for når de
kom frem til bestillingslisten, skulle det noteres i omvendt rækkefølge!
• En teknisk løsning ville være, at når man fra et aktuelt dokument valgte bestillingslisten, så kom oplysningerne om årgang og nummer automatisk med.
• En midlertidig løsning ville være, at der i det mindste var en overensstemmelse i rækkefølgen, af det man forlanger, at brugeren notere sig (nemlig
nummer/årgang) og det man forlanger, at de indtaster i bestillingslisten (nemlig årgang/nummer). Dette er et minimumskrav.

5.3.3 Forstyrrende backknap-funktion
Det var generelt en kilde til irritation, at man ikke kunne gå en side tilbage ved
hjælp af browserens backknap. Siden er rent teknisk delt i frames. Der skal to
tryk på backknappen til at komme én side tilbage, fordi hver del af siden skal
bladre for sig. Det er der ikke mange, der opdager. Frames giver flere praktiske
problemer, som mine testdeltagere ikke løb ind i, men som Forbrugerstyrelsen
bør tage højde for. Siden kan nemlig ikke optages som bogmærke i browseren, da
det ikke er en helhed, og den kan ikke printes ud, som man ville forvente. 45
Små kosmetiske problemer kunne ofte ses i sammenhæng med større mere
alvorlige problemer, således også dette. Browserens back-knap blev ofte benyttet
for lynhurtigt at komme en side tilbage. Det var en funktion brugeren var vant til
at anvende fra andre netsteder, derfor var det meget forstyrrende, at backknappen
ikke altid førte brugeren tilbage til forrige side.
45

Nielsen (www), Why Frames Suck (Most of the Time)
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Jeg mener, at brugeren har en sikkerhed i backknappen. Det er ikke altid, at man
ved præcis, hvor man er, når man går ud på opdagelse. Derfor er det rart at have
den sikkerhed i hvert fald at kunne komme tilbage til forrige side, hvis man er på
vildspor.
• En konceptløsning på dette problem ville være, at man tog fat på hele menuens problem, som nævnt tidligere under afsnit 5.2.2. Løsningen på dette kosmetiske problem ville man få med i købet, så det kan indrages i overvejelserne.
• En midlertidig løsning ville være, at hovedsiden altid bladrede som den første side, så man i det mindste kunne komme én side tilbage uden problemer.

5.3.4 Forbrugerstyrelsens facade
Et tungt kosmetisk problem var selve hjemmesiden, altså netstedets forside, hvor
et mastodontstort billede lå i baggrunden af teksten. Min undersøgelse blev foretaget i Forbrugerstyrelsen og var altså ikke med privat modem, men jeg ved at
dette forbrugerpatriotisk billede tager meget lang tid at hente ind for den private
forbruger, faktisk op til flere minutter, hvilket er helt urimeligt. Det vidste netredaktørerne godt. Alligevel valgte de billedet som baggrund men næppe for brugerens skyld. Som én af testdeltagerne siger: ”Det er jo ikke ligefrem Rosenborg” Testdeltageren opfattede det som en tom virksomhedsprofilering og kunne
ikke se formålet i at udstille en almindelig kedelig murstensbygning, som var det
en national stolthed.
• En simpel løsning ville være at fjerne det med det samme. Det tjener intet
formål, andet end irritation. Forbrugerstyrelsens facade står hverken som autoritativt monument eller som særligt symbolsk kendetegn for noget.

