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A bstr act

In usability studies, analyses of presented information in a user interface on a computer screen may provide results as to what is considered effective and efficient. In
these situations, however, discussions about how the presented information communicates with a specific user are rare.
The overall purpose of the research project is to increase the knowledge of different analytical perspectives that may be useful when analyzing information in a
user interface on a computer screen. Specifically, this is to be done with a view to
creating understandable information for people. Further, the purpose is to gain a
deeper understanding on how an information provider may communicate with an
information user via the presented information.
The research objective is to present an overall description that illustrates how
information presented in a user interface may communicate with a user. This description will be based on relevant analytical perspectives. The research result contributes a framework that may function as a basis for analysis support. In addition,
the result provides a research approach for future research.
The research project is based on four case studies. The objects analyzed are four
different user interfaces used by different organizations and companies. The user
interfaces and their design of information are studied related to the information
providers’ desires and intentions, the information users’ experience and understanding of information, and the effects different contexts have.
The conclusions that can be drawn from the project are, among others, that
designed information in a user interface is experienced and understood by users in
unity with its inner, close and external contexts. These contexts may be examined
by three different analytical perspectives, a semiotic, a rhetorical and a narrative
perspective. Such analysis may reveal the interaction with what messages the information provider wants to present, how the presented information in a user interface
is arranged and composed and how different contexts influence the users’ experience and understanding of the presented information.

Sammanfattning

När användbarheten av information som presenteras i ett gränssnitt på en datorskärm studeras kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana
sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras
kommunicerar med en användare.
Syftet med detta forskningsprojekt är att på ett generellt plan öka kunskapen
om olika analytiska perspektiv för att studera den information som presenteras i ett
användargränssnitt på en datorskärm, som ett led till att skapa begriplig information för människor. Mer preciserat är syftet att få en djupare förståelse för hur en
informationslämnare kan kommunicera med en informationsanvändare genom den
information som presenteras i ett användargränssnitt. Målet med forskningsprojektet är att presentera ett antal relevanta analytiska perspektiv som kan användas för
att beskriva hur presenterad information i ett användargränssnitt kan kommunicera
med en användare. Forskningsresultatet bidrar med ett ramverk som kan ligga till
grund för ett analysstöd. Forskningsresultatet bidrar även med en ansats för framtida
forskning inom området.
Forskningsprojektet bygger på fyra fallstudier. Analysobjekten i fallstudierna
utgörs av fyra olika användargränssnitt på datorskärm, vilka används inom olika
myndigheter, organisationer och företag. Vartdera användargränssnittet och dess informationsdesign studeras med hänsyn till: informationslämnarnas önskemål och
intentioner, informationsanvändarnas upplevelse och förståelse av information och
kontexters påverkan.
De slutsatser som dras är bland annat att informationsdesign i ett användargränssnitt på datorskärm upplevs och förstås av användare i samklang med inre, när och
yttre kontext. Dessa kontexter kan studeras utifrån tre olika perspektiv, ett semiotiskt, ett retoriskt och ett narrativt perspektiv. En sådan analys kan framhäva den
kommunikation som sker mellan de budskap som informationslämnaren vill berätta, hur den presenterade informationen i användargränssnittet arrangeras och komponeras och hur olika kontexter påverkar användarnas upplevelse och förståelse av
den information som presenteras.
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IX

Termer

och begrepp

Definitionerna av dessa termer och begrepp är av vikt för att positionera och avgränsa
forskningsprojektet. Presentationen sker i alfabetisk ordning.
Användargränssnitt

Enligt Svenska datatermgruppen (070619) är ett gränssnitt en kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett datorsystem. Det är
gränssnittet som möjliggör för kommunikation mellan människa
och dator.
		 Ett användargränssnitt är i detta sammanhang ett datorgenererat
gränssnitt som möjliggör kommunikation via bilder, text eller ljud.
Design

Design kan definieras som a) en process för skapande av produkter,
miljöer och system b) samt en produkt som kommer fram av skapandet (Pettersson, 2002, s. 7). I detta sammanhang står design för en
produkt och dess formspråk, vilket ger upphov till meningsfull kommunikation. Denna kommunikation leder till att en användare kan
uppleva och förstå hur en produkt kan användas
(Nordegren, 2004, s. 19 f.).

Designaktivitet

En designprocess och en designaktivitet och är inte samma sak
(Hubka och Eder, 1997). En designprocess beskriver planerandet
och framtagandet av en produkt, exempelvis ett informationsmaterial. Här förekommer även granskning och testning av en produkt. En
designaktivitet är kopplad till formgivares aktiviteter och handlingar.
Dessa är endast en komponent i hela designprocessen.
		 En designaktivitet ger upphov till användning av en produkt
(Lundeqvist, 1999, s. 81 f.).
Designupplevelse

När någon använder en produkt upplever hon/han samspelet av
form och funktion, vilka är ett uttryck för hur en produkt kan brukas. ”Tingen inte bara brukas, utan de upplevs.”
(Lundeqvist, 1999, s. 84).
		 I detta sammanhang är ord, bild och form i ett informationsmaterial bärare av mening, vilken användaren upplever och försöker
att förstå.



ID-verktyg

ID-verktyg står här för ord, bild och form som används för att presentera information i ett informationsmaterial
(Pettersson, 2002, s. 57 f.).

Information

Det finns olika läror inom informationsteori och de närmar sig begreppet information på olika sätt (Dodig-Crnkovic, 2006, s. 42 f.).
Information i detta sammanhang handlar i huvudsak om nedtecknad
information (recorded information, Bates, 2005), det vill säga ord,
bild och form manifesterat i ett informationsmaterial. Det kan vara
en broschyr, en webbplats eller en utställningsmonter.
På så sätt kan ett informationsmaterial i sig själv ses som information (Buckland, 1991).

Informationsanvändare Termen mottagare är vanligt förekommande. I dessa sammanhang är

istället informationsanvändare en föredragen term. En informationsanvändare står för en individ som vid behov av information hämtar,
tolkar och använder den information som hon/han anser sig behöva.
Informationsdesign

Ämnet Informationsdesign skrivs i detta sammanhang alltid tillsammans med termen ämne, samt med versal bokstav, för att göra
en tydlig skillnad mot begreppet nedan. Ämnet Informationsdesign
står för det akademiska ämne som innefattar studiet av teknik och
processer för utformning och användning av informationsmaterial
(Pettersson, 2002, s. 19).

informationsdesign

Begreppet informationsdesign står här för den information som presenteras, det vill säga ord, bild och form i ett informationsmaterial.

Informationsdesigner

En informationsdesigner är här en person som driver ett designprojekt, där hon/han analyserar, planerar, skapar, utvärderar och
omformar informationsmaterial.
		 En designer arbetar med problemlösning (Cross, 2001) och
måste även tolka och förstå den situation som råder (Snodgrass
och Coyne, 1997, s. 65 f.) för att uppfylla användarens
informationsbehov.
Informationslämnare

Informationslämnaren står här för den formgivare som skapar ett
informationsmaterial, den uppdragsgivare som beställer ett informationsmaterial eller den organisaton som ansvarar för den information som presenteras. Informationslämnare är en alternativ och
föredragen term för sändare.

XI

Informationsmaterial

Ett meddelande/budskap förmedlas med hjälp av ord, bild och form
i ett informationsmaterial. Ett informationsmaterial är på så sätt
bärare av ett meddelande/budskap (Pettersson, 2003, s. 303) och
mening. I detta sammanhang står ett informationsmaterial för olika
användargränssnitt på datorskärm.

Läslighet, läsbarhet och Läslighet, läsbarhet och läsvärde är termer som inte endast avser
den information som presenteras, utan även avser en användares
läsvärde

upplevelse av det som presenteras.
Läsligheten av presenterad information syftar på hur en användare kan höra, se eller känna den information som presenteras. Det
handlar om den tekniska kvaliteten i ord, bild och form. Läsbarhet
innefattar hur användaren förstår det som presenteras. Denna förståelse påverkas av det språk som används och hur den presenterade
informationen är sammansatt. Läsvärdet relaterar till användarens
eget intresse av det som presenteras (Pettersson, 2003, s. 390 f.).
Värt att nämna är att det inte finns några exakta gränser mellan
upplevd läslighet och läsbarhet.

Meddelande/budskap Meddelande eller budskap är två termer som båda står för den in-

formation en informationslämnare önskar och avser att förmedla.
		 Meddelandet/budskapet förmedlas i en kombination av typografiska element, faktainnehåll, språk och grafiska element i ett
användargränssnitt (Smart et al. 2000).
Media

Media är här det tekniska eller fysiska medel (Fiske, 1997, s. 30)
som används för att presentera information. I detta sammanhang
behandlas datormediet.

Representation

En grafisk representation definieras här som en synlig artefakt på
en mer eller mindre plan yta, vilken är skapad för att kunna uttrycka information (Engelhardt, 2002, s. 2). En representation kan
bestå av ett enskilt objekt eller ett sammansatt objekt (ibid, s. 12).
De representationer som är aktuella i dessa sammanhang är visuella, dock kan de även vara exempelvis taktila/haptiska (textur och
tryck) och audiella (ljud) (Koch, 2000/2001).

XII
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Kapitel 1

Inledning och positionering

Detta första kapitel är uppdelat i två avsnitt, vilka går under namnen problematisering
och informationsdesign. Det första avsnittet ger en bakgrund till de studier som utförts
och leder in till forskningsprojektets syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar. I det
andra avsnittet presenteras Informationsdesign som flervetenskapligt ämne. Här förs även
ett resonemang om olika mål och syften med att formge information, vilket leder till att
positionera forskningsprojektet inom ämnet Informationsdesign.

Problematisering
Nya typer av kommunikationssystem skapas hela tiden och det finns fler typer av
kommunikationssystem idag än för 20 år sedan. Vanligt förekommande är exempelvis mobiltelefoner och internet. Systemen blir mer avancerade, likväl måste en
användare kunna hantera dem. För att kunna hantera ett system behöver användare
förstå det som systemet kommunicerar.
När en produkt tas fram utförs olika steg i en designprocess. Denna process tar
sig olika uttryck. Vanligt förekommande faser är exempelvis att definiera och analysera problem, situation och behov, samt planera utförande, utveckla, producera och
utvärdera. I en designprocess finns även faser då en produkt testas och granskas för
att undvika defekter, se exempelvis Nijhuis och Boersema (1999) eller Lundeqvist,
(1995). Målet med en designprocess är att ta fram en slutgiltig produkt och utvärdering av denna är ett sätt att undersöka produktens design.
Ett led i utvärderingen är att studera huruvida presenterad information och det
gränssnitt som möter användaren är användbart. Walker och Barratt (2005) skriver
för The Design Council, ett engelskt designråd, att utmaningen med att formge
information är att se till att information alltid är användbar i en multimedial värld:
”…a multi-channel world requires the creation of information that can be ‘rendered’
on paper, on the web, on digital TV, a phone screen /.../ the challenge for informa-
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tion design is to make this work and to make sure the information is usable in each of
these situations.” (ibid). På vilket sätt information i ett användargränssnitt bör vara
anpassat för en användare skildras i Petterssons (2002, s. 44) 10 principer för presentation av information. Här beskrivs att information skall vara tillgänglig, lätt
att hitta, korrekt, strukturerad, begriplig, konsekvent, tydlig, enkel, intressant och
estetiskt tilltalande. Dessa principer kan relateras till en användbarhetsstandard,
ISO DIS 9241-11:1998, vilken Jordan (1998, s. 5) framställer som interaktionen
mellan produkt, användare och mål. Användbarhet handlar då om den effektivitet,
korrekthet och tillfredsställelse en användare kan uppnå när hon/han når ett specifikt mål i en specifik miljö.
För att kunna utvärdera huruvida ett gränssnitt uppfyller kraven är användbarhetstester vanligt förekommande. I sådana studier undersöks bland annat användarens förmågor, den aktuella kontexten och produktens syfte och mål, se exempelvis
Nielsen, 2000.
Ferreira et al. (2005) förklarar dock att det är användarnas möjlighet till interaktion med och tolkning av meddelanden/budskap som avgör om ett användargränssnitt är lyckat eller inte. När ett användbarhetstest utförs framkommer vilka delar
av användargränssnittet som behöver förbättras. Det finns dock begränsad teori om
varför användbarhetsproblemet existerar från första början eller hur en omarbetning,
en så kallad redesign, kan förbättra användbarheten i ett gränssnitt.
Rent teoretiskt finns en önskan att presenterad information alltid är begriplig
för en användare och att ett informationsmaterial ska uppfylla kriterier för effektiv,
korrekt och tillfredsställande information. Användbarhetstester kan skildra effekter av den information som presenteras i ett användargränssnitt. Detta säger dock
inte något om hur och på vilka sätt den presenterade informationen kommunicerar
med en användare.

Syfte och mål
Centrala frågeställningar i framtida forskning inom ämnet Informationsdesign behandlar bland annat hur människor läser, tolkar och uppfattar skilda informationsmaterial, samt vilka analysmetoder som är lämpliga att använda för att studera olika
typer av informationsmaterial (Friman och Pettersson, 2006, s. 34). Utifrån dessa
frågor har mer specifika frågeställningar utarbetats.
 Frågorna har under tidigare år publicerats i forskningsplanen för ämnet
Informationsdesign, vid institutionen för innovation, design och produktutveckling,
Mälardalens högskola i Eskilstuna.
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På ett generellt plan är syftet med detta forskningsprojekt att öka kunskapen om olika
analytiska perspektiv som ett led till att skapa begriplig information för människor.
Mer preciserat är syftet att få en djupare förståelse för hur en informationslämnare
kan kommunicera med en användare genom den information som presenteras i ett
användargränssnitt på datorskärm.
Målet med detta forskningsprojekt är att utifrån ett antal fallstudier presentera
ett antal relevanta analytiska perspektiv som kan användas för att beskriva hur presenterad information i ett användargränssnitt kan kommunicera med en användare.
Forskningsresultatet bidrar med ett ramverk som kan ligga till grund för ett analysstöd och en ansats för framtida forskning inom området.

Frågeställningar
Enligt Carliner (2006, s. 1 f.) är en analytisk ansats inom forskning för ämnet
Informationsdesign (ID-forskning) vanligt förekommande. I sådana studier deltar sällan eller aldrig en slutanvändare. Till största del är det forskaren själv som
fördjupar sig i ett textmaterial för att redovisa dess ”gömda meningar” eller
identifiera karakteristika i exempelvis bild och text. I mångt och mycket tenderar ID-forskningen att skapa universala designprinciper och rekommendationer.
Problematiken med att skapa denna typ av rekommendationer är att inte hänsyn tas
till kontextens påverkan.
De studier som utförs inom detta forskningsprojekt har en tolkande ansats som
utgångspunkt för att studera kommunikationen mellan en informationslämnare, användargränssnitt och användare med hänsyn till kontext. Studierna i forskningsprojektet är baserade på hur presenterad information i ett användargränssnitt på datorskärm kan beskrivas med utgångspunkt från användares upplevelse och förståelse.
Frågeställningarna är:
1. Hur kan ett användargränssnitt och dess informationsdesign kommunicera med sina användare?
a) Hur beskriver informationsanvändare sina upplevelser och förståelse av
den information som presenteras i ett användargränssnitt?
b) Vilken roll har kontext relaterat till användarens upplevelse och
förståelse?
c) Vilka ambitioner har informationslämnare med den information som
presenteras i ett användargränssnitt?
2. Hur behandlas olika analytiska perspektiv av informationsdesign när
det gäller användargränssnitt på datorskärm i relevant teori?
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Avgränsningar
Analysobjekten i forskningsprojektet avgränsas till studier av presenterad information på datorskärm eftersom en datorskärm erbjuder en avgränsad yta där det finns
både ord, bild och form, men även ljud, ljus, rum eller rörelse. Valet styrs även av att
det finns ett omfattande intresse för just denna typ av kommunikationssystem, som
är vanligt förekommande.
I forskningsprojektet studeras användares spontana och omedelbara reaktioner av
det som upplevs och förstås i gränssnittens yta. De informanter som deltar i studierna har inte försökt sig på att göra några djupare analyser av hur användargränssnittens och dess informationsdesign är utformade.
De analyser som utförts har avgränsats till gränssnittens visuella egenskaper. Följaktligen studeras inte verbalspråkets struktur eller sammansättning.
Forskningsprojektet avgränsas även från kognitiva, perceptuella och psykologiska aspekter av hur den mänskliga hjärnan tolkar och upplever information.
Forskningsprojektet avgränsas även till att beskriva ett urval av analytiska perspektiv som kan skildra hur ett användargränssnitt och dess informationsdesign kan
kommunicera med en användare.

Informationsdesign
I detta avsnitt presenteras ämnet Informationsdesign som flervetenskapligt ämne.
Därefter redogörs för olika mål och syften med att formge information. Detta följs av
ett resonemang om olika designområden som är relevanta för användares upplevelser
av presenterad information på datorskärm. Avsnittet leder till att positionera arbetet.
Positioneringen utgör en grund till de teoretiska vinklingar som tas och de resultat
som dras av de studier som ingår inom forskningsprojektet.

Innovation och design
Forskarutbildningsämnet innovation och design finns vid institutionen för innovation, design och produktutveckling vid Mälardalens högskola i Sverige. Innovation
och design beskrivs som ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne som representerar de tre ämnena innovationsteknik, produkt- och processutveckling och
Informationsdesign.
Innovationsteknik behandlar metoder och tekniker för att ta fram en idé som
utvecklas till framgångsrika produkter eller system. För att utveckla en konkurrenskraftig produkt krävs lämpliga metoder för produkt- och processutveckling. Dock
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måste en användare kunna förstå och hantera dessa produkter och system. Albers
(2002) påpekar att när presenterad information är begriplig stödjer den produktiviteten, eftersom det ger användaren tillträde till information, vilket gör det möjligt för
någon att dra nytta av dess fördelar.
Det är här som ämnet Informationsdesign ger sitt viktiga bidrag, för om en användare inte förstår information kan hon/han inte agera i samklang med den.

Informationsdesign som flervetenskapligt ämne
I Sverige är ämnet Informationsdesign (ID) relativt nytt som läroämne och grundades först vid Konstindustriskolan i Göteborg i slutet av 1970-talet. Inom Mälardalens
högskola har ID sitt ursprung i teknisk illustration och här grundades ID som akademiskt ämne år 1999 (Pettersson, 2003, s. 132).
ID som akademiskt ämne innefattar studiet av teknik och processer för utformning och användning av informationsmaterial. Inom ämnet utvecklas bland
annat kunskaper om informationsdesign som en integrerad del i en produkt och
system. Här utvecklas även kunskaper om informationsdesign som en produkt
i sig själv, det vill säga den presenterade informationen i ett informationsmaterial
(Pettersson, 2002, s. 15 f.). Under utbildningen lär sig studenter att analysera, definiera, planera, preparera, skapa och utvärdera informationsmaterial (ibid, s. 2).

Utvärdering
av användning
och förståelse
Tillämpad
forskning

Språk Kommunikation Konst Kognition Information
Figur 1. Forskning inom ämnet Informationsdesign (ID) är flervetenskaplig. Forskningsresultat
och kunskaper från fem andra basområden nyttjas inom ID-forskningen. Likt ett kretslopp bidrar även ID-forskningen med kunskaper tillbaka till de andra basområdena. (Modifierad bild
från Pettersson, 2003, s. 591.)