5.4 HER GÅR DET GODT
Jeg har undervejs i min karakteristik af opgaverne A-G også noteret mig, hvor
tingene går godt. I en undersøgelse som denne er det nemlig vigtigt at notere sig,
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at det ind imellem også går rigtig godt. Det ville være ærgerligt, hvis gode brugervenlige egenskaber blev lavet om i forbedringens navn.
Undersøgelsen afslørede, at flere stier var vellykkede. Det vil altså sige, at flere
på hinanden følgende underoverskrifter helt logisk førte brugeren frem til målet.
Det gjaldt f.eks. stien frem til artiklen om elektriske barbermaskiner. Testdeltagerne valgte Vareundersøgelser, derefter Diverse og derefter Barbermaskiner,
som førte dem til målet.
Det kan virke overraskende, at overskriften Diverse virker tiltrækkende,
som jeg påpegede i afsnit 4.6.3, men det kan hænge sammen med overskrifternes
interaktion.
Schriver taler om ikoners interanimation.46 Altså at billederne fortæller noget om hinanden. Interanimationen hjælper brugeren til at konstruere en meningssammenhæng, der er større end blot summen af symbolerne tilsammen.
På tilsvarende måde mener jeg, at der kan foregå en interaktion imellem
skrevne overskrifter. De øvrige overskrifter siger noget om, hvad Diverse indeholder og ikke indeholder. Man bør notere sig, at en overskrift, der ved første
øjekast virker indholdsløs, sagtens kan virke i den rette kontekst.
Juradelen forventede jeg store problemer med, fordi jeg forudså, at den var svært
tilgængelig. Ikke desto mindre løste alle testdeltagerne juraopgaven, D rigtigt.
Undersøgelsen tydede dog på, at juradelen var ganske utilgængelig for almindelige mennesker. Den positive overraskelse var imidlertid, at utilgængeligheden
blev signaleret på et meget tidligt tidspunkt. Ved første møde med det juridiske
sprogbrug var det tydelig for enhver, at det var henvendt til professionelle på området. (Figur 8) Ingen testdeltagere gik i kast med lovteksterne. Alle fandt frem til
opgavens løsning på alternative måder, som f.eks. at læse i en relevant pjece eller
gå ind på Spørgsmål & Svar.
Problemet med juradelen er dog ikke løst. Forbrugerstyrelsen skal fortsat
være opmærksomme på og tage højde for konsekvenserne af, at en del af deres
netsted kun er tilgængelig for professionelle brugere.