Forskning inom Informationsdesign är flervetenskaplig. Ämnet Informationsdesign
kan grundas på fem basämnen nämligen språk, kommunikation, kognition,
konst och information. Forskningsresultaten ger både återkoppling till ämnet
Informationsdesign samt till andra vetenskaps- och kunskapsområden. Resultaten
kan tillämpas i de områden där det finns intresse för att utveckla begriplig informa-
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tion. ID-forskning ingår i ett pågående kretslopp av nya forskningsresultat och nya
kunskaper. Detta leder till ny kunskap inom ID-forskningen, men även inom andra
närliggande områden (Pettersson, 2003, s. 591).

Mål och syfte med formgivning av information
Nedanstående begreppsförklaringar har valts för att visa en spännvidd av olika mål
och syften med att formge information. Det finns fler begreppsförklaringar, se
exempelvis webbplatsen för ”The Information Design and Architecture Special
Interest Group” (http://stcsig.org).
Formgivning av information
Formgivning av information är en självklar aktivitet inom medier som exempelvis
datormediet, tryckta medier eller utställningsmediet. Internationella institutet för
informationsdesign (IIID) förklarar att informationsdesign handlar om att definiera, planera och skapa så väl innehåll till ett meddelande, som den miljö (omgivning)
i vilken meddelandet presenteras, med avsikten att nå specifika mål som är relaterade
till användarnas behov (www.iiid.net, 070613).
Redish (2000) menar att ämnet Informationsdesign hanterar en helhet.
Information bärs även fram av layout, typografi, färg och relationer mellan exempelvis ord och bild. Det handlar om att göra information begriplig för en användare.
En formgivare behöver därför hitta lämpliga representationer för att kommunicera
med en användare.
Jacobson (1999, s. 5) påpekar att formgivning av information handlar om att
skapa mening och den presenterade informationens genomslagskraft är kontextberoende. Passini (1999, s. 87 f.) poängterar att det inte bara handlar om att skapa informationsmaterial. Målet med att formge information är att nå ett mer allmängiltigt
designmål. Informationsdesign inom området vägvisning (wayfinding) handlar inte
om att skapa skyltar, utan att hjälpa människor att röra sig effektivt till den plats de
planerar att gå till.
Horn (1999, s. 15) beskriver att syfte och mål med att formge information är
att förbereda ett meddelande/budskap så att det kan användas av människor med
effektivitet och korrekthet. Horn (1998, s. 237) påpekar att det som skiljer ämnet
Informationsdesign från andra närliggande områden är just användbarhetsfaktorn.
Sless (2002) framhåller att människor använder informationsmaterial på olika sätt
och den person som formger information har begränsad kontroll över kontexten.
Förhållandet mellan användare och informationsmaterial kan på så sätt liknas vid en
konversation, vilken inte kan förutspås. Även Carliner (2000/2006, s. 3) påpekar att
formgivning av information handlar om att kommunicera ett meddelande/budskap

19

i ett informationsmaterial. Det gäller att förbereda kommunikationsprodukter för
att nå de tillämpningsmål som produkten är avsedd för. På så sätt skiljer sig ämnet
Informationsdesign mot andra närliggande designområden eftersom fokus ligger på
att någon ska förstå den presenterade informationen och inte bara finna den.
Pettersson (2002, s. 2) menar att själva målet med att formge information är att
uppfylla informationsbehovet hos den tilltänkta målgruppen oavsett vilket medium som används. Resonemangen kring användbarhetsfaktorn fördjupas i och med
Petterssons (ibid, s. 44) principer och riktlinjer för presentation av information, som
att information i ett informationsmaterial exempelvis ska vara korrekt och konsekvent. Tufte (1990) drar principerna till sin spets och förklarar i formallogisk anda att
själva presentationen av information följer universella principer likt matematik och
dessa principer är inte kopplade till unika särdrag i ett språk eller i en kontext. ”The
principles of information design are universal – like mathematics – and are not tied to
unique features of a particular language or culture” (ibid, s. 10). Detta uttalande kan
kopplas till formgivning av information som en vetenskap i sig själv lik begreppet designvetenskap, som bland annat omfattar designprocessen som vetenskaplig aktivitet
(Cross, 2001) och studiet av artefaktens egen logik (Dasgupta, 2003).
Likheter och skillnader mellan olika mål och syften
I tabellen här nedan presenteras ett antal likheter och skillnader mellan de olika måloch syfteförklaringarna.

L

Vid formgivning av information krävs att hänsyn tas till olika aktörer i designprocessen, från någons behov av att informera, till skapande av informationsmaterial och till användarens behov av att bli informerad.

L

Informationsdesign som designaktivitet kräver både praktisk och teoretisk kunskapsbas. Båda ”kunskaperna” behövs för att kunna skapa ett informationsmaterial och samtidigt nå allmänna designmål.

L

Syftet med designaktiviteten är att 1) informera en målgrupp om något och
2) att användares förståelse sätts i fokus.

L

Den presenterade informationen syftar till att kommunicera med en
användare.

L

Målet med den presenterade informationen är att på ett effektivt och
korrekt sätt överföra meddelande så att människor förstår ett visst
meddelande/budskap.

S

ID (som ämne och designaktivitet) kan kopplas till datormediet och till grafiska
medier men även andra medieformer som exempelvis utställningsmediet.

S

Begreppsförklaringarna ter sig bygga på olika designteorier. Är informationsdesign en process, där metoder behandlar designpraktiska sammanhang? Är
informationsdesign en produkt där studier utförs kring hur den upplevs och
förstås i ett samhälleligt sammanhang? Eller är informationsdesign en vetenskap i sig själv?

Tabell 1. Likheter (L) och skillnader (S) mellan olika mål och syften med informationsdesign.
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Produkt eller process, överföring eller meddelandets egenskaper och mening
De skillnader som diskuteras beror bland annat på att ämnet Informationsdesign
omfattar flera olika kunskapstraditioner och förhållningssätt som vävs samman,
se exempelvis Carliner (2006) eller Andersson och Pettersson (2004).
Informationsdesign kan ses både som ett akademiskt ämne, en process och en
produkt. Processen innefattar de olika designaktiviteter som utförs för att skapa ett
informationsmaterial. En designaktivitet och en designprocess inte är samma sak.
Hubka och Eder (1997) förklarar att en formgivares aktiviteter är en komponent i
hela designprocessen. Designprocessen inkluderar delar där formgivaren själv inte
längre är aktiv, som exempelvis i själva tryckprocessen.
Informationsdesign som produkt är det informationsmaterial som framkommit
ur processen, samt den presenterade informationen och dess meddelanden/budskap.
Olika modeller och metoder behövs i olika delar av processen. Informationsdesign
som process och som produkt studeras på olika sätt. När en formgivare är aktiv krävs
modeller och metoder som stödjer designprocessen. När informationsdesign som
produkt ska studeras krävs modeller och metoder som stödjer analys, utvärdering
och omarbetning av ett informationsmaterial. Resultatet av forskningsprojektet och
de slutsatser som dras riktas till informationsdesign som en produkt, samt stödjer
analys för att kunna utvärdera information som presenteras i ett visst sammanhang.
ID-process
Designaktiviteter
Planera, förbereda, och skapa

ID-produkt
Informationsmaterial

Analysera, utvärdera och omforma (redesign)		

Figur 2. Informationsdesign som en process och produkt.

En spänning som kan utläsas av de olika mål- och syftesförklaringarna är att teorierna representerar olika inriktningar inom kommunikationsvetenskapen. Fiske (1997,
s. 11 f.) delar grovt in kommunikationsvetenskapen i två områden, ”Processkolan”
och den ”Semiotiska skolan”. Processkolan beskrivs som en filosofi att om inte kommunikationen når den tänkta effekten räknas den som misslyckad. Inom den semiotiska skolan ligger istället fokus på tolkning av ett meddelande/budskap, meddelandet/budskapets betydelser och hänsyn tas till hur kontexter påverkar människors
meningsskapande. Ett av de redovisade målen med att formge information är att den
information som presenteras ska på ett effektivt och korrekt sätt nå sitt mål, det vill
säga att en individ ska kunna tolka och förstå den. En blandning förekommer mellan
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de olika filosofierna inom den så kallade Processkolan och den Semiotiska skolan.
Pettersson (2002) är en av dem som öppnar en länk mellan de olika filosofierna,
då han talar om effektiv och korrekt överföring av ett meddelande/budskap, men
även om att ett meddelande/budskap har ett innehåll, ett språk och en form och det
förmedlas med hjälp av ett informationsmaterial. Ett informationsmaterial kan då
ses som bärare av ett meddelande/budskap och dess mening. (Se definition av begreppet informationsmaterial, Pettersson, 2003, s. 303.)
ID
Överförande av
meddelande.

Meddelandets
egenskaper och
mening.

Figur 3. Inom ämnet Informationsdesign anammas två olika filosofier där den ena lyfter fram
överförande av meddelanden/budskap och den andra framhäver bland annat meddelandets/
budskapets egenskaper och mening.

Vid analys av presenterad information i användargränssnitt på datorskärm kan
kommunikation rent generellt studeras ur två olika infallsvinklar. Vanligt förekommande är studier av effektiviteten och korrektheten i överförd information. Brukligt
är även studier av meddelandets/budskapets egenskaper och betydelser, där ett informationsmaterial är bärare av mening och kan upplevas och förstås olika beroende på
kontext. Forskningsprojektet är avgränsat till det senare.

Informationsdesign i användargränssnitt på datorskärm
Det finns ett flertal aktuella designområden som berör användares upplevelser av design
på en datorskärm. Här presenteras ett resonemang om hur ämnet Informationsdesign
kan förhålla sig till närliggande områden så som Användarupplevelser (User Experience)
och Människa-maskininteraktion (Human Computer Interaction, HCI). Människadatorinteraktion hanterar mjukvaruutveckling (Löwgren, 2001. s. 29). HCI kan ses
som ett flervetenskapligt ämne som involverar informationsteknologi, datorvetenskap, psykologi, biblioteksvetenskap, utbildning, företagsamhet och ledning, ergonomi, industriingenjörsvetenskap och ergonomi (Chen, 2001). I Handboken för människa-dator-interaktion (Helander et al. 1997) presenteras området som en mångfald
av områden från mjukvarudesign, interaktionsdesign, webbarkitektur, gränssnittsdesign och även grafisk formgivning inom webbaserade miljöer.
För pedagogisk mjukvaruutveckling föreslår DeOliveira och Calani-Baranaskus
(2000) bland annat användandet av semiotiska principer, eftersom en sådan ansats
leder till mer än aspekter kring människan och hennes interaktion med datorn. En
semiotisk ansats tar fram kontexten där interaktionen sker och underlättar interper-
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sonella och sociokulturella perspektiv med fokus på uttryck och tolkning av elementen i gränssnittet. Det är bland annat här som ämnet Informationsdesign skiljer sig
från området människa-dator-interaktion.
Närliggande designområden relaterade till användargränssnitt på datorskärm
Användarupplevelser (User Experience) kan förklaras som det område som behandlar en produkts uttryckssida, alltså den sida som en användare kommer i kontakt
med. Detta gäller alla produkter som används av någon, och området användarupplevelser innefattar så väl datorgenererade gränssnitt som tidningar och kläder
(Garrett, 2002).
Organisationen ”AIGA, the professional association for design” listar nutida etablerade designområden. Under huvudområdet Upplevelsedesign (Experience design)
presenteras ett flertal området med en inriktning mot design inom datorgenererade
gränssnitt. Ett exempel på dessa är: interaktiv datavisualisering, speldesign, gränssnittsdesign, mjukvara, interaktionsdesign, webbgränssnittsdesign, informationsdesign och informationsarkitektur (www.aiga.org, 070613).
När det kommer till användargränssnitt på datorskärm är vissa av de presenterade
områdena mer närbesläktade än andra. Garrett (2002; se även Benyon, Turner och
Turner, 2005, s. 599 f.) presenterar en modell över hur dessa närbesläktade områden
kan förhålla sig till varandra. Garrett (2002, s. 33) delar upp en webbplats i ett antal
olika nivåer mer eller mindre nära användarens upplevelse. De olika områdena representerar olika designaktiviteter i en webbutvecklingsprocess.
Innan någon webbutveckling kan påbörjas krävs att webbplatsens mål och syfte
samt användarnas behov identifieras och undersöks. Därefter kan funktionsspecifikationer samt innehållspecifikationer och innehållskrav skapas. Den tredje nivån omfattar interaktionsdesign och informationsarkitektur, vilka behandlar underliggande
strukturer och applikationer samt användarnas interaktion med sidans funktioner.
Den fjärde nivån innefattar gränssnittsdesign, navigationsdesign och informationsdesign, det vill säga hur användare kan utföra aktioner, navigera och förstå den
information som presenteras i en webbsida. Genom att formge gränssnittselement
stöds användares möjlighet till att interagera med de element som finns i gränssnittet, gränssnittsdesign. Navigationsdesign handlar istället om hur denna utformning
av gränssnittet kan stödja rörelse och förflyttning genom informationsarkitekturen.
Informationsdesign omfattar här presentationen av information för att kommunicera den bakomliggande tanken med webbsidan och att stödja användares förståelse.
(Se figur 4 på nästa sida.)
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Slutförande

Konkret

visuell design
gränssnitts- navigationsdesign
design

interaktions- informationsdesign
arkitektur
funktionsspecifikationer

Tid

informationsdesign

innehållskrav

användarnas behov
sidans mål och syfte
Abstrakt

Koncept

Figur 4. Bilden presenterar olika designområden i en webbutvecklingsprocess. (Bild av Garrett,
2002, s. 33.) Bildtexten är översatt. Garrett (ibid) använder begreppen: Site Objectives,
User Needs, Functional Specifications, Content Requirements, Interaction Design, Information
Architecture, Interface Design, Navigation Design, Information Design, Visual Design.

Området närmast användaren är sidans visuella design som hanterar visualisering av
verbala och visuella representationer (element) och navigationskomponenter. Inom
denna nivå behandlas typografi, kontrast och layout. Benyon, Turner och Turner
(2005, s. 599 f. ) menar att det är här som den estetiska formen diskuteras och via
den visuella designen kan studier göras på huruvida underliggande designprinciper
har efterföljts.
Garrett (2002) gör inte anspråk på att ha skapat en komplett modell av en webbutvecklingsprocess. Viss kritik kan dock ges till hur ämnet Informationsdesign och
området visuell design beskrivs. Det är omöjligt att separera verbala färgkodningar
(som här räknas till ämnet Informationsdesign) och typografi (som räknas till området visuell design). Att göra en verbal färgkodning kräver typografi. Mijksenaar
(1997) påpekar att det krävs en form för att ett innehåll ska kunna tas emot av
någon. En form kan ha en informativ funktion som att exempelvis ge visuell information om hur en produkt fungerar. Redish (2000) påpekar att i ett webbsammanhang omfattar informationsdesign, teckensnitt, teckengrad, visuella element, rubriknivåer och färger med flera.
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Kapitel 2

Teoretiskt

r amverk

Detta kapitlet är uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet beskrivs ett antal relevanta
termer och begrepp, vilka relaterar till kommunikation mellan en informationslämnare, ett
användargränssnitt på datorskärm och en informationsanvändare. Det ger forskningsprojektet en kontext. Det andra avsnittet presenterar teorier kring tre analytiska perspektiv
som kan användas för att skildra hur en informationslämnare genom ett användargränssnitt och dess informationsdesign kan kommunicera med en användare. Teorierna baseras på litteratur inom området visuell kommunikation. De teorier som valts ut är litteratur
som i huvudsak relaterar till ämnet Informationsdesign, samt till presentation av ord, bild
och form i ett användargränssnitt på datorskärm. Teorierna ligger till grund för hur resultatet presenteras och analyseras, samt de slutsatser som dras av empiriska data. Det
teoretiska ramverket har utvecklats under forskningsprojektets gång. Den kompletta sammansättningen av teori har inte varit möjlig utan tillgång till och analys av empiri, vilket
innebär att relevant teori och dataanalys är delar i en gemensam iterativ process.

Forskningsprojektets kontext
Kommunikation kan både ses som en aktion och som ett material för information
exempelvis ett brev (Oxford dictionary, 070813). För att kommunikation ska vara
möjligt krävs ett språk/en kod som uttrycker information och ett fysiskt medium
som överför information (Nationalencyklopedin, 070613).
Fiske (1997, s. 11) förklarar att kommunikation innefattar allt från ett samtal
mellan två människor, till television och spridande av information, men handlar
även om en enskild individs sätt att uttrycka något exempelvis via sin frisyr.
För att kommunikation ska ske behövs ett system som stödjer samspelet mellan
individer och den miljö de vistas i. Systemet innefattar bland annat de handlingar
som utförs för att kommunikation ska kunna uppstå. Här ingår även de media, material och de uttrycksformer som används för att presentera information och skapa
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kommunikation, samt den process som sker för att olika individer ska kunna kommunicera med varandra.
Prates et al. (1997) påpekar att en designer kommunicerar med en användare
genom ett användargränssnitt på datorskärm. Denna typ av kommunikation ses som
avancerad eftersom den är dubbelriktad och användare själva kan agera och i vissa
fall interagera med andra användare.
För att en informationsanvändare ska kunna ta del av den information som presenteras i ett gränssnitt krävs ett kommunikationssystem. Ett sådant system kan
beskrivas enligt Albers (2002). För att kommunikation ska kunna ske mellan en informationslämnare och en användare genom ett användargränssnitt på datorskärm
krävs bland annat hårdvara, databas och gränssnitt, vilka används för att kunna förmedla ett meddelande/budskap.

Information
People

Database

Retrieval
Routine

Adaptive
Hypertext
Routine

Communication path

Agents

Interface
Information
Providers

Information
Users

Analysis & Feedback

Internet/
People
intranet
Figur 5. Kommunikationsvägar från en informationslämnare, via ett kommunikationssystem, till
en informationsanvändare. (Modifierad bild av Albers, 2002.)

I denna typ av kommunikationssystem finns olika informationslämnare närvarande.
Enligt Albers (ibid) kan dessa informationslämnare exempelvis representera internet,
där innehåll ”skickas vidare” genom kommunikationssystemet. Informationslämnaren
kan även vara en enskild individ som en informatör eller formgivare.
Information som presenteras i ett användargränssnitt på datorskärm påverkas av
många olika faktorer. En informationsdesigner måste sortera en stor mängd data
som ska organiseras och integreras i systemet så att en användare kan ta till sig det.
  Albers (2002) använder begreppen ”content provider” och ”user”. Begrepp står i detta sammanhang för samma sak som ”information provider” och ”information user”. Förändringen har
skapats för att undvika begreppsförvirring.
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I webbaserade sammanhang står en formgivare inför uppgiften att formge ord, bild
och form utan att ha kontroll över när en användare vill ha svar på sina frågor eller
exakt vilket informationsbehov användaren har. Albers (2005, kap 2) menar att i en
sådan situation är flera aktörer med och konstant förändrar den information som
presenteras i ett användargränssnitt, vilket leder till en kommunikationsprocess som
inte är linjär.
Pettersson (2002, s. 24/2003, s. 351) förklarar att i de sammanhang där information presenteras i exempelvis en webbsida förser en informationslämnare ett informationsmaterial med meddelanden/budskap och användaren själv tillfredställer sitt
behov av att bli informerad om något.
Informationslämnare

Informationsmaterial

Informationsanvändare

Social kontext
Figur 6. Bilden visar hur ett informationsmaterial kan stå i fokus för den kommunikationsprocess
som sker mellan en informationslämnare och en informationsanvändare. (Modifierad bild av
Pettersson, ibid.)