46

Schriver (1997), s. 399
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En overskrift som Spørgsmål & Svar virkede tilsyneladende tiltrækkende på alle
testdeltagerne. Mange andre netsteder har opdaget, at spørgsmål fra brugerne ofte
er ens og kan samles i de 10 hyppigste spørgsmål til os. Det er en hurtig måde at
få svar på.
Forbrugerstyrelsen havde Spørgsmål & Svar under hver hovedoverskrift,
det er en god ide, hvis de vel at mærke forstår at vedligeholde og opdatere indholdet.
Forbrugerstyrelsen har tidligere modtaget Det Gyldne @, for bedste indhold
på netstedet. Der er stadig utrolig meget relevant og godt stof for brugeren, men
det kan organiseres og præsenteres mere brugervenligt.
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6 ERKENDELSE SKABER FORBEDRING
Mange af de nævnte problemer hænger sammen i klaser. Begiver Internetgruppen sig ud i at løse et katastrofalt eller alvorligt problem, får de samtidig ryddet
op i flere mindre kosmetiske problemer. Hvis oprydningen er meget gennemgribende, kan det blive nødvendigt at foretage en ny test af brugervenlighed.
Målgruppeanalyse er ikke nok i sig selv, skønt al fokus har ligget der i
mange år. Internetgruppen ved præcis, hvem de henvender sig til, men deraf giver
det ikke nødvendigvis sig selv, hvordan man henvender sig brugervenligt til
målgruppen.
Der var på Forbrugerstyrelsens netsted 3 ting, som i høj grad generede brugervenligheden.
• For det første var der problemer med at overskue helheden, når skærmbilledet
var delt i den informationsbærende del, topbjælken og fold-ud-menuen.
• For det andet var der problemer med at skelne mellem og identificere materialet, som en pjece, en Kort & Godt eller en pressemeddelelse.
• For det tredje var der navigationsproblemer, når man skulle springe fra det
fundne dokument til selve bestillingen, kløften var for stor.
Det helt store spørgsmål for Internetgruppen er, hvordan man kan forudse og lære at notere sig brugerens adfærd.
Internetgruppen er inhabil i vurderingen af om materialet er brugervenligt eller
ej. Det er grænsende til det inhabile, når vi taler om selv at lede en test af brugervenlighed. De er næsten også inhabile, når det handler om at modtage og bearbejde resultaterne af en brugertest.
Når jeg betragter dem som inhabile, skyldes det ikke, at de er skurkagtige
eller bevidst fordrejende, men udelukkende, at de en del af virksomheden. Når
man er en del af virksomheden, kan det være meget vanskeligt at vurdere, hvo rnår stoffet bliver for virksomhedsnært, og hvornår det er alment brugervenligt.
Det interessante ve d denne situation er, at det i princippet er uendelig ligegyldigt,
hvad medlemmer af Internetgruppen hver især mener. Det forstod de også udmærket, men når det kommer til en omsætning til praksis, kniber det mere. Inter-
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netgruppen er så farvet af Forbrugerstyrelsens struktur - også selv om de bevidst
har arbejdet med ikke at lade sig påvirke.
Man kan gøre sig store anstrengelser, og man kan prøve at arbejde bevidst
med brugervenlighed, men man vil aldrig komme ud over behovet for en test af
brugervenlighed, som mest optimalt foretages af folk, som ikke er involveret i
virksomheden.
Det var min intention, at mit forhold til Internetgruppen i forbindelse med præsentation af testresultaterne, skulle bære præg af samarbejde. Vi var alle interesserede i, at der kom noget godt ud af det. Det krævede en pædagogisk fremgangsmåde.
Jeg ville derfor orientere om, hvilke metoder jeg havde anvendt, hvordan jeg rent
praktisk havde fortaget undersøgelsen, men også om metodens begrænsninger.
Inden de blev konfronteret med resultaterne, ville jeg lade dem se de 7 opgaver,
som testdeltagerne var blevet stillet overfor i undersøgelsen og lade dem kommentere og vurdere dem. Endelig bad jeg dem give et bud på, hvor de troede, der
lå problemer, og hvad de troede, at testdeltagerne havde sværest ved.
Når de på forhånd havde gjort deres egne observationer og havde deres egne forventninger kunne konfrontationen med de faktiske problemer på video vi rke stærk. Det, tror jeg, vil styrke Internetgruppens erkendelse af, at de selv har
haft svært ved vurdere designets anvendelighed. Det giver altid en større pædagogisk forståelse selv at drage konklusionerne. Derfor ville jeg opbygge foredraget sådan, at svarerne kom i videoklippene og talte for sig selv. På den måde blev
min rolle ikke stillet op mod deres. Jeg blev blot en formidler af resultaterne.
Ved samme lejlighed havde jeg udarbejdet en særskilt rapport over testresultaterne til Forbrugerstyrelsen.47 Resultaterne var her i høj grad illustreret ved
talrige citater fra testdeltagere i vanskeligheder. Det, forudså jeg, kunne være
pædagogisk rigtigt i forhold til edb-folk i Internetgruppen.
Det spændende blev, om de ville omsætte deres nye viden i praksis, om det rent
faktisk flyttede ved noget nu, ved en senere lejlighed eller næste gang de skulle
designe et ny netsted.

47

Særskilt bilag, www.forbrugervenlig.fs
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Gennem samtaler med Rolf Molich, kunne jeg forstå, at man ikke skulle have for
store forventninger til, at man kunne rykke ved noget. Virksomheder var som
regel positive og enige i testresultaterne, men derfra og til, at der blev foretaget
konkrete handlinger, var der langt.

6.1 DE FAKTISKE OG DE FORESTILLEDE PROBLEMER
Den pædagogiske form viste sig at være den rigtige. Først himlede de op, så tog
de sig til hovedet og til sidst erkendte de, at brugerens problemer faktisk var deres problem.
Den kommentar, som jeg med sikkerhed havde ventet, kom ret hurtigt:
-

Nej, hvor er de [testdeltagerne] bare dumme!

Det kunne vi principielt sige, at vi var enige om, men det ville ikke løse særlig
mange problemer og det erkendte internetgruppen også hurtigt.
Det er helt ulideligt at se dem [testdeltagerne] fjumre rundt på video, når man selv ved,
hvad man skal klikke på.
Så tryk dog på knappen for pokker, det er jo indlysende.
Det er forfærdeligt det der, er det virkelig så svært? Det anede jeg ikke.