För att kunna presentera information på en datorskärm krävs således ett kommunikationssystem. Det är via detta system och dess användargränssnitt som en informationslämnare kommunicerar med en användare. I de användargränssnitt som
används dagligen i någon typ av verksamhet är det vanligt förekommande att den
information som presenteras ändras kontinuerligt. Antingen är det informationslämnarna själva som förser gränssnittet med ny information eller så finns tillfällen när
användarna kan ändra eller lägga till information. Ett sådant tillfälle kan vara när en
användare skriver ett inlägg i ett diskussionsforum.
När det kommer till användargränssnitt på datorskärm överför inte en informationslämnare ett meddelande/budskap. Ett meddelande/budskap organiseras och
manifesteras i det gränssnitt som möter användaren. På så sätt är användarna inte
passiva mottagare av information, utan de är själva aktiva i att söka och hämta information som de finner ett behov av.

Information och kontext
När informationsanvändare möter den information som presenteras i ett användargränssnitt påverkas de av olika kontexter, som inverkar på hur de kan uppleva och
förstå ett meddelande/budskap. Begreppet kontext kan delas upp i termer av inre
 Pettersson använder både begreppet informationstolkare (2002, s. 24) och informationsanvändare (2003, s. 351).
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kontext, närkontext, kulturell kontext, social kontext, yttre kontext, politisk kontext
med flera. Välanvända termer är inre kontext, närkontext och yttre kontext, se exempelvis Sjölin (1998, s. 64 f.).
Inom ämnet Informationsdesign studeras vanligtvis ett informationsmaterials
inre kontext, vilket är kopplat till områden som grafisk design och meddelandedesign. Ibland ligger kommunikationsproblematiken i närkontexten, och Udd (2006)
menar att det är där det faktiska mötet mellan en informationslämnare och en informationsanvändare sker. Närkontexten handlar om hur miljön, i vilken informationsmaterialet presenteras, påverkar människors upplevelse och förståelse av ett meddelande/budskap. Den yttre kontexten gäller hur samhället och kulturer påverkar
människors tolkning av den information som presenteras.
Att ett faktiskt möte sker mellan en informationslämnare och en användare i
närkontexten gäller exempelvis för torgmöten eller utställningssammanhang. Nadin
(1990) förklarar att ett användargränssnitt på datorskärm är en mötesplats mellan
två olika enheter, en informationslämnare och en informationsanvändare. De ska
komma i kontakt med varandra, det vill säga, kommunicera. I dessa sammanhang
sker på så sätt det faktiska mötet mellan informationslämnare och användare genom
användargränssnittets inre kontext.

Relevanta områden för presenterad information i ett användargränssnitt
För att kunna diskutera hur ett användargränssnitt och dess informationsdesign kan
kommunicera med en användare krävs identifikation av de områden som kan påverka kommunikationen. Smart et al. (2000), har via en teoretisk studie lagt fram en
grund för semiotik på webben, utifrån sex olika områden som ger mening och form
till webbsidor. Semiotik på webben står här för vad som presenteras i en webbsida
och hur det kan upplevas av en användare. Här presenteras en sammanfattning av
de sex olika områdena.
Typografi/Framställning. Detta område hjälper en användare att hitta
stoff på en sida och omfattar teckensnitt, layout och färg.

Sidans struktur. Området handlar om organisation av den information som presenteras samt kopplingar till övriga webbsidor (struktur i
webbarkitekturen). Strukturen stödjer användarens förmåga att skapa
mening till de material som finns på sidan och ger stöd för navigation.

Mediet som används. Detta område rymmer mediets begränsningar och
möjligheter. Exempelvis serverteknik påverkar en webbsidas tillgänglighet eller att datormediet möjliggör för interaktion mellan användare.

29

Meddelandet/budskapet. Området innefattar bland annat kombinationen av typografiska element, narrativa former, faktainnehåll, kommunikationsspråk och grafiska element. En användare dömer sidan efter
vad som presenteras (dess användbarhet och kvalitet). Detta område behandlar även hur användaren förstår ett meddelande/budskap på sidan.

Tilltalande. En användare måste uppskatta sidans mål och finna sidan
intressant och meningsfull.

Tillgänglighet. Vissa bilder, grafik eller färg kan vara vanligt förekommande inom en viss kultur och helt okänd för en annan. Området omfattar språkförbistringar, så som skillnader i talat språk eller skillnader i
användning av konventioner mellan olika kulturer.

Det finns inga skarpa skiljelinjer mellan de olika områdena, istället går de i vissa fall
omlott. Typografi, struktur samt meddelande/budskap kan relateras till ett användargränssnitts inre kontext. Mediet kan relateras till gränssnittets närkontext och de
övriga områdena kan kopplas till studier av social och kulturell kontext.
Vidare omfattar typografi och framställning läsligheten i den information
som presenteras, det vill säga om en användare kan se vad som presenteras.
Meddelandet/budskapet omfattar en användares förståelse (läsbarheten) av den information som presenteras. När en användare upplever informationen i ett användargränssnitt som tilltalande, kan det bland annat kopplas till det läsvärde som användaren ger till den.

Analytiska perspektiv
För studiet av kommunikation inom ämnet Informationsdesign tycks det inte finnas
någon allmängiltig accepterad teori. I dessa sammanhang används snarlika termer
och begrepp som står för skilda betydelser och vice versa. I mångt och mycket används begreppet semiotik som en slags paraplyterm för olika studier av tecken och
hur de kan tolkas. I andra fall används begreppet retorik för att betona utformningen
av ett uttrycksmedel för att kunna kommunicera med en användare.
I detta avsnitt presenteras ett urval av analytiska perspektiv som kan användas för
att skildra hur en informationslämnare kan kommunicera med en användare genom
den information som presenteras i ett användargränssnitt på datorskärm. Avsnittet
delas upp i tre olika perspektiv: ett semiotiskt, ett retoriskt och ett narrativt perspektiv. Dessa olika analytiska perspektiv har här gemensamt att de hanterar meddelandet/budskapets mening, kommunikation och användarnas intryck av det som pre-
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senteras. De olika perspektiven flyter in i varandra. Teoriavsnittet som följer syftar
inte till att skapa tydliga gränser mellan dem.
Urvalet av analytiska perspektiv baseras delvis på den sammansättning av teorier
som presenteras i boken Handbook of Visual Communication - Theory, Methods, and
Media (Smith et al., 2005). Urvalet grundar sig även på det resultat som är sprunget
ur de fallstudier som utförts inom ramen för forskningsprojektet.

Semiotiskt perspektiv av information i ett användargränssnitt
Det finns olika beskrivningar och definitioner av begreppet semiotik. Semiotik kan
enklast förklaras som läran om tecken (Chandler, 2002, s. 1). I stort är ett tecken
något som står för något annat. Ett tecken omfattar på så sätt allt från fotografier,
skyltar, bilder, men även gester, ljud och ord med flera. Inom nutida semiotiska studier studeras ett tecken utifrån det system som det ingår i, där studierna ska leda till
förståelse för hur mening skapas och hur verkligheten är representerad (ibid, s. 6-8).
Kress och van Leeuwen (2006) tar upp tre så kallade semiotiska skolor: Pragskolan,
Parisskolan och en tredje skola, som är under uppbyggnad. Under 30- och 40-talet
var Pragskolan aktuell och Ferdinand Saussures arbete är grunden för denna skola.
Saussures teorier är viktiga för att förstå hur mening skapas inom verbalspråket. Han
påstod även att andra uttryckssätt kan studeras som ett språk och införde begrepp
som syftade till att även ”bildspråk” kan beskrivas som en struktur. Bildspråket
kan då analyseras med samma metod som verbalt språk (Karlsson, 1996, s. 94).
Parisskolan kom till under 60- och 70-talet. Inom denna skola presenterade bland
annat Charles S. Peirces sitt arbete. Peirce förklarade att betydelser av exempelvis en
text inte bärs av dess struktur utan den bärs av en individs tolkningsprocess (semiosis) som leder till olika tolkningar av ett meddelande/budskap. På så sätt blir betydelserna mer oförutsägbara än tidigare.
Enligt Kress och van Leeuwen (2006) är den tredje skolan ännu under konstruktion. Inom denna diskuteras ett vidare semiotiskt system kopplat till att tecken är
dynamiska. Fokus ligger på hur tecken används i praktiken (exempelvis själva aktionen) samt den kontext som är närvarande. Av vikt är även omständigheter kring

  Inom visuell kommunikation diskuteras estetik, perceptions- och kognitionsteorier, representationsteorier, teorier inom retorik, semiotiska och narrativa teorier med flera (Smith et al., 2005).
  Halliday (1994, introduktionen) och Chandler (2002, s. 6 f.) påpekar att det finns fler så
kallade skolor, som exempelvis Moskvaskolan, Londonskolan och Köpenhamnskolan. Epokerna
och skolorna avlöser inte varandra utan går i omlott.
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formgivarens avsikter och utformande med bild och text (Kress och van Leeuwen,
2006, s. 6; Riley, 2004; Chandler, 2002, s. 6 f.; Halliday, 1994, introduktionen;
O’Tool, 1994, s. 213 f.).
Det som representerar, det som representeras och hur det upplevs
En semiotisk ansats är ett sätt att fånga in uttrycket i ett användargränssnitt och förstå hur det kan tolkas av en användare (DeOliveira och Calani-Baranaskus, 2000).
Kunskaper om semiotiska frågor och semiotisk analys kan på så sätt ge insikter om
hur mening kommuniceras genom ett användargränssnitt på datorskärm. Saussure
påvisade att ett teckens uttryck och innehåll kan skiljas åt. Det som berättas om,
har inte någon naturlig koppling (arbiträr) till hur det uttrycks. Bokstäverna ”moln”
har föga att göra med hur ett moln ser ut. Eftersom det inte finns någon naturlig
koppling måste denna relation läras in. Inom visuell kommunikation skulle endast
symboliska visuella tecken svara mot Saussures kriterier, alltså tecken som måste
läras (Moriarty, 2005, s 231). Trots detta används Saussures teorier för att studera
strukturer inom ord, bild och form (Horn, 1998, s. 52 f.) kopplat till användargränssnitt på datorskärm (Marcus, 1992; Retting, 1992).
Nadin (1990) förklarar att en designer kombinerar olika tecken i ett användargränssnitt för att ge ett specifikt meddelande/budskap till en användare. En semiotisk ansats kan leda till att en designer får ökad förståelse för bland annat de olika
tänkbara sätt på vilka en användare kan uppleva och tolka dessa tecken, om tecknet
och dess kommunikation kompletterar varandra eller är motsatser, och vilka tecken
som istället är lämpliga att använda. Nadin (ibid) förespråkar Peirces teorier för att
studera olika representationer i ett användargränssnitt.
Enligt Chandler (2002, s. 33 f.) och Nadin (1990) ansåg Peirce att verkligheten
endast kunde bli känd via representationer av tecken, vilket enklast kan beskrivas via
en triad av objekt, representamen och interpretant. Peirce (1984, s. 523) beskriver
interpretant som det koncept (idé) som skapas i en individs tankar. Detta koncept
är baserat på de olika intryck som en individ kan få. Representamen är det som en
individ relaterar sitt intryck till. (Se figur 7 på följande sida.)

  Se Michael Halliday (1994) som en av inspiratörerna med den så kallade system-funktionella
lingvistiken (Systemic-functional). Till denna skola kopplas även sociosemiotiken (socio semiotics)/
sociolingvistiken (socio linguistics), som utvecklats av Kress (1992).
 Det finns undantag för ljud som är härmande, så kallade onomatopoetiska ljud.
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Representamen

Objekt

Interpretant

Figur 7. En triad av objekt, representamen och interpretant

Representamen. Det som representerar. Representamen är det uttryck
som ett tecken tar. Detta behöver inte endast vara av fysiskt material,
till denna grupp innefattas även exempelvis ett ljud.

Objekt. Det som är representerat. Begreppet objekt står för det objekt som
uttrycket refererar till.

Interpretant. Den synvinkel och den idé som en informationsanvändare
tar. Interpretant står inte för användaren själv, utan syftar till de intryck
som hon/han får av uttrycket. Detta påverkar en individs tolkning,
vilket ger en personlig respons till en form/ett uttryck och dess objekt.
Enligt Eco (1979, s. 68) är bestämningen av interpretanten rigorös.
Interpretanten kan bland annat stå för definitionen av, och därmed
avsikten med, själva representamen.

Enligt Chandler (2002, s. 33 f.) sker missförstånd då begreppen representamen och
tecken blandas ihop. Det är kombinationen av denna triad som är tecknet.
För att beskriva och förklara hur något kan komma att stå för något annat använder Peirce sig av begreppen ikon (ikonisk), index (indexikal) och symbol (symbolisk), se exempelvis Moriarty (2005, s. 230); Chandler (ibid) och Nadin (1990).
Dessa beteckningar står för relationen mellan vad som representerar, vad som representeras och de olika intryck en användare kan få, se tabell 2.
Relation

Exempel

Ikonisk: Liknar (ser ut som…).

Ett fotografi

Indexikal: Något som indikerar existensen av något.

Rök från en eld

Symboliskt: ”Står för”, och förstås via konventioner.

En landsflagga

Tabell 2. Teckenrelationer, en ikonisk, en indexikal och en symbolisk.

En ikon baseras på likhet. En symbol kan stå för standarder eller överenskommelser.
Ett index står för ett avtryck, en indikation. Ett exempel på detta att ett rökmoln kan
indikera en eld/brasa.
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De olika relationerna, ikon, symbol och index går att problematisera, eftersom det
inte finns några klara gränser mellan dem. Ett foto kan vara ikoniskt eftersom det ser
ut som en person, det kan vara ett index eftersom det påvisar att personen någon gång
existerat. Samma foto kan även symbolisera något som exempelvis ett fotografi med
drottning Silvia kan stå för monarkin och deras traditioner (Moriarty, 2005, s. 230).
Hill och Helmers (2004, s. 15 f.) påstår att i ett visuellt sammanhang kan ett
diagram räknas som ett index, eftersom det varken är en avbildning eller en symbol.
Ferreira et al. (2005) menar att i ett användargränssnitt på datorskärm kan ett index
förklaras som de förändringar en användare gör i gränssnittet, som exempelvis storleksförändringar av ord, bild och form. Westerlund (2002) drar istället paralleller
mellan indexikala relationer och ”spår av verktygsfält”. Han förklarar rullgardinslisterna i ett användargränssnitt på datorskärm som ett index.
Det finns inga klara gränser för vad som skiljer symboler och index i dessa sammanhang. Den symboliska relationen är stark i ett användargränssnitt eftersom bland
annat menyfält och rullgardinslister bygger på konventioner, vilka användare har
lärt sig att förstå. Teckenrelationerna är påverkade av det sammanhang i vilket ord,
bild och form presenteras, samt även den yttre kontext som påverkar användarens
tolkning av dessa.
Inte desto mindre kan analys av ett användargränssnitt utifrån Peirces teorier vara
användbart vid utvärdering och omformning (redesign) av den information som presenteras i ett användargränssnitt, eftersom analysen kan ge en designer insikt om relationen mellan de olika visuella element som används, vad de står för och hur de kan
tolkas av en användare (Ferreira et al., 2005).

Retoriskt perspektiv av information i ett användargränssnitt
Retoriken har sitt ursprung i talspråket och kopplas till talkonsten. De retoriska lärorna kan spåras tillbaka till det femte och fjärde århundradet före Kristus födelse
(Selnes, 1999). Både Sokrates och Platon är namn som förknippas med retoriken.
Aristoteles var dock den som gjorde retoriken till en egen doktrin och i och med
detta införde ett system med olika byggnadsstenar som kan användas när ett retoriskt tal skapas (Aristotle, 1991, s. 1 f., översättning av Lawson-Tancred).
Idag omfattar den moderna retoriken inte bara talkonsten, den innefattar även
uttrycksformer som exempelvis skrift, gester, bilder och musik. Ett retoriskt perspektiv är av vikt för de människor som presenterar information, eftersom tillämpningen
av detta perspektiv kan bidra med en kritisk medvetenhet om olika möjliga former/
uttryck för att kommunicera med en målgrupp (Mral, 1999).
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Visuell retorik i ord, bild och form
I de sammanhang där ord, bild och form interagerar används begreppet visuell retorik. Visuell retorik har enligt Foss (2005, s. 143 f.) två betydelser. Den ena betydelsen är studier av visuella data med fokus på den symboliska processen när bilder
skapar kommunikation. Den andra betydelsen gäller den produkt som skapas när
exempelvis en formgivare använder symboler med syftet att kommunicera med en
målgrupp. Det retoriska perspektivet är endast bundet till hur visuella produkter
fungerar rent kommunikativt.
Enligt Foss (ibid) krävs tre utmärkande drag för en företeelse att karakteriseras
som visuell retorik. Den måste vara symbolisk, involvera mänskligt ingripande och
presenteras för en publik i syfte att kommunicera med just den publiken.
Kostelnick (2004, s. 215 f.) påpekar att nyckelfaktorn för retorik inom ämnet
Informationsdesign är att den är starkt kopplad till praktiken, eftersom samhällen
konstruerar, anpassar och förfinar konventionell praktik. Konstelnick och Hassett
(2003) beskriver att retorik kan studeras utifrån system av konventionella mönster.
En konvention är här de symboler som en informationsdesigner valt för en viss design, symboler som man tror att en användare upplever som meningsfulla.
Symboler kan vara allt från fotografier, serieteckningar, statistiska grafer och diagram, samt konventioner i ett användargränssnitt som exempelvis tabstrukturer,
verktygsfält, logotyper, olika teckengrader eller färgkoder (Kostelnick och Hassett,
2003, s. 1 f.; Hill och Helmers, 2004, s. 1 f.).
På så sätt innefattar ett retoriskt perspektiv den intention och avsikt som ligger
till grund för ett visst meddelande/budskap. Det omfattar även en formgivares egna
värderingar och möjlighet till att påverka arrangemang av färger, former och andra
element i ett gränssnitt, samt den effekt som detta arrangemang har på en användare
(Ehses, 1995) därtill även användarnas reaktioner (Mral, 1999).
Dock är det av vikt att påpeka att den betydelse en användare lägger i den information som presenteras inte endast handlar om sammansättningen av olika visuella
element (syntax). Kostelnick och Hassett (2003) anser att meddelanden/budskap får
betydelser och mening genom en användares interaktion med omgivningen.
Perspektiv
Retoriskt

Definition
Relationen mellan
målgruppen, syftet och
kontexten.

Process
Användarens personliga respons.

Tabell 3. Ett retoriskt perspektiv. (Bilden är baserad på Zimmerman, 1999.)

Retorisk strategi
Skapar ny kunskap.
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En användare reagerar på det hon/han ser och applicerar sina förkunskaper på detta
i den kontext som råder. Detta leder till ny kunskap och nya betydelser. Det är de
betydelser som användaren lägger i exempelvis en bild som säger något om hur den
fungerar rent retoriskt (Zimmerman, 1999).
Analys av retoriska argument i ett användargränssnitt på datorskärm
Fogg (2003, s. 156 f.) menar att om en användare upplever trovärdighet och expertis (kunnighet) i en webbsida får hon/han förtroende för webbplatsen. Ett exempel
på vad som gör en webbsida trovärdig är dess URL-adress eller att kontaktuppgifter
publicerats. Ett exempel på hur en användare kan uppleva expertis i en webbsida är
att en webbplats kan hållas på en stabil och tillförlitlig server eller att webbsidan ser
professionell ut och att den blivit uppdaterad. Trovärdighet och expertis ger förtroende, och det förtroende som en användare kan känna för webbsidan som helhet kan
delas upp i fyra olika grupper av användarupplevelser:
Antagande. Användarens generella uppfattning om att exempelvis
en viss typ av domännamn är trovärdiga och pålitliga.

Rykte. Ett rykte kan berätta om att en webbplats exempelvis
vunnit tävlingar.

Yta. Användarens spontana upplevelse om webbplatsens design.
Förtjänad. En webbplats kan förtjäna en användares förtroende genom
att exempelvis efter en längre tids användning kan en användare
notera att informationen på webbplatsen är korrekt.

Det är via webbplatsens yta, som den presenterade informationen i ett användargränssnitt möter en användare. Ett sätt att analysera den information som presenteras med hänsyn till trovärdighet och expertis är att studera dess retoriska tilltal
(Andersson, Pettersson & Waern, 2004; Waern et al., 2004, s. 57 f.).
I den klassiska retoriken är det retoriska tilltalet de medel som en talare har till
sitt förfogande för att förklara, övertyga eller övertala en publik om något. Aristoteles
har definierat tre tilltal, logos, ethos och patos (Aristotle, 1991, s. 33; översättning
av Lawson-Tancred).
Logos tilltalar informationsanvändarens förnuft. Logos hanterar här olika logiska
argument baserade på hur människor upplever vad som ter sig förnuftigt. Vad som
är ett logiskt visuellt argument går att ifrågasätta. En menyrubrik på en webbsida
kan fungera som ett logiskt argument som visar att en webbsida är ansluten till fler
sidor, men detta beror på informationsanvändarnas egna upplevelser. Ethos grundas
i hur talaren, i detta fall informationslämnaren, presenterar sig för användarna, hur
hon/han skapar medkänsla och trovärdighet via den information som presenteras.
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I ett informationsdesignsammanhang kan detta vara en logotyp. Patos handlar om
att övertyga genom att uppväcka och röra publikens känslor. Patos kan exempelvis
få informationsanvändaren att känna sig sentimental eller känna obehag för det som
presenteras. I detta sammanhang kan det exempelvis handla om ett visst bildmotiv
eller en gräll färg i ett användargränssnitt.
Att ta hänsyn till ett retoriskt perspektiv vid analys av den information som presenteras i ett användargränssnitt på datorskärm kan vara användbart för att få förståelse om hur olika symboler i ett gränssnitt kan upplevas av en användare och vilka
effekter denna upplevelse kan få.

Ett narrativt perspektiv av information i ett användargränssnitt
Narrativ teori (narratologi) kan spåras tillbaka till antikens Grekland och på så sätt är
dess historia sammanflätad med retorikens. Aristoteles kan kopplas till narrativ teori
eftersom han beskrev hur en berättelse är uppbyggd med en början, mitten och ett
slut, vilka sammansätts med olika orsaksrelationer (Barbatsis, 2005). Det finns starka
historiska kopplingar mellan retorik och narrativ teori. Enligt Selnes (1999) har dessa
teorier under det senaste århundradet dock gått skilda vägar. Retoriken ger utrymme
för hur en användare kan skapa nya meningar av en och samma berättelse, medan
narrativ teori är av mer strukturell karaktär.
Inom narrativ teori diskuteras även den dramatiska berättartraditionen som
kan härledas till teatern, där strukturen och dramats konflikter och karaktärer är
av vikt för berättelsens fortskridande (Ödem, 1988). Det finns dock en mångfald
av teorier som på olika sätt beskriver vad som utgör en berättelse, se exempelvis Florin
(1996). Enligt Barbatsis (2005) definierar dessa teorier meningsskapande helt olika
och teorierna baseras även på olika argument för hur en berättelse kan berättas och
hur mening skapas med den. Det som förenar teorierna är att i stort sätt alla omfattar
verbalspråket.
Här ger jag mig inte in på att utreda skillnaden mellan narrativ teori och de andra
analytiska perspektiven. Istället vill jag visa på att ett narrativt perspektiv kan vara
användbart för att skildra hur en informationslämnare kan kommunicera med en
användare genom den information som presenteras i ett användargränssnitt.
Informationslämnaren, informationsmaterialet och informationsanvändaren
I ett visuellt sammanhang och utifrån ett användarperspektiv kan narration definieras som egenskaperna, i en produkt eller objekt eller i en situation, som får människor att se dem som berättelser (Gislén, 2003, s. 101). Kress och van Leeuwen (2006,
s. 46 f.; Kress, 1992) analyserar ord, bild och form i informationsmaterial utifrån
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narrativ teori. Dessa informationsmaterial kan vara allt från en manual till en webbsida. Ett argument för att narrativ teori inte endast bör handla om verbalspråk
är att bild och text i dag är en vanlig kombination. De förklarar att i visuella sammanhang påverkar bild och text varandra, eftersom texter kan påverka bildens mening och innebörd.
Barbatsis (2005) beskriver hur narrativ teori för verbalspråket kan användas inom
visuell kommunikation. I ett sådant sammanhang kan narrativ teori handla om hur
en person skapar mening i en berättelse som förs fram genom bilder och visuell text.
I detta avsnitt presenteras teorier baserade på Barbatsis (2005) och Kress och van
Leeuwen (2006; se även Kress, 1992). Inom ramen för detta analytiska perspektiv visar jag på hur olika deltagare i en berättelse kan analyseras för att skildra och
skapa förståelse för hur en informationslämnare kan kommunicera med en användare genom den information som presenteras.
Chatmans teorier (1978, s. 146 f.) är användbara för att skildra kommunikation i verbala sammanhang. Barbatsis (2005, s. 341) har modifierat valda delar av
Chatmans teorier och utefter dessa presenterar Barbatsis (ibid) ett förslag hur dessa
teorier kan anpassas för att skildra kommunikation i visuella sammanhang.
I en narrativ kommunikation finns ett antal deltagare aktiva. En analys av dessa
deltagare kan göra en formgivare uppmärksam på hur de förhåller sig till varandra.
Bilden som följer (figur 8) visar sex olika deltagare i en kommunikationsprocess.

real imager

implied imager

(show-er)

(show-ee)

implied viewer

real viewer

Figur 8. Narrativ kommunikation i ett visuellt sammanhang. (Modifierad bild av Barbatsis,
2002, s. 339; Chatman, 1978, s. 151.)

Den verkliga skaparen (Real imager), är den person som styr vad någon
ska titta på i exempelvis ett informationsmaterial.

Publiken (Real viewer), är den person som upplever att den får något
berättat för sig. Denna upplevelse är kopplad till att en användare blir
visad något via hur olika visuella element organiseras.

Underförstådd skapare (Implied imager), är utifrån det perspektiv uttrycket är skapat i, exempelvis en fysisk plats eller en ideologisk situation.
I visuella sammanhang kan detta förklaras som en bildmässig inskription
av syftet eller avsikten med vad som presenteras.
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Underförstådd läsare (Implied viewer), kan i ett visuellt sammanhang
ses som den bildmässiga utsiktsplatsen, det vill säga den infallsvinkel en
användare tittar från. Detta styr hur berättelsens värld upplevs.

(Show-er), står för hur visuella element visas upp, det vill säga, arrangemang och organisation av olika visuella element i exempelvis ett
informationsmaterial.

(Show-ee), står här för hur dessa visuella element är menade att upplevas,
det vill säga den mening/betydelse som en användare lägger i organisationen av visuella element.

Uttrycket i exempelvis en webbsida baseras på en användares upplevelse av att bli berättade något. I ett visuellt sammanhang handlar det om det specifika sätt som ord,
bild och form i en berättelse är organiserade och gestaltade. Ett uttryck kan bestå
av spatiala organisationer, som bildvinklar, skalor och kontraster, skillnader mellan
ljus och skugga, eller olika element som indikerar rörelse, se exempelvis Barbatsis
(2005, s. 342). Ett konkret exempel på ett uttryck är den bildvinkel som en fotograf
valt för ett fotografi. Vinkeln kan sedan styra den position betraktaren får till motivet, vilket kan påverka hur hon/han observerar och komponerar berättarvärlden i ett
fotografi (Zettl, 1999, s. 186 f.).
Ett annat konkret exempel på hur ord, bild och form kan organiseras och gestaltas presenteras av Kress och van Leeuwen (2006, s. 45 f.; Kress, 1992) som anammar
narrativ teori i multivisuella sammanhang. De introducerar bland annat narrativa
teorier om hur visuella element, bild och text, kan arrangeras, samt hur dessa visuella
element kan upplevas. De visuella elementen kallas här för deltagare, vilka är ämnade att dra en berättelse vidare i tid och rum. (Se bildexempel, figur 9.)

Figur 9. Ett bildexempel som visar hur olika visuella element kan driva en berättelse vidare
i tid och rum.
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• Ett första exempel på hur olika deltagare kan driva en berättelse vidare
är Aktören (Actor), som är det visuella element som riktar något.
(Se svart kvadrat.)
• Aktören riktar något mot ett mål. Målet (Goal) är på så sätt det visuella
element som blir riktad mot. (Se vit kvadrat.)
• En linje, exempelvis en pil, kan länka en Aktör och ett Mål. Det representerar och kan upplevas som en envägsaktion.
• En linje, exempelvis en tvåhövdad pil, kan koppla ihop två Aktörer.
Det representerar och kan upplevas som en tvåvägskommunikation.
• Ett fjärde exempel är en linje som utgår från en Aktör, men linjen är
inte riktad mot någon annan deltagare.

Dessa enkla exempel med kvadrater och pilar visar på riktning och rörelse i ett visuellt sammanhang. Kvadraterna kan bytas ut mot andra geometriska figurer, fotografier, illustrationer eller textblock. Linjerna behöver inte representeras av pilar utan
kan utformas på något annat sätt som kan visa på riktning. Här presenteras endast
ett urval av de så kallade deltagare och urvalet baseras på de upptäckter som gjorts
inom ramen för detta forskningsprojekt. Kress och van Leeuwen (2006, s. 74 f.) presenterar ett flertal andra visuella deltagare.
Sammanfattningsvis finns det olika deltagare i en narrativ process (se figur 8).
Värt att påpeka är att den riktiga skaparen (real imager) och den riktiga publiken
(real viewer) är personer som inte är konstruerade eller bearbetade av någon. Den riktiga skaparen kan jämföras med en informationslämnare som exempelvis en webbdesigner, en illustratör eller en Art Director. Den riktiga publiken kan jämföras med
en informationsanvändare som tar emot eller på egen hand hämtar den information
som hon/han anser sig behöva.
De andra deltagarna är formgivna för ett visuellt sammanhang. Det kan vara visuella infallsvinklar och visuella element i exempelvis en webbsida. De relationer som
skapas mellan infallsvinklarna och organisationen av visuella element kan liknas vid
en visuell beskrivning av en skapare och en publik. Det påverkar hur informationsanvändaren upplever en berättelse och vilken mening hon/han lägger i den.
Att ta hänsyn till ett narrativt perspektiv vid analys av den information som presenteras i ett användargränssnitt på datorskärm kan vara användbart för att bland
annat öka medvetenheten om de olika deltagare som finns närvarande när kommunikation sker mellan en informationslämnare och en användare genom den information som presenteras.
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Kapitel 3

M etod

och tillvägagångssätt

Kapitlet som följer består av två avsnitt, ett övergripande metodavsnitt som beskriver
ansats och angreppssätt, samt det andra avsnittet som beskriver val av analysobjekt
och de tillvägagångssätt som används för att samla in empiriska data. I kapitlet förs ett
resonemang som ligger till grund för de medvetna val som gjorts för att studera presenterad information i användargränssnitt på datorskärm. Till kapitlet följer ett antal bilagor
(bilaga 5-8), vilka bidrar med beskrivningar av min insats och fler detaljer kring de tillvägagångssätt som används.

Metoddiskussion
I det här avsnittet presenteras forskning inom ämnet Informationsdesign (ID-forskning) i sin helhet. Därefter beskrivs den tolkande kvalitativa ansats och de angreppssätt som används för att angripa forskningsfrågorna. Detta följs av en beskrivning om
fallstudien som metod och därefter redovisas projektets forskningsprocess.

Tillämpad forskning
Forskning inom ämnet Informationsdesign är i stor utsträckning tillämpad forskning. Tillämpad forskning är en av tre forskningsinfallsvinklar. Medlemmar inom
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har sedan mer
än 30 år tillbaka enats om en internationell terminologi om forskningens olika infallsvinklar (Frascati manual, 2002):
• Grundforskning, står för forskning som är experimentell eller teoretisk
utan en speciell tillämpning i sikte. På senare tid används även begreppet ”riktad grundforskning”. Denna infallsvinkel tas för att skapa underlag/grund för tillämpning.
• Tillämpad forskning, är forskning med tillämpning i sikte.
• Utvecklingsarbete, är forskning som systematiskt och metodiskt
nyttjar vetenskaplig kunskap för att skapa nya eller förbättra produkter
eller processer.
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Vad som är skillnaden mellan de olika forskningsinfallsvinklarna är inte helt tydligt.
En uttalad skillnad är bland annat att tillämpad forskning betraktas som nyttobaserad och behovsbaserad. Viktiga frågor att ställa vid utförande av tillämpad forskning
är därför: för vem är forskningsresultatet nyttigt, vems behov uppfylls och varför?
Det forskningsresultat som kommer att presenteras i kapitel 4 är baserade på til�lämpad forskning med en praktisk återverkning i sikte, men inte som mål. Huruvida
resultaten är till nytta eller uppfyller behov beror på hur, av vilka och med vilket syfte
resultatet nyttjas.

ID-forskningens olika inriktningar
Det finns en mångfald av metoder och tillvägagångssätt för att bedriva ID-forskning. För att förstå en mångfasetterad situation använder forskare teorier och erfarenheter från flera olika vetenskapliga traditioner (Carliner, 2006; Andersson och
Pettersson, 2004). Enligt Carliner (2006, s. 1 f.) finns tre vanliga förekommande
angreppssätt inom ID-forskningen:
1) Experimentbaserad forskning, som exempelvis jämförelse av variabler
för att se vilken som ger mest effektivt och korrekt utslag.
2) Kritiska tekniker, som exempelvis diskursanalys.
3) Kvalitativ forskning, som exempelvis fältstudier.

Carliner (ibid) menar att i Nordamerika är ID-forskningen sprungen ur kognitiv
psykologi, lingvistik, instruktionsdesign och retorik. Grovt räknat tar större delen av
denna forskning en experimentell ansats. Viss forskning behandlar teknisk kommunikation eller innefattar studier av praxis på arbetsplatser. ID-forskningen i Europa är
baserad på tillämpad lingvistik, grafisk design och psykologi. Denna forskning har till
största del handlat om att via kritisk analys identifiera karakteristiska drag och studera
den ”gömda meningen” i exempelvis texter. Vanliga är även studier om hur användningen (user performance) av ett informationsmaterial kan förbättras samt vilken effekt kontext har på kommunikationsprocessen. Den psykologinspirerade forskningen
och forskning inom grafisk design har tenderat att vara experimentell med syftet att
generera universala designrekommendationer. Problematiken med att skapa universella designrekommendationer är att de inte tar hänsyn till kontextens påverkan.
Det här forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i Informationsdesign som akademiskt ämne. Olika analytiska perspektiv används för att studera den information
som presenteras i ett antal användargränssnitt på datorskärm. Utgångspunkten är
 Jag relaterar till min erfarenhet av diskussioner och resonemang om tillämpad forskning vid lärosätet och vid olika konferenser.
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användares upplevelse och förståelse. Resultatet leder till en övergripande beskrivning hur en informationslämnare kan kommunicera med en användare, genom informationsdesign i användargränssnitt på datorskärm, utifrån ett antal olika analytiska perspektiv. I forskningsprojektet tas hänsyn till kontextens påverkan, för att få
insikt i hur och på vilket sätt olika kontexter kan påverka användares upplevelse och
förståelse av den information som presenteras i de gränssnitt som används.