Jeg måtte fortælle Internetgruppen, at kun 2 af de 7 stillede opgaver blev løst rigtigt af alle testdeltagere, nemlig opgave A og E.
To opgaver, nemlig B og G blev kun løst rigtigt af én og samme testdeltager, resten løste dem forkert eller måtte ganske enkelt opgive at løse opgaven.
Det er alvorligt at 80 % ikke formår at bestille en pjece. Det er især alvorligt fordi flere testdeltagere i god tro løste opgaverne - forkert.
Enhver form for bestilling voldte kortere eller længerevarende problemer
for alle testdeltagere.
Informationschefens kommentar efter foredraget gik på, at hun aldrig havde set
noget lignende. Hvordan kunne jeg slippe afsted med sådan kritik uden at få bare
en gnist af modstand. Svaret er egentlig simpelt. Internetgruppen kunne godt stil-
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le op med det store skyts, men der ville kun være et sted at rette det hen, og det
var mod dem selv. Stemningen i Internetgruppen var positiv.
Det kan jo ikke være meningen. Vi må jo gøre noget ved det.

De var meget begejstrede for mine opdagelser men også bekymrede for alle de
problemer, som min test ikke havde nået at afsløre.
Hertil skal det siges, at denne test ikke peger på samtlige problemer. Testen
opdager typer af fejl, der skal arbejdes videre med. Når det er svært at foretage
springet fra pjecen, Fod på Fødderne, til bestillingslisten, så kan man godt regne
med, at det også volder problemer at springe fra andre pjecer, Kort & Godt eller
Råd & Resultater. Det er altså ikke tilstrækkelig kun at løse det aktuelle problem,
der koncentrerer sig om Fod på Fødderne. Testdeltagernes konkrete problemer,
skal altså ses som eksempler på fejltyper, der forekommer på netstedet.
Internetgruppen gik meget hurtigt i gang med at arbejde med problemerne. Jeg
havde forestillet mig at medtage flere før og efterbilleder i specialet her som illustration, så det var med en noget blandet følelse, at jeg konstaterede, at jeg ikke
var hurtig nok til at ”redde” de bedste eksempler på førbilleder, før de havde
ændret i design og tekst. Men netstedet udviklede sig og det var glædeligt.
I første omgang var det de mest tilgængelige problemer, der blev rettet.
• Søgefunktionen blev væsentligt fremhævet. Indtastning af søgeord er nu
umiddelbart mulig hele tiden, uden først at skulle klikke på ikonet Søg.
• Kort & Godt blev forfremmet til ”en pjece i serien Kort & Godt” og optrådte
på lige fod med ”en pjece i serien Ren Besked”
• I bestillingslisten blev forskellen på ”Abonnement; Råd & Resultater” og
”Enkeltnumre; Råd & Resultater" tydeliggjort
• Tjek din Miljøbelastning blev fjernet fra netstedet.
• Det tunge baggrundsbillede blev fjernet fra netstedet.
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Forbrugerstyrelsens forbedrede hjemmeside, december 1998. Enkel, men langt mere funktionel og brugervenlig

Derudover blev der snakket meget om større indgreb og om næste gang, der skulle designes nyt netsted. Diskussionen om den overordnede struktur blussede op
igen. Næste gang ville Internetgruppen kraftigt overveje at undgå frames og måske klare sig med en mindre men fast menu. Under alle omstændigheder skulle et
nyt kommende netsted testes af brugere undervejs i tilblivelsesprocessen.