En tolkande kvalitativ ansats
Enligt Johansson (1999, s. 66) är det vanliga motivet för att välja en kvalitativ ansats
att de frågor som ställs och de fenomen som studeras inte går att mäta utan är kvalitativa i sin natur. Åsberg (2001) anser att en kvalitativ ansats handlar om att studera
de kvalitativa egenskaperna hos ett fenomen, det vill säga de egenskaper som syns i
empiriska data.
Forskningsprojektet ämnar inte utröna om eller när en grafisk representation är rätt i ett visst sammanhang eller om en informationsanvändare på ett effektivt och korrekt sätt tar del av den information som presenteras i ett användargränssnitt. Forskningsprojektet riktas istället mot att studera vilken mening och
innebörd en användare lägger i den information som presenteras. Syftet är inte
att förenkla utan visa på olika analysmöjligheter i en sammanhängande helhet,
se Johansson (1999, s. 66).
Fallstudie som kvalitativ ansats
Det finns en mängd kvalitativa ansatser och ingen allmängiltig överenskommelse om vilka som tillhör den kvalitativa traditionen. Inom de kvalitativa ansatserna är det vanligt förekommande att studierna handlar om system där människor
är inblandade socialt eller kulturellt (Creswell, 1998, s. 66). Här skiljer sig dock
fallstudien som kvalitativ ansats. I ett fallstudiesammanhang kan ”mindre enheter” studeras, vilket leder till att både en aktivitet, ett enskilt fysiskt objekt, individer eller händelser kan vara i fokus för studierna (Creswell, ibid; DePoy och
Gitlin, 1999, s. 192). Inom ramen för det här forskningsprojektet utgör analysobjekten ett antal olika användargränssnitt på datorskärm som är ämnade att användas av
människor i sitt yrkesutövande.
Det som är unikt med fallstudier är att de kan ses både som en metod att an  Begreppen kvalitativ- och kvantitativ- studie och metod kan ifrågasättas. Åsberg (2001) anser
att det finns endast kvantitativa eller kvalitativa egenskaper hos de fenomen som studeras, det vill
säga egenskaper som syns i empirisk data. Johansson (1999) använder både begreppet kvalitativ
metod och kvalitativa data. Jag anammar detta dubbeltydiga sätt att hantera begreppen.
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gripa ett problem och ett tillvägagångssätt för att samla in data (Creswell 1998;
Stake, 1995; Merriam, 1994; Yin, 1994). I detta sammanhang står fallstudiebegreppet för den metod som används för att angripa ett problem och studera en viss situation. Tillvägagångssättet är de olika förfaranden som används för att samla in empiriska data i fallstudierna. (Vidare läsning i avsnittet Tillvägagångssätt.)
En helhet som studerats i flera fallstudier
Olika typer av fallstudier har olika syften. En fallstudie kan användas i syfte att lära
sig något inom ett specifikt fall. En fallstudie kan också användas i syfte att förstå
något utöver det analysobjekt som är i fokus och skapa kunskap om andra objekt
eller relationer (Stake, 1995, s. 3 f.). Forskningsprojektets utförande baseras på en av
Yins (1994, s. 39) fyra olika fallstudietyper. Yin (ibid) skiljer på 1) När något, såsom
ett fysiskt objekt, en händelse eller en aktivitet, studeras som en sammanhållen helhet i en enda fallstudie. 2) När denna helhet studeras i flera olika fall. 3) När flera
olika delar studeras i ett enskilt fall. 4) När en forskare utgår från en mängd fallstudier som representerar flera olika delar i ett större sammanhang. I ett forskningsprojekt kan det finnas kombinationer av dessa olika typer.
I detta forskningsprojekt studeras en och samma typ av analysobjekt (användargränssnitt på datorskärm). Resultatet leder till en övergripande beskrivning.
Projektets syfte handlar om att nå förståelse och få ökad kunskap om olika analytiska perspektiv som kan användas för att beskriva kommunikationen mellan en
informationslämnare, ett informationsmaterial och en informationsanvändare, se
Merriam (1994, s. 29 f.).
Empiri från en enda fallstudie har i dessa sammanhang inte ansetts som tillräckligt för att nå forskningsprojektets syfte, eftersom den utvalda fallstudien kan
sakna relevanta aspekter som ökar förståelsen för analysobjektets olika egenheter.
Det har behövts flera fallstudier för att nå förståelse av fenomenets sammansättning
och svara på forskningsfrågorna. Jag har därför utgått från en viss typ av analysobjekt som studerats i fyra olika fallstudier, i fyra olika situationer och kontexter.
(Se holistisk multipel fallstudieutförande, Yin, 1994, s. 39.)
Det finns olika risker för olika typer av fallstudietyper. Yin (ibid, s. 42) menar att
risken med ett holistiskt multipelt fallstudieutförande är bland annat att teori som
används är övergripande och att nya data kan få fallstudien att ta nya vändningar
och forskningsfrågorna ändras. I detta sammanhang har det oväntade varit önskvärt,
för på så sätt uppnås inte endast ett förväntat resultat, istället upptäcks nya aspekter
där slutsatserna kan härledas till empiriska data.
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Val av fallstudier och urval av analysobjekt
De analysobjekt som studeras i forskningsprojektet är:
a) ett webbaserat användargränssnitt för distansutbildning,
b) ett webbaserat användargränssnitt för projektarbete på distans,
c) ett användargränssnitt för en webbplats,
d) ett användargränssnitt för tillståndsbaserat underhåll
av verkstadsmaskiner.

För att kunna studera hur människor upplever och förstår presentation av information i ett användargränssnitt på datorskärm med hänsyn till kontext, behövs aktuella
och konkreta applikationer. De gränssnitt som studeras inom ramen för forskningsprojektet har varit ämnade att användas kontinuerligt inom någon myndighet, organisation eller företag.
Jag var i behov av att få kontakt med människor som ställde sig välvilliga till samarbete och som kunde erbjuda tid för företagsbesök och ge möjlighet till deltagande
i möten och projektgrupper. Jag behövde få tillgång till olika typer av källor, såväl
som informanter och dokumentation. För att inte styra forskningsfrågorna eller resultatet krävdes en öppenhet till forskningsprojektet av dem som ansvarar för applikationerna. Urvalet av fallstudier och analysobjekt har skett med utgångspunkt från
att hitta samarbetspartners som lämnat dessa möjligheter. I forskningsprojektet har
samarbete bland annat skett med informationsavdelningen vid Mälardalens högskola
i Eskilstuna, samt inom institutionen för innovation, design och produktutveckling
vid samma lärosäte. Två studier har skett i samarbete med doktorandkollegor inom
ämnet produkt- och processutveckling, eftersom de har en genuin erfarenhet av samarbete med svensk industri och näringsliv. Jag har i dessa fall deltagit i tvärvetenskapliga samarbetsprojekt.

Forskningsprocessen – mitt praktiska arbetet
På samma sätt som det inte finns någon entydig redogörelse över vad en fallstudie är
finns inte heller någon för hur den bör utföras. I figur 10, på nästa sida, presenteras
hur forskningsprocessen är utförd inom projektet.
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5&6

Diskussion
& slutsatser
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teori
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redogörelse
Rekommendationer
Figur 10. Bilden visar den forskningsprocess som skett med multipel fallstudieutförande som
metod. (Bilden är en modifierad version baserad på Yins modell, 1994, s. 49.)

Insamling av empiriska data
Insamling av data sker i flera fallstudier, av vilka resultatet har sammanställs i en
gemensam redogörelse och därefter analyseras resultatet och jag skapar övergripande
slutsatser för fallstudierna. Det sista steget i forskningsprocessen är att skapa en rekommendation utifrån de slutsatser som dras. Dessa rekommendationer är ett led i
fortsatt forskning. (Se kapitel 5, Fortsatt forskning.)
Fallstudie 1 är explorativ i sin karaktär. Jag har till en början utgått från övergripande teorier inom ämnet Informationsdesign och angränsande teori för att få en
förförståelse av vilken roll presenterad information i ett användargränssnitt på datorskärm kan ha för en användare. En rapport har presenterats och publicerats.
Fallstudie 2 är av explorativ karaktär som leder till ökad insikt om hur presenterad information i ett användargränssnitt kan kommunicera med en användare och
varför det upplevs på ett visst sätt, samt vilka effekter den presenterade informatio-
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nen kan ha på användarna och deras kontext. Teori utvecklas och idéer föds om
olika analytiska perspektiv som kan skildra denna kommunikation. Två rapporter
har presenterats och publicerats.
Fallstudie 3 är av beskrivande karaktär, vilket i detta sammanhang innebär att
studien delvis grundas i en analytisk referensram. Resultatet bidrar med att öka förståelsen om hur ett användargränssnitt och dess informationsdesign kan upplevas
och förstås, samt varför det upplevs på ett visst sätt. Resultatet bidrar till teoribildning för att avgränsa och förklara ett antal olika analytiska perspektiv som kan vara
relevanta för att skildra hur ett gränssnitt och dess informationsdesign kan kommunicera med en användare. Perspektiven bidrar som ett analysstöd för att skapa frågeformulär för insamling av data och ge stöd till analys av empiriska data. En rapport
har presenterats och publicerats. I samband med granskning av och återkoppling till
rapporten utvecklas de analytiska perspektiven ytterligare. Detta har presenterats
som en affisch (en poster) under en konferens (Andersson, 2005).
Fallstudie 4 är av beskrivande karaktär, som grundas i en analytisk referensram.
Resultatet leder till ökad insikt och förståelse för hur användare kan uppleva och förstå presenterad information i ett användargränssnitt, varför det upplevs på detta sätt,
samt hur inre kontext, närkontext och yttre kontext samverkar och påverkar användarens upplevelse av den presenterade informationen. Teori om ett antal olika analytiska
perspektiv utvecklas, fördjupas och avgränsas. Perspektiven används även som stöd
för att formulera frågor, organisera empiriska data och analysera data. En rapport har
accepterats för publikation och den andra rapporten är förberedd för publikation.
Slutligen sker en gemensam redogörelse. Tre olika analytiska perspektiv används
för att beskriva användargränssnitten i fallstudierna, samt presentera och analysera
empiriska data. Perspektiven beskrivs och sätts i förhållande till varandra. De förfinas och avgränsas, vilket leder till en övergripande beskrivning. Det här underlaget
utgör ett ramverk som ligger till grund för kommande rekommendationer, vilka kan
komma att utvecklas inom den fortsatta forskningen. (Se kapitel 5.)
Det är av vikt att påpeka att teori utvecklas i samklang med de fallstudier som utförs (Yin, 1994, s. 46 f.). Creswell (1998, s. 19) pekar på att studier med en kvalitativ
ansats hanterar teori på ett annat sätt än exempelvis studier där experiment utförs.
I en fallstudie har inte en forskare samma kontroll över resultatet, vilket medför att
teorins omfång är svår att bestämma på förhand. I detta sammanhang innebär det
att i takt med utförandet av fallstudierna har även teorin utvecklats, blivit mer ingående, avgränsad och riktad.
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Tillvägagångssätt för insamling av empiriska data
I det här avsnittet ges en övergripande beskrivning av de tillvägagångssätt som använts för att samla in empirisk data, samt en övergripande beskrivning över den analysprocess som skett. Detaljer kring tillvägagångssätt och min insats i varje fallstudie
presenteras i bilaga 5-8, samt i bifogade rapporter, bilaga 1-4.

Frågor och källor för empiri
Dokumentation, observation och intervju är vanliga empiriska källor i ett fallstudieutförande. Jag utgår från Yin (1994, s. 80 f.) som även skiljer på olika intervjuutföranden (strukturerade och öppna intervjuer).
Olika empiriska källor har används för att få en holistisk syn av analysobjekten
och säkra kvaliteten och trovärdigheten i resultatet.
Dokumentation. Dokumentation utgörs exempelvis av projekt- och produktbeskrivningar samt instruktiv eller beskrivande text och bilder. Ett exempel på projektdokumentation är broschyrer som samlats in för att få insikt i ett företags verksamhet.
Strukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer har skett med informationslämnare vid olika företag och organisationer. Informationslämnarna är olika individer
i olika studier. De kan vara den person som har ansvar för vad ett företag eller organisation önskar kommunicera (fallstudie 2 och 3) eller den person som skapat/formgivit information i ett visst användargränssnitt (fallstudie 4).
Öppna intervjuer. Öppet-riktade intervjuer10 har skett med användare av de olika
användargränssnitten. I fallstudie 3 är intervjuerna dock mer av strukturerad form.
Direkta observationer. Observationerna ser olika ut i olika fallstudier. Generellt i
fallstudierna står observation för tillfällig vistelse på företag, myndigheter eller organisationer. Vid dessa vistelser deltog jag i projektmöten, årsmöten eller liknande. Under
träffarna fanns utrymme för dialog med såväl informationsanvändare som informationslämnare. Observationer har även skett i den arbetsmiljö som användaren är verksam i. I fallstudie 1 var jag delaktig i aktiviteter för det användargränssnitt som stod
i fokus för studien. I fallstudie 3 hade jag en naturlig del av fallstudieorganisationen
och var en daglig användare av den webbplats som studerades.
Artefakter. I fallstudie 4 har jag (tillsammans med ansvarig produktutvecklare)
kunnat ta del av och pröva den teknik som används av fallstudieföretagen. I alla fyra

10 Öppet-riktade intervjuer är ett begrepp från Lantz (1993), vilket beskrivs närmare under
kommande sidor.
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fallstudierna, dock främst i fallstudie 1, 2 och 3, finns skärmdumpar11 och pappersutskrifter från delar av de användargränssnitt som studerats. De är av vikt för att
kunna återgå till den situation som rådde vid tidpunkten för studien. Artefakterna
underlättar även för återanalys.
Skapa och omarbeta användargränssnitt
Fallstudie 1

Intervjuer
Observation
Artefakter
Intervjuer

Fallstudie 2

Observation
Artefakter
Dokumentation

Intervjuer
Fallstudie 3

Fallstudie 4

Observation

Individuella och skriftliga utvärderingar
Utvärderingar i grupp på campus
Webbseminarier, diskussionsgrupper,
projektmöten och deltagande i arbetsutförande
Skärmdumpar från användargränssnitt
Individuella, öppet-riktade
Individuella, halvstrukturerade
Företagsmöten
Företagsbesök
Skärmdumpar från användargränssnitt
Broschyrer, dokument och
beskrivningar i gränssnitt
Individuella, halvstrukturerade
Gruppintervjuer
Projektmöten
Work-shop

Artefakter

Pappersutskrifter från gränssnitt

Intervjuer

Individuella, öppet-riktade

Observation
Artefakter
Dokumentation

Företagsbesök
Deltagande i arbetsutförande
Ta del av teknik
Pappersutskrifter från gränssnitt
Broschyrer, dokument och
beskrivningar i gränssnitt

Figur 11. Bilden beskriver de olika tillvägagångssätt som använts för att samla in empiriska data.

11  Skärmdumpar är en digital bild som skapas av en funktion i datorn, vilken gör det möjligt
att ”fotografera” det som visas på datorskärmen.
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Pragmatiskt tillvägagångssätt - förförståelse

I fallstudie 1 skapas förförståelse av analysobjektet via teoretisk kunskapsbas samt
via ett pragmatiskt förhållningssätt där jag som forskare även iklätt mig rollen som
informationsdesigner och arbetat handfast med presentation av information i ett användargränssnitt för webbaserad distansutbildning. Jag har, tillsammans med andra
i ett designteam, analyserat, planerat och skapat, samt utvärderat det gränssnitt som
står i fokus för studien. Det har lett till erfarenheter och förförståelse.
Erfarenhet, reflektion, tolkning och skapande är lärande aktiviteter för deltagarna i det designteam som utför arbetet (Coghlan och Barnnric, 2005, s. 40 f.).
Tillsammans med deltagande observation och utvärderingssvar från användare har
det resulterat i ny utveckling av användargränssnittet.
Mening nås och utvecklas i detta fall genom att skapa, vilket är ett pragmatiskt
sätt att nå mening, se exempelvis Johannessen (1999). Utöver det konkreta designprojektet ger det även ny kunskap inom ämnesområdet.

Intervjuer – att förstå upplevelsen av informationsdesign
Intervjuernas upplägg baseras på Lantz (1993), som skiljer på den öppna intervjun,
den öppet-riktade intervjun, den halvstrukturerade intervjun och den strukturerade
intervjun. Öppet-riktade intervjuer är lämpliga för att få insikt i analysobjektens
kvaliteter och betydelse. En vid fråga blir belyst med ett antal frågeområden och
intervjuaren följer upp informantens svar. Ett flertal intervjuer inom samma område, men som är delvis olika, kan ge en större förståelse för analysobjektens kvaliteter (ibid, s. 21). Öppet-riktade intervjuer har skett med informationsanvändare
vid fallstudieföretagen. Informanterna beskriver då sin upplevelse och förståelse av
den informationen som finns presenterad i det användargränssnitt som står i fokus
för studien. Här används intervju som tillvägagångssätt för att fånga in användarens
åsikt gällande kvaliteter i ett visst användargränssnitt och dess informationsdesign i
syfte att förstå kommunikationen mellan meddelandet/budskapet och användaren.
Användarens upplevelse och förståelse av presenterad information kan skilja sig
i jämförelse med det meddelande/budskap som informationslämnaren önskar förmedla. Informationslämnare, med ett ansvar för att lämna ut information, har ställts
halvstrukturerade frågor för att fånga in deras åsikter och få kunskap om analysobjektens kvaliteter och betydelse samt bakomliggande tankar om design och avsikt
med den information som presenteras i ett visst användargränssnitt.
I dessa sammanhang står halvstrukturerade intervjuer endast för att ställa frågor
i en bestämd följd med följdfrågor för att få detaljerade svar och även förklaringar
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från informanterna (Häger, 2001, s. 61). Oavsett intervjuform har det alltid funnits
utrymme för dialog.
I fallstudie 3 användes även gruppintervjuer för datainsamling. I detta sammanhang användes en strukturerad form av frågor, vilka ställdes i en viss ordning med
följdfrågor för att få individuella svar. Det gav upphov till en dialog och resonemang
mellan gruppdeltagarna, vilket ledde till gemensamma yttranden om ett gränssnitt
och dess informationsdesign. Under gruppintervjun kunde olika informanter berätta om sina upplevelser för andra, som i sin tur lade till sina egna erfarenheter.
Gruppintervjuer kan på så sätt skapa en interaktion mellan deltagarna, vilket kan
berika svaren eftersom frågorna blir belysta ur fler perspektiv i jämförelse med individuella intervjuer. Dock ger en gruppintervju inte samma djup i svaren som en
enskild intervju (Berg, 2004, s. 123 f.).
I fallstudie 1 är informationsanvändarna distansstudenter som är geografiskt
spridda runt om i landet. För att fånga in deras upplevelse och förståelse av den information som presenterats i det gränssnitt som de använt under sina studier gjordes
en utvärdering lik en gruppintervju med öppet-riktade frågor på plats vid lärosätets
lokaler. För att fånga in svar från studenter som inte kunde närvara har delar i ett digitalt utvärderingsformulär anpassats till att samla in öppna svar. I formuläret finns
möjlighet till att skriva i fritext, vilket innebär att studenterna kunde med sina egna
ord och med obegränsat antal tecken svara på frågorna. Det är av vikt att påpeka att
denna typ av svar från frågor via enkät ”… får en begränsad giltighet då möjligheten
till differentiering och nyansering är begränsad.” (Lantz, 1993, s. 20).

Analys av gränssnittet – att förstå den inre kontexten
Det är dock inte alltid möjligt för informanterna att förklara varför hon/han upplever något på ett visst sätt. Det kan bero på att de inte har ord för sin upplevelse, informanten är måhända inte van att resonera kring formgivning, eller av andra orsaker
inte kan reflektera över sin upplevelse. Det krävs då jämförande data.
En målanalys är ett sätt att undersöka hur en användare kan hantera en produkt.
En användare försöker uppnå vissa mål i en produkts olika delar. En målanalys kan
i vid bemärkelse innefatta allt som en användare anser sig behöva göra för att utföra
en aktion och fatta ett beslut. Vanligt är dock att en målanalys avgränsas till den
procedur som utförs för att nå ett mål, där användarens val och beteende noteras
(Hackos och Redish, 1998, s. 53 och s. 77). Metoden kan ge snabba svar på vad som
kan misstolkas i själva brukandet av en produkt.
I fallstudie 2 utfördes en målanalys i enlighet med Jordan (1998, s. 73 f.). En
målanalys användes för att studera presenterad information i ett gränssnitt som var
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tänkt att användas av fallstudieföretagen. Vanligtvis utförs en målanalys med den
tilltänkta användaren. I denna målanalys observerade jag mina egna aktioner och
beteende som ny användare av användargränssnittet. Via målanalysen kunde jag ta
del av information och utföra uppgifter så som en tilltänkt användare kan ha gjort.
Målanalysen användes även för att förstå informanternas beskrivningar av gränssnittet. Resultatet från målanalysen användes även som jämförandedata med informationslämnarens önskningar och avsikter med informationen i gränssnittet.
I fallstudie 3 gjordes en expertanalys, där någon som innehar god kunskap om
ett visst område kan uttala sig om och bedöma den presenterade informationen i ett
användargränssnitt. (Se expert appraisals, Jordan, 1998, s. 77.) Expertanalysen utfördes i syfte av att få ett underlag för hur de webbsidor som stod i fokus för undersökningen rent retoriskt talade till en användare.
Dessa två typer av analyser ligger till grund för att få empiriska data där användarens upplevelse av ett meddelande/budskap kan jämföras med informationslämnarens önskan om vilka meddelande/budskap som ska kommuniceras. Det ger även
en djupare insikt i analysobjektens egenskaper.

Observation – att förstå närkontext och den yttre kontexten
I fallstudiesammanhang är observation till för att lära sig mer om fallet (Stake, 1995,
s. 60 f.). Att lära sig mer om fallen har lett till ökad kunskap om analysobjektens
när- och yttre kontext, samt ökad kunskap om informationsanvändarnas upplevelse
och förståelse.
Observationerna skiljer sig här från frekvent återkommande tillfällen (fallstudie
1 och 3) till enskilda dagar (fallstudie 2 och 4). I fallstudierna 2, 3 och 4 har observation utförts genom att jag deltagit i den dagliga verksamheten hos fallstudieföretagen. Det har skett via exempelvis företagsbesök, rundvandringar, deltagande i
projektmöten och seminarier. Här har givits utrymme för dialog, i syfte att få djupare insikt i informationslämnares och informationsanvändares olika roller. Under
dessa tillfällen gavs även utrymme för att exempelvis diskutera företagskultur eller
projektutförande. I fallstudie 1 har även deltagande observation skett genom att jag
som instruktör och assistent i en pågående kurs kunnat ta del av hur distansstudenter
använt det webbaserade användargränssnitt som stått i fokus för undersökningen.
Studenter har då främst via e-post och utvärderingar kommenterat gränssnittet och
dess informationsdesign under kursens gång.
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Analysprocess
Data har analyserats i vardera fallstudien och sammanfattas i en eller flera rapporter.
De data som jag samlat in är dels ord och bilder från olika användargränssnitt och
dels beskrivningar av dessa från informationsanvändare och informationslämnare. I
enlighet med Creswell (1998, s. 14) har data samlats in i syfte av att studera relationen mellan användarna och analysobjekten, samt informationslämnarna och analysobjekten, med hänsyn till deras åsikter och beskrivningar.
Via användare har jag fått fram beskrivningar av olika betydelser av de meddelanden/budskap som en informationslämnare önskat föra fram. De olika betydelserna har studerats utifrån olika analytiska perspektiv, se Johansson (1999, s. 86). I
den gemensamma redogörelse har data analyserats ännu en gång, för att utifrån olika
analytiska perspektiv skildra hur en informationslämnare kan kommunicera med en
användare genom den presenterade informationen i ett användargränssnitt.
Analysprocessen i forskningsprojektet är inte en linjär sekvens, utan kan liknas
vid en analytisk spiral, där jag som forskare går in och ut i processen under flera tillfällen. Det innebär att data i de olika fallstudierna har analyserats flera gånger, på
olika sätt i olika nivåer, exempelvis från att läsa, klassificera och därefter tolka data
(Creswell, 1998, s. 143) samt relatera analysen till relevant teori. Fördjupningarna
och förändringarna leder till att jag som forskare blir mer insatt i forskningsprojektet
och kan därför utveckla analysen och presentationen. Det är en iterativ process.
I samtliga fall har analysprocessen rent praktiskt utförts genom att först organisera data i exempelvis dokument (word/excel-filer). Materialet lästes igenom och har
studerats vid olika tillfällen, och följdes av beskrivningar, klassificeringar, tolkningar. Därefter har data presenterats, se Creswell (1998, s. 139 f.).
Fallstudierna har utförts tillsammans med flera utredare. Det har lett till att empiri
och resultat i fallstudierna har diskuterats med flera deltagare i forskningsprojektet.
En sådan diskussion kan öppna för alternativa analytiska infallsvinklar och förslag till
kategorisering, samt även till granskning av det analysarbete som utförts. I två av fallen (fallstudie 2 och 4) slogs två olika ämnesområden samman och fallen studerades
utifrån olika teoretiska ramverk. Inom dessa fall har deltagarna tillsammans reflekterat över data och via olika teoretiska utgångspunkter öppnat för fler tolkningar.

54

Rent övergripande har analysprocessen i fallstudierna skett i följande steg:
1) Hantering av data: I fallstudierna finns sekundärdata och primärdata. Primärdata är i dessa fall intervjuinspelningar på bandspelare
eller MP3-spelare. Data har sparats som ljudfiler och transkriberats.
Sekundärdata är i detta sammanhang sammanfattningar av informantens svar direkt under intervjusituationen. Alla data har skrivits in och
lagrats som digitala dokument, samt även som pappersutskrifter.
2) Läsning, klassificering, tolkning och analys: En första läsning skedde
redan under omskrivnings- och renskrivningsfasen där jag som forskare
bekantade mig med data. Därefter har genomläsning skett i omgångar,
olika många beroende på datamängd. Klassificering av data baseras
främst på informanternas åsikter och beskrivningar av ett specifikt
användargränssnitt. Det har jämförts med den observation som skett,
och/eller med den analys som utförts av den information som presenteras i användargränssnitten, samt med informationslämnarnas avsikt med
de meddelanden/budskap som de önskar förmedla. Olika klassificeringar
har utkristalliserat sig under läsningen av källmaterialet. Tolkning har
skett i samband med klassificeringen, eftersom den ligger till grund för
tolkning. Tolkning av data har diskuterats tillsammans med handledare,
doktorandkollegor och/eller andra medarbetare som är insatta i studien.
Analys av data har skett genom att jämföra data från de olika källorna.
Data analyserades utefter det sammanhang som var och de utifrån de
inblandade informationsaktörerna (informationslämnare, informationsmaterial och informationsanvändare) som närvarade.
3) Presentation: Data presenteras olika i de olika fallstudierna.
Presentationen har skett i blandad form som exempelvis via citat från
informanter, kategoriseringar i tabellform och visualiseringar som
modeller. I enlighet med hur Nylén (2005, s. 166) beskriver det, har
utformningen av empiriredovisningen förändrats i de olika fallstudierna
och även i denna gemensamma redogörelse. Utformningen har skett i
ett kontinuerligt kretslopp mellan fördjupning av teori och ytterligare
analys av empiriska data.
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Kapitel 4

R esultat och analys

I det här kapitlet presenteras fallstudierna med en sammanfattning av syfte, frågor, tillvägagångssätt och slutsatser. I och med aktuell teori, sker här ytterligare analys av de
data som samlats in i fallstudierna. Det leder till att utformningen av empiriredovisningen
har utvecklats till tre teman om: ”Involverade informationsaktörer”, ”Det som presenteras,
hur det upplevs och förstås”, samt ”Kontextens påverkan”. Med hjälp av dessa teman
presenterar jag beskrivningar av användargränssnitten och deras informationsdesign,
användares upplevelse och förståelse av den presenterade informationen, kontextens
påverkan på användarnas upplevelser, samt informationslämnares ambitioner och avsikt
med den information som presenterats i användargränssnitten.

Sammanfattning av fallstudier
I följande avsnitt redovisas fallstudie för fallstudie och dess resultat. Till detta avsnitt
följer ett antal bilagor (5-8) som redogör för min insats i vardera fallstudie. I bilagorna finns även ytterligare beskrivningar av de tillvägagångssätt som använts, samt
en presentation av de frågor som ställts till informanterna.

Fallstudie 1: Ett webbaserat användargränssnitt för distansutbildning
Analysobjektet i fallstudie 1 är ett webbaserat användargränssnitt för distansundervisning. Fallstudien baseras på ett designprojekt som beskrivs i rapporten “Design of
a virtual classroom” (bilaga 1). Inom designprojektet utvecklades användargränssnitt
för distansutbildning. Det var likt webbaserade mötesplatser, vilka förbinder lärare
och studenter med varandra. Via användargränssnittet kan studenter ställa frågor,
testa sina kunskaper, få tillgång till textmaterial, samt publicera material och diskutera med exempelvis en lärare.
Fallstudien är av explorativ karaktär och utfördes bland annat i syfte att skapa förförståelse om den roll informationsdesign kan spela i ett användargränssnitt på datorskärm.
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Studenter som utför sina studier på distans kan tappa i motivation, eftersom distanskurser kan upplevas som mindre seriösa än traditionella kurser. Porter (1997,
s. 25) framhåller att ett av de behov som finns är bland annat formgivning som kan
överbrygga avståndet i distansutbildning. Frågorna i studien baseras på hur en informationsdesigner rent praktiskt kan arbeta med formgivning av information för
att öka studenternas känsla av närhet och tillhörighet med kurskamrater, lärare och
lärosätet. I rapporten argumenteras bland annat för att när användargränssnittet har
fungerande underliggande strukturer och god informationsdesign, kan det bidra till
att överbrygga avståndet i en distansutbildning.
Tillvägagångssättet baseras på att planera, skapa, utvärdera och omforma (redesign) användargränssnitt för webbaserad distansundervisning. Därefter tog jag del
av hur informationsanvändarna, studenterna, brukade gränssnitten och fick på så
sätt förståelse för hur informationen och de funktioner som erbjöds kunde tillämpas av användarna. Användarnas åsikter samlades in både via grupputvärderingar
som skedde via fysiska träffar på campus, samt individuella skriftliga svar i digitala
utvärderingar. Svaren ledde till ökad insikt om hur användare upplevde användargränssnittet och dess informationsdesign, det vill säga vad de uppskattade och vad de
inte uppskattade. Utvärderingarna låg till grund för att omforma den presenterade
informationen i gränssnittet. (Se bilaga 5.)
I de slutsatser som dras framkommer att design av användargränssnitt kan påverka
studenternas användande av presenterad information och funktioner i gränssnittet,
deras motivation till sina studier, samt deras känsla av närhet till kursen och lärosätet
som helhet. Resultatet synliggör processen med att skapa information för att presentera ett visst meddelande/budskap, till en informationsanvändares upplevelse och
förståelse av dessa meddelanden/budskap. Resultatet belyser även ett semiotiskt förhållningssätt till formgivning av information i användargränssnitt på datorskärm.

Figur 12. Bilden presenterar delar av startsidan till det aktuella webbaserade användargränssnittet för distansutbildning.
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Involverade informationsaktörer
I användargränssnittet presenteras information genom verbala och visuella representationer. Det kan exempelvis vara instruktiv och beskrivande text eller fotografier,
färg och formelement.
Flera aktörer deltar som informationslämnare. De verkliga skaparna av information är de som styr vad någon ska titta på i användargränssnittet. Dessa skapare kallas
här för designteam. Designteamet bestod av en professor i ämnet Informationsdesign,
en forskningsassistent, instruktörer, informationsdesigner, studenter och IT-personal. Ytterligare en grupp informationslämnare är de lärare som under kursens gång
kontinuerligt publicerar instruktioner och dokument i gränssnittet.
I användargränssnittet finns en underförstådd informationslämnare representerad av de färger, fotografier och den logotyp som skapats för gränssnittet, vilka här
står för lärosätet och den institution som håller i distansutbildningen. Det finns likaså en underförstådd informationslämnare i återkommande bilder (fotografier på
professor). Bilderna kombineras med en instruktiv text för att ge anvisningar om hur
studenterna ska kunna utföra sin distansutbildning. De underförstådda informationslämnarna är ämnade att skapa en plats och en miljö, samt att understryka vilken
information i gränssnittet som är av vikt och förmedla avsikten och syftet med det
webbaserade användargränssnittet.
Informationsanvändare är de studenter som tar del av den information som presenteras i gränssnittet. Här har studenterna även själva möjligheten att publicera dokument och text exempelvis i ett diskussionsforum. En underförstådd användare är
ämnad att finnas bland de fotografier som representerar skolbyggnader och andra
studenter. På så sätt försöker designteamet att skapa närhet till lärosätet och en infallsvinkel för användarens roll, det vill säga student på en distansutbildning.
Det som presenteras, hur det upplevs och förstås
Ett webbaserat användargränssnitt för distansutbildning måste vara tillgängligt och
föränderligt. Utifrån användarens synvinkel måste det vara lätt att ta emot information och kommunicera med andra. Förutom detta krävs att ny information presenteras när användaren behöver den.
Användargränssnittet utvärderades och utvecklades för att bli mer tillgängligt,
uppdaterat och dynamiskt. Högskolans grafiska profil för webben tillämpades, vilket innebär att färger, former, teckensnitt, teckengrad och menyer följer gällande
grafisk profil. Under en grupputvärdering på campus framkom dock att strukturen
inte gav tydlig navigering och publiceringssystemet var svårt att hantera samt att den
presenterade informationen brast i läslighet och läsbarhet, vilket kan leda till reducerad uppmärksamhet och motivation. Här framkom även att hälften av studenterna
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inte kände närhet och tillhörighet med kursen och lärosätet. Positivt var dock att
studenterna ansågs sig vara motiverade och ansågs sig ha fått mer återkoppling på
sina uppgifter i jämförelse med ”traditionella kurser”.
Utvärderingen ledde till att strukturera om den skrivna texten efter ett specifikt
radfall samt lägga till textblock/rutor. Fotografier publicerades i användargränssnittet för att försöka skapa ikoniska relationer.
a) Representamen

b) Representamen

Objekt
Fotografi av entrén till,
Mälardalens högskola

Interpretant
”Detta tecken är ett fotografi
som föreställer en skolbyggnad
vid Mälardalens högskola.”

c) Representamen

www.mdh.se/schema

Objekt
En länk

Objekt
En chatt

Interpretant
”Detta tecken indikerar att användare
varit aktiva i en chatt.”

Interpretant
”Där detta tecken finns kan jag
förflytta mig till andra webbsidor,
eller öppna dokument.”

Figur 13. a) Ikonisk relation, b) indexikal relation och c) symbolisk relation i det webbaserade
användargränssnittet för distansutbildning.

Under utvärderingarna framkom att gränssnittet presenterar flera ikoniska teckenrelationer. I detta fall är en ikonisk relation relationen mellan ett fotografi (representamen) som är kopplad till sitt objekt, i detta fall Mälardalens högskola. Det kan ge
studenten en mental bild, ett intryck (interpretant) av den skolmiljö och kurs som
studenten är en del av.
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De symboliska relationerna i gränssnittet är dock inte lika tydliga. Att gränssnittet
följer den grafiska profilen för hela lärosätets webbplats kan ses som en symbol för
högskolan som helhet. Denna relation kan dock även vara en ikonisk relation eftersom gränssnittets grafiska profil liknar den som används vid högskolans egen webbplats. Ett exempel på en tydligare symbolisk relation är de understrukna textraderna
som finns i användargränssnittet. Understrykningarna står för en länk, vilket kan ge
en användare intrycket av att via länken öppnas en annan webbsida eller ett dokument. Andra symboliska relationer i gränssnittet är exempelvis menyfält.
I utvärderingarna beskrev inte användarna några andra tydliga teckenrelationer.
Det är dock värt att nämna att det webbaserade gränssnittet erbjuder användarna så
kallade chatt- och diskussionsforum. En indexikal relation som kan skapas är relationen mellan inläggen (den skrivna texten) kopplat till ett chatt- eller diskussionsforum, vilket kan ge en intryck av att det finns aktiva användare av gränssnittet för
distansutbildning. Trots att studenterna avslutat chatt- forumsdiskussionen finns inläggen kvar. Den indexikala relationen har här en intressant roll, eftersom den bland
annat kan påvisa att det finns aktiva studenter på distanskursen.
Kontextens påverkan
Användargränssnittets inre kontext påverkas av dess närkontext. Oavsett hur välmotiverad den presenterade informationen är kan användarens upplevelse och förståelse
av den påverkas av omkringliggande faktorer. Fallstudien visar att olika områden i en
webbgränssnittsutveckling påverkar användares upplevelse av användargränssnittet
och dess informationsdesign.
I utvärderingarna framkom att ett problem i gränssnittet var att hitta den information som de behövde. När dessa delar av kommunikationssystemet inte fungerar
kan studenterna tappa i motivation och få en negativ inställning till studierna och till
kursen i sin helhet. För att en användare ska kunna hitta information krävs en fungerande informationsarkitektur samt gränssnittselement som stödjer den. Den administrativa delen för distansutbildningen var mer betungade än för traditionella utbildningar. I ett större perspektiv kan organisatoriska frågor så som administration samt
de tekniska möjligheter som erbjuds (exempelvis serverfunktioner/prestanda) påverka
studenternas uppmärksamhet, motivation och kommunikation med varandra.
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Fallstudie 2: Ett användargränssnitt för projektarbete på distans
Analysobjektet i fallstudie 2 är användargränssnittet för en webbaserad projektplats
för småföretag som samverkar inom produktutveckling. Fallstudien redovisas i två
rapporter vid namn “Design of information in a virtual factory influence collaborative product development” och “Shifting Communication Paradigm Changes Course of
Product Development in Clusters”. (Se bilaga 2 och 3.) I den första rapporten diskuteras informationsdesign i det aktuella användargränssnittet och i den andra rapporten
läggs fokus på kommunikation och kontextuella frågor.
Fallstudien är av en explorativ karaktär i syfte att studera användares upplevelse
och förståelse av presenterad information i ett användargränssnitt. Frågorna för fallstudien handlar om hur medlemsföretag inom nätverket SECA12 upplever och använder den information som tillhandahålls av den webbaserade projektplatsen, samt
vilka effekter det kan få på deras samverkan. SECA grundades 2002 och hade år
2003 ungefär 70 medlemsföretag från Sverige, Danmark och Norge. I rapporterna
argumenteras för att om tillgängliga kommunikationsverktyg är tillfredsställande för
de olika aktörerna, medlemsföretagen och deras kunder, kan nätverket SECA få en
mer effektiv produktutvecklingsprocess. Om tillgängliga kommunikationsverktyg
inte är tillfredsställande är det svårt att åstadkomma effektiv produktutveckling13.
Tillvägagångssätten baseras på deltagande vid årsmöte samt företagsbesök.
Intervjuer med informationsanvändare och informationslämnare utfördes i syfte att
se hur den webbaserade projektplatsen användes. En målanalys utfördes i syfte att
undersöka gränssnittet och dess informationsdesign samt för att få ett jämförandematerial till användarnas upplevelser. (Se bilaga 6.)
De slutsatser som dras i fallstudien är att det är av vikt att ta hänsyn till informationsdesign i produktutvecklingsprocessen, speciellt vid samarbete inom webbaserade nätverk. Om det gränssnitt som används inte presenterar information som följer
principer för informationsdesign kan det påverka trovärdigheten i de budskap som
förmedlas samt trovärdigheten av den organisation som ansvarar för projektplatsen
och nätverket. Resultatet synliggör processen med en informationslämnares avsikt
att presentera ett visst meddelande/budskap, till en informationsanvändares upplevelse och förståelse av dessa. Resultatet belyser bland annat behovet av ett trovärdigt
tilltal i den information som presenteras. Resultatet illustrerar även hur ett användargränssnitts inre kontext kan relateras till en yttre kontext.