6.2 KONKLUSIONER
Da jeg startede denne undersøgelse, var det mit indtryk, at der ikke var megen
opmærksomhed om brugervenlighed på netsteder.
I løbet af undersøgelsen fandt jeg ud af, at Internetgruppen faktisk ikke var
helt ligeglade med resultatet. De var hver især fagligt i forsvarsposition og derfor
uenige. Internetgruppen diskuterede og udvekslede synspunkter og meninger om
farvevalg og personlige kæpheste. Der skal være en alarmklokke der ringer, hvis
man i Internetgruppen hører ordlyden: ”Jeg synes altså hellere,….”
Det er nemlig i sidste ende dybt uinteressant hvad Internetgruppens medlemmer hver især mener. Brugervenlighed beror ikke på meninger, det beror på
undersøgelser. Man kan ikke udelukkende diskutere sig frem til et brugervenligt
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netsted. Ikke engang en ekspert i brugervenlighed kan arbejde uden hjælp fra
brugeren.
• De egentlige resultater:
Internetgruppen arbejdede ud fra deres bedste overbevisning for at lave et godt
netsted, hvor der herskede en intuitiv tilgang for brugeren. Alligevel viste undersøgelsens resultater, at brugeren måtte slås med virksomhedsslang (Kort &
Godt), ulogiske spring (fra materialet til bestillingslisten), alt for avanceret værktøj (menuen) og værktøj, der druknede i nobel grafik (topbjælken).
• De metodiske overvejelser:
Jeg gjorde mig mange metodiske overvejelser. Jeg fandt, at hverken interviews
eller plus-minus-metoden kunne give et ægte billede af brugerens praktiske anvendelse af netstedet. Jeg havde på nært hold fulgt flere eksempler på forskellige
undersøgelser baseret på protokolanalyse og blev ofte advaret imod det store arbejde, en protokolanalyse indebar. Al ligevel mente jeg, at det var den rette metode at anvende i denne sammenhæng. Det viste sig senere, at efterfølgende interviews om oplevelsen på netstedet stemte dårligt overens med de faktiske problemer, som undersøgelsen viste, at testdeltagerne havde. Jeg vurderer derfor at have fået nogle meget spændende resultater ud af protokolanalysen, som altså var
hele arbejdet værd.
• De pædagogiske perspektiver:
Når resultaterne fra testen af brugervenlighed skal formidles til netredaktørerne,
skal man være opmærksom på at gøre det på den pædagogisk rette måde. Kritikken bliver hurtigt for nærgående netop fordi, der ofte arbejdes ud fra personlig
smag og behag. Det er vigtigt at kunne overbevise frem for at overtale. Selvsyn
og citater synes at være slagkraftig måde at præsentere resultaterne på. Jeg udarbejdede en rapport til Forbrugerstyrelsen med mange citater fra testdeltagerne, og
jeg arrangerede et foredrag med videoforevisning af testdeltagere, der arbejdede
på Forbrugerstyrelsens netsted. Det virkede aldeles overbevisende og erkendelsen af, at brugerens problemer var netredaktørernes problemer, opstod i Internetgruppen.
Jeg har senere deltaget i undersøgelser af andre danske netsteder og lært, at
det er meget effektfuldt for netredaktører at overvære testen af brugervenlighed
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som tilskuer. Det har samme gode persuasive virkning som at læse citater og se
videoklip.
Der er et problem i kommunikationen mellem netredaktører og brugere.
Internetgruppen manglede en formidlingsautoritet til at koordinere og overskue
kommunikationen. Denne mangel er næppe usædvanlig i virksomheder, der selv
tilrettelægger deres netsted.
Retorikerens opgave indenfor dette medie er at vurdere nytteværdien og have en vis sans for, hvad brugeren virkelig vil have. Stoffet skal sorteres og bearbejdes og præsenteres. Jeg er enig med Karen Schriver, når hun skriver, at man
må modstå den fristende men retorisk mangelfulde strategi, det er, at samle alt
tilgængeligt materiale i databasen.48
Jeg mener ikke, at Internetgruppen selv kan løse problemet. Populært sagt
er de så tæt på maleriet, at de får maling på brillerne.
Internettet er et medie i rivende udvikling. Jeg har da også erfaret, at den interesse for brugervenlighed, som jeg efterlyste i begyndelsen af specialeperioden vo kser eksponentielt. Større virksomheder opdager potentialet i mediet og interesserer sig for at kunne imødekomme kunderne.
Det største problem i bestræbelserne på at opnå brugervenlighed på netstedet ligger ifølge min undersøgelse ikke i den tekniske eller praktiske udførelse af netstedet. Det største problem rækker ud over Forbrugerstyrelsens netsted og er
sandsynligvis et problem på mange andre netsteder:
Jeg må konkludere, at netredaktører ofte mangler erkendelsen af, at de på
egen hånd har svært ved at vurdere graden af brugervenlighed på eget netsted.
Denne erkendelse er den største udfordring i kommunikationen på netstedet mellem netredaktører og brugere.

48

Schriver (1997), s. 398
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