12 SECA är ett fiktivt namn, för att skydda nätverkets egentliga identitet.
13  Fallstudien tar utgångspunkt i ett informationsdesignperspektiv och avgränsas bland annat
från aspekter av organisationskommunikation.
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Involverade informationsaktörer
Det webbaserade användargränssnittet är avsett för att olika aktörer inom nätverket
SECA ska kunna kommunicera i sin produktutvecklingsprocess. Gränssnittet är bärare av meddelanden/budskap i form av exempelvis instruktiva texter, beskrivande
texter, rubriceringar och logotyp. Klustermotorn är här en informationslämnare och
den person som ansvarar för den information som presenteras i gränssnittet samt är
den person som skapat nätverket. I projektplatsen finns en underförstådd informationslämnare, vilken representeras av bland annat SECAs logotyp och de färger som
finns i gränssnittet. Dessa kan ge en användare en indikation om avsikten med den
webbaserade projektplatsen. Dock saknas skriftliga beskrivningar av mål och syfte
med projektplatsen.
Informationsanvändarna är medlemsföretagen i nätverket samt deras kunder.
Användargränssnittet erbjuder användarna möjligheten att publicera projektinformation. Alla användare kan ta del av information och publicera ny, vilket innebär
att även medlemsföretagen till viss del blir informationslämnare. I gränssnittet framkommer inte någon underförstådd informationsanvändare.
Klustermotor

Företag A

Företag B

Webbaserad
projektplats

Kund
Figur 14. Kommunikation för nätverk mellan företag som använder en webbaserad projektplats.
Det finns ett internt informationsflöde och teknisk kommunikation inom varje enskilt företag.

Det som presenteras, hur det upplevs och förstås
Vid analys av användargränssnittet framkommer att den presenterade informationen
brister i både läslighet och läsbarhet. Ur ett läslighetsperspektiv är den presenterade
information inkonsekvent i sin layout och typografi. Rubriceringar skiljer sig i teckengrad och teckenfärg. Menyrubrikerna är otydliga på så sätt att det är svårt att förstå vad de anspelar på. För övrigt finns upplysningar som inte längre är aktuella och
syftet med projektplatsen är inte tydligt utskrivet.
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Informationsanvändarna upplever att den webbaserade projektplatsen och dess information är svår att hantera och förstå. Projektplatsen är tidskrävande och användarna
anser sig behöva utbildning för att kunna använda den fullt ut. De upplever inte att
användargränssnittet är trovärdigt eftersom det bland annat presenterar inkorrekta
och inaktuella upplysningar. Detta leder till att medlemsföretagens aktivitet i projektplatsen är låg. Det finns dock ett stort potentiellt läsvärde eftersom användarna
visar ett intresse för samverkan i ett webbaserat nätverk.
Både den målanalys som utfördes av användargränssnittet och intervjuerna med
medlemsföretag pekar på bristen av god informationsdesign i gränssnittet. Det påverkar användarnas upplevelse och förståelse så till vida att den webbaserade projektplatsen och dess information förlorar både i begriplighet och i trovärdighet. Det
resulterar i att projektplatsen inte används på sådant sätt som informationslämnaren,
klustermotorn, önskat.
Viktiga principer för informationsdesign är att presenterad information ska vara
exempelvis strukturerad, korrekt, förståelig och konsekvent. Det finns en koppling
mellan dessa principer och hur den presenterade informationen rent retoriskt talar
till användarna. Ett användargränssnitt och dess informationsdesign bör bland annat
övertyga, beröra och engagera användarna. Det framkommer i studien att former
och färger samt läslighet och läsbarhet i ord och bild inte stärker informationslämnarens trovärdighet (ethos). Ett starkt ethos är av vikt för att en användare ska tro på
det meddelande/budskap som en informationslämnare önskar att förmedla.
Kontextuella aspekter
Gränssnittets inre kontext påverkar den yttre kontexten. Det sätt information presenteras på är en av flera bidragande orsaker till att medlemsföretagens attityder
påverkas negativt, både till den webbaserade projektplatsen och till samverkan i nätverket som helhet.
Fallstudien visar att när presenterad information är oorganiserad, inkorrekt och
inte konsekvent utförd kan det ge en negativ påverkan på nätverket och organisationen som helhet. Användarna kan komma att uppleva den webbaserade projektplatsen som en fiktiv plats och projekten som overkliga och inte trovärdiga. Det erbjudna kommunikationsverktyget brister i sin användbarhet och blir då lik en barriär
för kommunikation. Om inte kommunikationen fungerar mellan projektplatsen
och medlemsföretagen kan det leda till en misslyckad produkt eller att lanseringen
av produkten misslyckas.
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Fallstudie 3: Ett användargränssnitt för en webbplats
Fallstudie 3 utfördes i samarbete med informationsavdelningen vid Mälardalens
högskola (MDH). Analysobjektet i fallstudien är MDHs webbplats. Särskilt fokus
sätts på två webbsidor, startsidan och utbildningssidan. (Se figur 15 och 16.)
Fallstudien redovisas i rapporten “How Do We Perceive And Experience The Design
Of Messages In A Web Site? The Analytical Model of Expressions in Information Design”.
(Se bilaga 4.) Fallstudien är av beskrivande karaktär. Dess övergripande syfte är att
pröva ett antal analytiska perspektiv för att beskriva hur den information som presenteras i användargränssnittet kommunicerar med dess användare. I studien presenteras
perspektiven i en modell. Modellen har fungerat som stöd för att samla in och analysera empiriska data.
Frågorna för fallstudien handlar om hur informationsanvändare upplevde och
förstod den presenterade informationen i MDHs webbplats, samt på vilket sätt deras
upplevelse stod i relation till de värderingar som informationsansvariga vill att webbplatsen ska uttrycka.

Figur 15. MDHs webbplats år 2004, startsidan.

Figur 16. MDHs webbplats år 2004, utbildningssidan.
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Tillvägagångssättet utgörs av att jag deltog i projektmöten med bland annat redaktörer, projektledare och IT-tekniker. En workshop hölls för dessa grupper i syfte att resonera kring navigering och underliggande webbstrukturer samt för att reflektera om
informationsdesign i ett flertal olika webbgränssnitt, med särskilt fokus på webbplatsernas start- och utbildningssida. Denna workshop användes även som en pilotstudie där intervjumetodik och intervjufrågor prövades. Därefter utfördes gruppintervjuer med informationsanvändare för att reflektera kring deras spontana upplevelse
och förståelse av presenterad information i ett antal webbgränssnitt, med ett särskilt
fokus på start- och utbildningssidan för MDHs webbplats. En expertanalys utfördes
för att resonera kring det retoriska tilltalet på MDHs webbsidor. Här analyserades
bland annat rubriker, fotografier, färg och grafiska former, för att studera hur de
fungerar rent kommunikativt. Intervjuer med informationsansvariga, fyra anställda
i ledningsgruppen samt kårordförande vid lärosätet har genomförts i syfte att studera
vilka värden webbplatsens och dess gränssnitt bör kommunicera till en användare.
(Se bilaga 7.)
De slutsatser som dras i fallstudien är att användargränssnitten och deras informationsdesign berättar något om den organisation som företräder webbplatsen.
Beroende på hur informationen i användargränssnittet formges, kan det påverka användarnas upplevelse av organisationen. De värderingar som informationsansvariga
vill förmedla via webbplatsen kommuniceras inte fullt ut till användarna. Resultatet
belyser en narrativ process, från en informationslämnares avsikt, användargränssnittet och dess informationsdesign, till informationsanvändares upplevelser. Resultatet
illustrerar även hur retoriska argument, logos, ethos och patos, kan användas för att
analysera information som presenteras i olika webbsidor.
I resultatredovisningen redogör jag endast för empiriska data från MDHs webbplats. Värt att nämna är att webbplatsen idag, år 2007, har en ny grafisk form.
Involverade informationsaktörer
I denna fallstudie har de olika informationsaktörerna tydliga roller. Den presenterade informationen som finns publicerad i webbsidorna består bland annat av beskrivande text, instruktiv text, faktatexter och rubriceringar samt fotografier, logotyp,
färger och formelement.
Informationslämnarna är webbredaktörer och IT-personal anställda vid lärosätet.
Via logotyper och fotografier som representerar skolbyggnader samt via den orangefärgade bakgrunden och de blå inslagen, utgör högskolan som organisation en underförstådd informationslämnare. Dessa visuella element visar på syftet och avsikten
med webbplatsen.
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Vilka informationsanvändarna är har fastställts i tidigare studier gjorda av informationsavdelningen vid MDH. Målgrupperna är adjunkter, forskare, doktorander, administrativ personal, studenter, presumtiva studenter och även studievägledare från
andra lärosäten. Målgrupperna kan inte själva ändra den presenterade informationen
på de olika webbsidorna. Under gruppintervjuerna framkommer att den underförstådda användaren i startsidan representeras bland annat av ett fotografi med två
hoppande människor, en kvinna och en man, vilka en del användare uppfattar som
studenter vid lärosätet. På så sätt kan en infallsvinkel skapas, som visar användaren
hur den kan närma sig webbplatsen och den information som presenteras där.
Det som presenteras, hur det upplevs och förstås
I gruppintervjuer med informationsanvändare framkom en mängd ord för
att beskriva deras spontana upplevelse och förståelse av användargränssnittet.
Informationsanvändarna får snabbt en spontan upplevelse av den information som
presenteras. Användarnas spontana känsla påverkar deras uppfattning av webbplatsen samt högskolan som organisation. Den spontana känslan vid första anblicken
av en webbsida påverkas av olika egenskaper i den presenterade informationen.
Startsidan beskrivs som glad, positiv, modern och lekfull. Avsändaren är relaterad
till högskolan och inte till någon enskild individ. Informationsanvändarna anser
att avsändaren inte är tydlig eftersom logotypen inte har en framträdande roll. Det
är färgerna orange och blått som signalerar vem som är avsändare. De formelement
som används upplevs som runda och mjuka och ger ett varmt intryck. Webbsidornas
orangefärgade bakgrund upplevs som dominant och intensiv, varm och välkomnande
samt även som modern. Rent allmänt beskriver användarna att färgerna på sidorna
har god kontrast och är tydliga. För mycket av en färg kan dock bli dominerande och
en del användare kan uppleva den som ”hemsk”. Bilderna på sidorna är till stor del
fotografier och logotyper. Fotografiet på startsidan beskrivs som två glada, positiva
och hoppande studenter. Informationsanvändarna upplever valet av fotografi som
att högskolan vill visa hur roligt och bra det är att studera på detta lärosäte, och de
ifrågasätter om det verkligen är så. Det finns på så sätt en fara i att publicera bilder
som kan uppfattas som oseriösa. Läsligheten i webbsidorna upplevs rent generellt
som god, med tydliga färgelement, bilder och teckengrad. Rubriceringen och menyerna upplevs stundtals som röriga och spridda över hela sidan. Det finns ibland för
många rubriker och det är svårt att urskilja olika rubriknivåer, vilket leder till att en
användare kan ha svårt för att orientera bland den presenterade informationen, samt
navigera i webbarkitekturen.
I expertanalysen redogörs för begreppen ethos, logos och patos. Begreppen används för att resonera kring det retoriska tilltalet i webbsidorna. Ethos berättar om
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avsändaren och hur den presenterar sig i webbsidorna. Patos behandlar det emotionella tilltalet i webbsidorna, vilket kan leda till associationer som exempelvis glädje
eller rädsla och logos handlar om gränssnittets rationella tilltal. Sammanfattningsvis
har webbsidorna ett ”lågmält” tilltal när det kommer till ethos, där avsändaren endast
syns i form av en logotyp. När informationsanvändaren lär känna skolans grafiska
profil kan de se avsändaren även i färgvalet. På utbildningssidan finns ethos bland
annat i de bilbioteksupplysningar som presenteras. Patos kan kopplas till färgvalet,
den starka orangefärgade bakgrunden. Här är färgen en stark kommunikatör. Patos
kan även kopplas till det fotografi på startsidan som representerar unga hoppande människor. Här kommuniceras en ung högskola med jämlikhet bland män och
kvinnor. Utbildningssidan är mer återhållsam och logos finns i den upplysande och
instruktiva texten. Rent allmänt finns logos i textinnehållet och även i menyerna.
Kontextuella aspekter
Användargränssnittets inre kontext studerades via intervjuer med informationsanvändarna och via expertanalysen. Upplevelser av den yttre kontexten kan kopplas
till de intervjuer som utförts med ledningen vid högskolan som menar att det är av
vikt att högskolans webbplats uttrycker de värden som skolan står för. En vision har
arbetats fram som beskriver att MDH ska ha en hög internationell kvalitet och högskolan ska vara en inspiration för regionen. Lärare, studenter och forskare ska ha en
nära korrelation och MDH ska vara pedagogiskt nydanande. (Visioner och värdeord
är en färskvara. Denna vision gällde för år 2004.) 90 olika värden och kärnvärden
framkom under intervjuerna. De fem mest framträdande värden var kreativitet, närhet, mångfald, pedagogiskt nydanande och samverkan14.
Under analysen och då informationsanvändare beskriver MDHs webbsidor upplevs MDH bland annat som en ny, modern och glad organisation, samt att den arbetar med ungdomar. Värdeordet närhet och att högskolan har en kreativ och samverkande framtoning kan eventuellt kopplas till användarnas upplevelse. Övriga värden
som ledningsgruppen önskar uttrycka upplevdes inte av informationsanvändarna.

14 Värdeorden framträdde starkt eftersom de var mest frekvent förekommande av de värdeord
som användes i intervjuerna.
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Fallstudie 4: E����������������������
tt användargränssnitt
för tillståndsbaserat underhåll av verkstadsmaskiner
Analysobjektet i studien är ett användargränssnitt för tillståndståndskontroll av verkstadsmaskiner. Fallstudie 4 beskrivs i två rapporter. Eftersom rapporterna ännu inte
är publicerade bifogas de inte till denna avhandling. Den första rapporten, ”Analyzing
information design in condition monitoring”15, redogör för underhållsteknikers upplevelse och förståelse av presenterad information i ett användargränssnitt som är anpassat för tillståndskontroll av verkstadsmaskiner. I den andra rapporten förs bland
annat ett resonemang om kontextuella frågor samt vilka olika informationsformer
som kan vara relevanta för utförande av tillståndsbaserat underhåll. Resultatet från
den andra rapporten redovisas inte här.
Fallstudien är av beskrivande karaktär. Ett övergripande syfte är att pröva ett antal
analytiska perspektiv som kan vara till stöd för att skildra hur ett användargränssnitt
och dess informationsdesign kan kommunicera med en användare. Perspektiven til�lämpas som stöd för att välja ut intervjufrågor, sortera och strukturera data samt
analysera data. Fallstudiens specifika syfte är att beskriva hur användarna av ett
användargränssnitt för tillståndskontroll upplever och förstår den presenterade informationen i gränssnittet. Därtill vilken inverkan deras upplevelse kan ha på de
underhållsaktioner som utförs.
Tillvägagångssättet utgörs av två företagsbesök hos det företag som ansvarar för
det användargränssnitt som står i fokus för studien. Företaget har bland annat utvecklat ett datorsystem, en mjukvara och handverktyg, som kan användas för tillståndskontroll av olika verkstadsmaskiner. Företagsbesöken utfördes i syfte att få
ökad kunskap om hur tillståndskontroll kan fungera samt för att göra ett urval av
fallstudieföretag och analysobjekt. I samband med besöken utfördes intervjuer med
produktutvecklare som tagit del av formgivningen av det aktuella användargränssnittet. Fallstudien innefattar även besök vid fyra olika pappersbruk i Mellansverige.
Pappersbruken tillämpar tillståndskontroll på sina pappersmaskiner. Under besöksdagarna tog jag del av den dagliga verksamheten, arbetet med att mäta tillståndet på
pappersmaskinerna, hur underhållstekniker hanterar de verktyg som erbjuds, samt
hur de upplever och förstår den information som presenteras på datorskärmen16.
Intervjuer med sex olika underhållstekniker utfördes för att få insikt i hur de upplever, förstår och använder sig av den presenterade informationen i det gränssnitt som
står till deras förfogande. (Se bilaga 8.)
15 Titeln kan ändras eftersom rapporten, i skrivandets stund, är under språkgranskning.
16 Pappersbruken använder även verktyg och system från andra leverantörer.
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I slutsatserna framhävs bland annat hur närkontext och yttre kontext kan påverka
användarnas tolkning av den information som presenteras i användargränssnittet.
Resultatet synliggör även processen med en informationslämnares avsikt att presentera vissa meddelanden/budskap och en informationsanvändares upplevelse och förståelse av dessa, samt hur en användare omskapar betydelsen av ett meddelande/budskap. Resultatet visar även på att symboler som presenterats i gränssnittet upplevs på
annat sätt än vad produktutvecklaren avsett.
Involverade informationsaktörer
I användargränssnittet presenteras bland annat skriftliga instruktioner och anvisningar, fotografier och illustrationer, samt diagram och spektrum.
När det kommer till gränssnittets utformning står informationslämnaren för det
företag och den produktutvecklare som ansvarar för det datorsystem, verktyg och användargränssnitt som används. I användargränssnittet synliggörs en underförstådd
informationslämnare via den logotyp som genomgående presenteras i gränssnittet.
Logotypen kan kopplas till tillståndskontroll av verkstadsmaskiner, vilket framkommer tydligare i den senare delen av denna redogörelse17.
Informationsanvändarna är de underhållstekniker som dagligen arbetar med den
information som presenteras i gränssnittet. I användargränssnittet finns möjlighet att
publicera fotografier och illustrationer över pappersbruket och pappersmaskinerna
och deras olika maskindelar som tillståndskontrolleras. Fotografierna och illustrationerna kan skapa en underförstådd informationsanvändare som ger en infallsvinkel till hur en användare kan närma sig det tillståndsbaserade underhåll som utförs
på pappersbruket.
Det som presenteras, hur det upplevs och förstås
Produktutvecklarens intentioner. Under intervjuer med produktutvecklaren förklarar han att det finns utsatta mätpunkter18 på pappersmaskinens maskindelar. De
olika maskindelarna ger ifrån sig missljud (audiell data som exempelvis vibrationer).
Missljuden fångas upp av ett datorsystem och visualiseras i ett användargränssnitt på
en datorskärm. Syfte och målet med den information som presenteras är att den ska
vara enkel att förstå och använda. Produktutvecklaren påpekar vikten av att användaren själv ska kunna anpassa bild, text, språk och förstoringar efter önskemål. Det
finns förinställda lägen (default-lägen) för bilder samt den mängd text och siffertal
som visas på skärmen, exempelvis antalet decimaler i ett tal.
17  Det finns fler grupper av informationslämnare, som exempelvis de operatörer som arbetar direkt vid pappersmaskinerna samt ledningsgrupper vid pappersbruken. Dessa informationslämnare
är dock inte direkt kopplade till det användargränssnitt som används.
18  Det kan finnas över 1000 mätpunkter på en pappersmaskin.
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Användargränssnittet har en förinställt läge som indikerar begynnande fel och tillstånd i en maskin eller maskindel. Det förinställda läget kallas för tillståndsindikatorer, vilka består av tre prickar i olika kulörer. Den gröna pricken är ämnad att
stå för bra tillstånd, den gula står för nedsatt och den röda för dåligt tillstånd i en
maskin eller maskindel. Formen och färgerna är formgivna på så sätt att de liknar ett
trafikljus. Jämte dessa finns även animerade flaggor, vilka kan skifta i samma färger.
Flaggornas svajande rörelser är ämnade för att underlätta förståelsen för maskinernas
tillstånd för exempelvis färgblinda användare. Användarna kan själv lägga in egna så
kallade larmnivåer och på så sätt själva styra när tillståndsindikatorerna ska ge grönt,
gult eller rött ljus. Produktutvecklaren påpekar att dessa visuella element, tre prickar
i grönt, gult och rött, används även som produktutvecklingsföretagets logotyp.
Produktutvecklaren anser att visuella representationer är viktiga för att skapa meningsfull information. Animeringar, färger och symboler är viktiga meningsskapare.
En graf kan exempelvis symbolisera obalans i en maskindel. Även förinställda textmeddelanden som ”Nu är det dags för att balansera maskindelen” är ämnade att
kommunicera ett meningsfullt meddelande/budskap till en användare.

Figur 17. En skärmdump som visar mätpunkter på en pappersmaskin.

Produktutvecklaren framhåller att gränssnittet är utvecklat på så sätt att den visuella
strukturen ska likna strukturen i pappersbrukets lokaler. Via fotografier och illustrationer som representerar bruket, pappersmaskinerna och de olika maskindelarna ska
en användare kunna uppleva hur pappersbruket är byggt ”i verkligheten”19.
19 Med hjälp av en zoomningsfunktion kan användaren zooma in ett fotografi som representerar
hela pappersfabriken, och därefter få fram en bild över pappersmaskinerna. Genom att zooma in
ytterligare en gång visualiseras olika maskindelar och deras olika mätpunkter.
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Flera olika mätresultat kan visas på en och samma gång i användargränssnittet. En
användare kan på så sätt koppla olika händelser till varandra och få en helhetssyn
över pappersmaskinens degradation i ett enda diagram. Varje maskin och maskindel
kan representeras av en egen färgad linje. Dessa olika linjer kan jämföras med varandra i ett diagram och på så sätt kan en användare få en helhetssyn över allt underhåll
i hela pappersbruket. Av detta kan statistik skapas över det underhåll som utförts.
Underhållsteknikernas upplevelse och förståelse. Under intervjuerna med underhållsteknikerna framkommer att teckenrelationerna i gränssnittet är av vikt när de
tyder ett larm. De gröna, gula och röda prickarna och de animerade flaggorna är
symboliska relationer som står för maskinernas tillstånd. Dessa symboler ger en indikation till användaren om huruvida underhåll behöver utföras eller inte.
I vissa fall har underhållsteknikerna publicerat fotografier och illustrationer i
gränssnittet. I dessa fall skapas en ikonisk relation mellan fotografierna/illustrationerna och de objekt de representerar. Det ger användarna en upplevelse av pappersfabriken som helhet och de maskiner/maskindelar som står under tillståndskontroll.
Underhållsteknikerna påpekar att fotografier och illustrationer underlättar sökandet
efter de mätpunkter som finns på en maskin, samt att bilderna underlättar deras egen
orientering i fabriken. I vissa fall nyttjas inte bildfunktionen, istället har underhållsteknikerna själva namngivit maskindelarna i ord och siffror. Underhållsteknikerna
betonar att det då är näst intill omöjligt för en utomstående person, exempelvis en
vikarie, att förstå vilken mätpunkt som tillhör vilken maskin. Produktutvecklarens
intention är att skapa en relation mellan den information som presenteras i användargränssnittet och fabrikens byggnadsstruktur. Eftersom användarna får fritt spelrum för hur bilder presenteras i gränssnittet blir i vissa fall den ikoniska teckenrelationen svag.
Underhållsteknikerna beskriver missljud från maskinerna, vilka kan utrönas direkt från maskinrummet eller på datorskärmen i form av spektrum och peakar (toppar) i ett diagram. Dessa spektrum och peakar kan ses som ett index, eftersom de är
ett avtryck av ett missljud, och det ger en användare ett intryck av att maskinen har
ett begynnande fel.
Den kommunikation som sker mellan gränssnittet och användaren kan förstås
genom att analysera det retoriska tilltalet i den information som presenteras i gränssnittet. Logos, det rationella uttrycket som talar till användarens förnuft, uttrycks
här dels i tillståndsindikatorerna (grönt, gult och rött), vilka symboliserar maskiners tillstånd, samt dels i de olika diagram och spektrum som finns i gränssnittet.
Underhållsteknikerna förklarar dock att när det ”lyser gult” är det inte alltid något
att bry sig om. De fäller även kommentarer som: ”Du kan inte lita på någon av dessa
färger, inte ens de gröna”. Det visar på att underhållsteknikerna ibland tolkar den
information som ges som icke trovärdig eller rationell.
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Användarnas upplevelse och förståelse av de visuella elementen kan även relateras till
gränssnittets ethos, det vill säga hur informationslämnaren presenteras i gränssnittet.
Här kan trovärdigheten av produktutvecklingsföretaget ifrågasättas, eftersom deras
logotyp baseras på samma visuella element som tillståndsindikatorerna (tre prickar i
grönt, rött och gult).
Underhållsteknikerna kan skriva in egna kommentarer efter varje mätning i särskilda textblock som finns i användargränssnittet. Kommentarerna kan handla om
diagnos, rekommendationer och utförda underhållsaktioner. På så sätt kan en ny
användare i efterhand sätta sig in i vad som gjorts och vad som bör göras. Varje mätning och dess kommentarer sammanlänkas med en linje som bildar en tidsaxel. Det
är visuella narrativa former som skapar en rörelse (riktning) och berättar på så sätt
pappersmaskinens tillståndshistoria.
Underhållsteknikerna påpekar att förändringar i användargränssnittet är grundläggande för att de ska kunna tolka tillståndet hos en maskin. När mätningar gjorts
under en period, upplever underhållsteknikerna en trend. Förändringar i diagram
och spektrum, visar på brytningar i denna trend. Dessa förändringar symboliserar
behov av ytterligare tillståndskontroll eller underhåll. Den trend som uppstår kan ses
som ett rationellt uttryck för maskiners tillstånd.

Kontextens påverkan
Efter att underhållsteknikerna tagit del av symboler, diagram, peakar och maskinhistorik använder de vanligtvis sina sinnen för att känna, lukta och lyssna till olika
maskindelar innan en underhållsaktion utförs. I regel krävs även en dialog med maskinoperatörer för att avgöra om ett larm är befogat eller inte. Därefter omtolkar
teknikerna symbolerna (tillståndsindikatorerna i grönt, gult och rött). De kan sedan
ställa om indikatorernas nivåer för när de ska lysa (larma). På så sätt skapar underhållsteknikerna egna konventioner, vilka är baserade på deras förkunskaper och interaktion med närkontexten. Syftet med hela proceduren är att kunna avgöra om
produktionslinan ska stoppas för underhåll eller om pappersmaskinen ska fortsätta
gå, trots indikation om en felaktighet i en maskindel. I flera fall påpekar teknikerna
att produktionslinan ska fortsätta till planerat driftstopp.
Under intervjuerna framkommer att det kan finnas eller har funnits en avog inställning till tillståndskontroll bland medarbetare på bruken. Teknikerna befinner sig
i en sådan arbetsmiljö och tradition att det krävs tydliga bevis för att kunna stoppa en
produktionslina och utföra underhåll under ett planerat driftstopp. Pappersutskrifter
av diagram och peakar kan användas som bevis för att stoppa en produktionslina.
Den historik som finns tillgänglig över maskinernas tillstånd har använts som bevis
för att visa på den allmänna nyttan med tillståndskontroll av pappersmaskiner.
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Sammanfattningsvis
Fallstudierna är till en början av utforskande karaktär för att sedan alltmer grundas
i en analytisk referensram. Under forskningsprojektets gång skapas och fördjupas
förståelsen för hur den presenterade informationen i olika användargränssnitt på datorskärm kan kommunicera med en användare. I fallstudierna synliggörs hur en
informationslämnare kan kommunicera med en användare genom den information
som presenteras. I fallstudierna används olika analytiska perspektiv för att skildra
hur denna kommunikation kan ske. De analytiska perspektiven är baserade på semiotik, retorik och narrativ teori.
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Kapitel 5

Diskussion

och slutsatser

I detta sista kapitel dras slutsatser av det resultat som redovisats i samklang med den
teori som presenterats. Därefter introduceras en övergripande beskrivning som visar en
kommunikationsprocess utifrån tre olika analytiska perspektiv. Här skildras hur en informationslämnare kan kommunicera med en användare genom ett användargränssnitt
och dess informationsdesign. Avslutningsvis presenteras en ansats för framtida forskning
inom området.

Presenterad information i ett användargränssnitt
Information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kommunicerar ett meddelande/budskap från en informationslämnare till en informationsanvändare via bland annat ord, bild, form och färg. I fallstudie 2 påvisas dock att om
inte en informationsanvändare kan förstå den information som presenteras kan hon/
han inte agera på sådant sätt som informationslämnaren tänkt sig. Följer inte den
presenterade informationen gängse principer för formgivning av information (IDprinciper) kan informationen exempelvis upplevas som inkorrekt. Detta påverkar
meddelandets/budskapets trovärdighet.
I fallstudie 2 framkommer även en relation mellan användarnas upplevelse av den
information som presenteras och den trovärdighet användare känner för informationslämnaren. Avkall på god informationsdesign kan leda till att användarna upplever informationslämnaren som inkonsekvent och inte trovärdig. Det är dock av vikt
att påpeka att i det här fallet är den presenterade informationen i användargränssnittet
endast en av flera faktorer som påverkar trovärdigheten hos informationslämnaren.
I fallstudie 1 och fallstudie 4 framkommer bland annat vikten av att ta hänsyn
till semiotiska aspekter vid formgivning av information, i huvudsak skapandet av
teckenrelationer som kan lyftas fram av ett användargränssnitt. I fallstudie 1, 3 och
4 redogörs även för hur fotografier och illustrationer skapar en upplevelse och in-
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tryck av den ”verkliga” miljö som användaren verkar i. I fallstudie 4 används bland
annat bilder för att presentera att tillståndsbaserat underhåll utförs på maskiner och
maskindelar i ett pappersbruk. Genom den visuella informationen som presenteras
i användargränssnittet kan en underförstådd informationsanvändare skapas. Den
ger en infallsvinkel till och en indikation som tyder på hur en användare ska utföra
underhåll på ett pappersbruk.
Fotografier eller illustrationer i ett gränssnitt visar sig även vara av vikt för att
manifestera en underförstådd informationslämnare. Genom denna underförstådda
informationslämnare kan mål och syfte med ett användargränssnitt och dess presenterade information kommuniceras. Det är ett led i en narrativ kommunikationsprocess som sker mellan informationslämnare (som beställare eller designer), informationsmaterial (användargränssnitt) och informationsanvändare.
I fallstudie 3 och 4 förs resonemang om hur den information som presenteras
i ett gränssnitt rent retoriskt talar till en användare, utifrån dennes upplevelser.
Arrangemang och komposition av ord, bild, form och färg kan övertyga eller förklara ett visst meddelande/budskap för en användare. Det kan studeras via analys
av den presenterade informationens logos, ethos, och patos, vilka är retoriska argument. I fallstudie 4 framkommer att det retoriska tilltalet även kan kopplas till hur
konventioner presenteras i ett gränssnitt. Konventionerna är gränssnittets symboler,
vilka i det här sammanhanget kan vara ett diagram, en logotyp, visuella element och
färgkoder. (Se konventioner i gränssnitt, Kostelnick och Hassett, 2003.)
I fallstudie 4 tydliggörs även hur narrativa former kan upplevas i ett användargränssnitt på datorskärm. I detta fall uppenbarar sig de narrativa formerna i arrangemangen av horisontella ”tidslinjer” och textboxar. Via dessa visuella element kan
gränssnittet kommunicera rörelser i tid, i detta fall underhållshistorik och trender.

Kontext och retorisk funktion
Fallstudie 1 visar att användares upplevelse och förståelse av den information
som presenteras i ett användargränssnitt på datorskärm påverkas av gränssnittets
underliggande strukturer, samt att interaktionen med olika funktioner fungerar, se
Garrett (2002). Inom webbaserad utbildning måste skoladministrationen fungera
(fallstudie 1). På liknande sätt visas att i en webbaserad projektplats (fallstudie 2)
måste projektadministrationen löpa smidigt.
Utöver detta krävs att ett användargränssnitt är tillgängligt och att användarna
kan få en god teknisk service. God teknisk service handlar exempelvis om att användargränssnitten är placerade på servrar som är tillförlitliga, vilket omfattas av
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den ID-princip som hanterar ett informationsmaterials tillgänglighet. Detta innebär
att god informationsdesign i ett användargränssnitt på datorskärm inte är bättre än dess
underliggande strukturer, funktioner och tekniska stöd.
Inom ID-forskningen har lingvistisk struktur använts för att beskriva hur delar
skapar en helhet, och grafiska element kombineras och blir större enheter. Med hjälp
av så kallade lingvistiska analyser kan det förklaras hur mening byggs/skapas i olika
grafiska representationer, se exempelvis Horn (1998) och Marcus (1992).
Fallstudierna visar att användarnas upplevelse och förståelse för den information
som presenteras inte endast är relaterad till användarens tolkning av grafiska element, deras syntax (kombinationer) och gränssnittets inre kontext. Den innebörd
och betydelse som användarna lägger i den presenterade informationen är en del av
ett större sammanhang. Den bakomliggande avsikten med hur informationen formgivits spelar roll, lika väl som att olika kontexter och den praktiska användningen av
ett meddelande/budskap påverkar och förändrar dess betydelse.
Fallstudie 4 visar att informationsanvändarna tolkar de symboler som finns i
användargränssnittet, därefter studerar de närkontexten och skaffar sig ny kunskap.
Sedan omtolkas symbolerna. Hur den information som presenteras i ett användargränssnitt kommunicerar med sin användare kan på så sätt kopplas till användarnas
respons och den kunskap som skapas i samklang med närkontexten. Hur någon förstår meddelanden/budskap i ett användargränssnitt handlar i dessa fall inte bara om
upplevelse och förståelse av den information som presenteras på datorskärmen, utan
även om hur den presenterade informationen används i praktiken. Informationsdesign
i användargränssnitt på datorskärm upplevs och förstås av användare i samklang med
inre, när och yttre kontext. Genom att studera dessa olika kontexter ges förståelse för den
presenterade informationens retoriska funktion.

Avsedd information och upplevd information
Informationslämnaren i fallstudierna är formgivare, informationsansvariga eller beställare av ett visst informationsmaterial. Fallstudierna utgår från att en informationslämnare berättar något för en informationsanvändare via den information som
presenteras i ett användargränssnitt. Det sker en narrativ kommunikationsprocess.
Informationslämnarens sfär ter sig statisk på så sätt att den har ett syfte och avsikt
med den information som presenteras. Hon/han önskar att ett meddelande/budskap
kommer att upplevas och förstås på ett visst sätt. Kontexters påverkan, och interaktionen mellan olika representationer i gränssnittet resulterar i att en användare kan
uppleva och förstå den presenterade informationen på ett annat sätt än vad infor-
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mationslämnaren önskat/avsett. Fallstudierna visar att den kommunikation som sker
mellan en informationslämnare och en informationsanvändare genom den information
som presenteras i ett användargränssnitt inte är en envägskommunikation. Det sker en
växelverkan mellan det informationslämnaren vill berätta, vad den presenterade informationen i gränssnittet kommunicerar och det användarna säger sig uppleva och förstå.

Kommunikation mellan olika informationsaktörer
I följande modell sammanfattas resultaten från fallstudierna. Modellen är en övergripande beskrivning som i ett blockschema skildrar en narrativ kommunikationsprocess, det vill säga hur en informationslämnare kan kommunicera med en informationsanvändare genom ett användargränssnitt och dess informationsdesign.
Inre kontext
Info.lämnare

Närkontext

Informationsmaterial

Underförstådd
info.lämnare

ID-verktyg
och komposition.

Yttre kontext

Info.användare

Underförstådd
info.användare

Analys av retoriskt tilltal
och narrativa former.

Teckenrelationer
Retorisk funktion
Narrativ process
Figur 18. Bilden visar en kommunikationsprocess. Utifrån tre analytiska perspektiv skildras:
en informationslämnares önskan att berätta något, hur den presenterade informationen i ett
användargränssnitt (informationsmaterial) kan kommunicera ett meddelande/budskap och
hur en användare kan uppleva och förstå den information som presenteras.

• Informationslämnaren ämnar berätta något för en användare. Denna
kommunikation sker i dessa fall via ett användargränssnitt, ett informationsmaterial, på datorskärm. Gränssnittet kommunicerar med en
användare med hjälp av olika ID-verktyg (ord, bild och form) och hur
dessa är arrangerade och komponerade. Analys av gränssnittens narrativa former och retoriska tilltal visar hur ID-verktygen kan upplevas
och förstås av en användare.
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• I användargränssnitten finns en underförstådd informationslämnare
och en underförstådd informationsanvändare. Den underförstådda
informationslämnaren ger en indikation om syfte och avsikt med
informationsmaterialet. Den underförstådda användaren anger ett utgångsläge, en infallsvinkel, en plats och miljö för hur en användare kan
närma sig den information som presenteras.
• Den presenterade informationen i användargränssnitt på datorskärm
kan kommunicera med en användare genom sina teckenrelationer.
Teckenrelationerna innefattar relationen mellan det som representerar, vad som representeras och det intryck som en användare får.
Användargränssnittet kan uttrycka relationerna genom ikoner,
symboler och index.
• Den retoriska funktionen står här för interaktionen mellan meddelanden/budskapen i ett gränssnitt och användarens respons. Den presenterade informationen bedöms efter den situation och kontext som råder.
Genom att användaren agerar i en när- och yttre kontext kan ny kunskap och nya betydelser föras tillbaka till användargränssnittet.

Fortsatt forskning
Den övergripande modell som presenterats är ett ramverk som ligger till grund för ett
analysstöd. Analysstödet kan komma att tillämpas för att öka förståelsen om och utvärdera hur ett användargränssnitt och dess informationsdesign kommunicerar med
en användare.
Analysstödet kan representera de analytiska perspektiv som här presenterats, eller
anpassas för endast ett eller två perspektiv. Detta analysstöd består förslagsvis av ett
frågebatteri, vilket fungerar som ett tillvägagångssätt för att studera kommunikationen mellan ett användargränssnitt och en användare.
För att kunna redogöra för vem som har ett behov av ett analysstöd, utförs intervjuer med yrkeskunniga personer som aktivt arbetar med att formge information.
Den genomförda forskningen och den planerade forskningen presenteras i figur 19
på nästa sida.
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1
2
3
Figur 19. Bilden visar förhållandet mellan genomförd forskning (1) och
fortsatt forskning (2 och 3).

I figuren står siffran 1) för den forskning som genomförts och redovisats i denna gemensamma redogörelse för fallstudierna. Siffran 2) representerar en planerad intervjustudie som kan ge en indikation om för vem ett analysstöd bör skapas. Siffran 3)
representerar själva utvecklingen och formgivningen av analysstödet. Här kan även
ytterligare litteraturstudier utföras.
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