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Abstract 
 

This paper aims to examine how Information Technology can ease the workload experienced 

by the IT staff working at the Copenhagen Business School (CBS) Campus Helpdesk, and what 

must be taken into consideration when developing and designing such technologies. It shows, 

through various surveys, that the students at Copenhagen Business School encounters a lot of 

problems when trying to seek out different kinds of student related information online. This 

results in an increased workload for the Campus Helpdesk staff, since they’re the only other 

option for getting the answers the students seek. As a solution, this paper tries to elaborate on 

CBS’ already existing source of online information, their intranet: my.cbs.dk. This is done 

through comparative analysis of other universities intranets in conjunction with the different 

results found in surveys and interviews performed by students. This has resultet in a prototype 

that takes into account the students needs, for a simple overview of their wanted information. 
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1. Indledning  
IT-supporten på Copenhagen Business School (CBS) er en afdeling, der varetager IT-relaterede 

problematikker, de studerende samt ansatte oplever i deres daglige virke. Deres primære 

funktion består af at give personalet mulighed for at rapportere problemer vedrørende pc'er, e-

mail, kalender, administrative systemer og netværk (IT-Department, 2017). IT-supporten er 

fysisk placeret sporadisk ud på CBS’ campi, og den bliver daglig mødt af ansatte samt 

studerende med diverse IT-relaterede problematikker. Dog hænder det, at en del af 

henvendelserne drejer sig om spørgsmål, problemer eller lignende, der ikke falder inden for 

IT-regi, hvilket resulterer i en øget arbejdsbyrde for IT-supporten (jf. Motivation).  

Vi vil i denne rapport undersøge, om det er muligt at kreere et design, der potentielt kan 

reducere denne arbejdsbyrde. Det vigtigt at forstå problemet fra både de ansatte i IT-supporten, 

samt de studerendes side. For at belyse problematikkens mange sider, vil vi anvende diverse 

analyseredskaber, og derigennem tydeliggøre de eksisterende mangler, der resulterer i 

henvendelserne, for mere konkret at kunne imødekomme dem. For at et design skal kunne laves 

mest hensigtsmæssigt, vil vi anvende en kombination af designteori og metode. 

Designteorierne har til formål at danne rammerne for produktets udseende samt funktionalitet, 

hvor designmetoderne har til formål at belyse, hvordan vi har skabt det endelige produkt. De 

præsenterede designteorier vil vi parallelisere, med allerede eksisterende designs for at komme 

på sporet af det ideelle design. Dernæst vil vores design gennemgå en iterativ fase, hvor det vil 

blive testet af brugerne med henblik på udviklingsfasen. Dette gøres for bedst at kunne 

fremfinde eventuelle mangler i designet, men også for at inkludere brugerne i det endelige 

produkt, da det i sidste ende er deres henvendelser, vi forsøger at imødekomme. 

Da projektet har til formål at kreere et færdigt produkt, som kan anvendes af ansatte/studerende, 

er det nødvendigt at kigge på, hvordan det bliver kommunikeret ud blandt medlemmer på CBS 

som virksomhed. For at imødekomme dette vil vi komme ind på spredningsteori; altså hvordan 

en given innovation spredes via diverse kanaler mellem medlemmer i et socialt system. Dette 

har til formål at belyse, hvordan produktet bliver implementeret mest hensigtsmæssigt. 

Vi kommer også til at præsentere et perspektiverende felt. Her vil vi gøre læseren opmærksom 

på, hvad der fremover kan gøres eller undersøges i forhold til emnet, samt hvad vi alternativt 

kunne have gjort. Til slut vil vi præsentere en konklusion, der rekapitulerer opgavens 

hovedpunkter og resultater i kort form, med hensigten at besvare opgavens 

problemformulering. 
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1.1 Motivation 
Motivationen for dette projekt stammer fra et gentagende problem, der finder sted på to af 

gruppens medlemmers arbejdsplads, IT-Supporten på Copenhagen Business School (CBS). 

Her forekommer der dagligt henvendelser fra studerende, angående spørgsmål omkring 

studierelateret information. Problemet opstår, når personalet får henvendelser, der ikke 

nødvendigvis tilhører et IT-regi. Dette resulterer i en øget arbejdsbyrde, hvorfor det ville være 

interessant at undersøge, om et produkt potentielt ville kunne imødekomme problemet og til 

en vis grad afhjælpe det. Problemet er interessant, da det ikke kun er gruppens to medlemmer, 

der har erfaret det, men derimod størstedelen af personalet der oplever det på daglig basis. 

Problemets realitet blev tilkendegjort, da to af gruppens medlemmer begyndte at udvise 

frustration over for deres kollegaer, hvorefter de fremfandt, at det ikke kun var gældende for 

dem selv, men at der derimod var mange andre, der oplevede det samme. Motivationen leder 

os til følgende problemformulering. 

1.2 Problemformulering 
Hvilke problemer møder de danske CBS-studerende, når de søger information på CBS’ 

intranet, og hvordan kan et intranet imødekomme disse problemer, så de studerende ikke 

unødvendigt belaster servicedesken?  

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 
- Hvilke designprincipper og analyseredskaber kan med fordel inddrages i 

konstruktionen af et intranet rettet til brugeren? 

- Hvilke udfordringer og muligheder er der i henhold til siden my.cbs.dk? 

- Hvordan kan vi skitsere et løsningsforslag på baggrund af indsamlet empiri og teori, 

som besvarer problemformuleringen? 

- I hvilket omfang opfylder vores løsningsforslag kravene udledt af analysen? 

- Hvordan kan vores løsningsforslag forestilles at blive implementeret på CBS? 

1.3 Begrebsafklaring 
I dette afsnit vil vi definere bærende begreber, der fremgår i rapporten. Dette bliver gjort for at 

imødekomme læseren med den forståelse, der er nødvendig for at forstå rapportens afsnit. 
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Intranet "An infrastructure based on Internet standards and technologies that supports sharing 

of content within a limited and well-defined group.” - Steven L. Telleen (Telleen, Steven, 1998) 

Et intranet er et computernetværk til deling af virksomhedsinformation, samarbejdsværktøjer, 

operationelle systemer og andre computertjenester anvendt internt i en organisation 

(Wikipedia, Intranet, 2019). 

 

HCI (Human computer interaction): Et tværfagligt studieområde, der fokuserer på design af 

computerteknologi og især interaktionen mellem mennesker (brugerne) og computere 

(Hartson, R., & Pyla, P.S, 2012, s. 643). 

 

Computersprog: et ordforråd og sæt grammatiske regler for at instruere en computer eller 

computerenhed til at udføre specifikke opgaver (Beal, Vangie; 2016) 

1.4 Semesterbinding  
I forbindelse med 3. semesters projektrapport benytter vi faget Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund. Vi vil udføre interviews, observationer, samt anvende spørgeskemaer for at 

undersøge problematikken nærmere ud fra humanistisk-teknologisk perspektiv. Vi har valgt at 

inddrage Design og Konstruktion for at skabe og evaluere vores produkt. Faget bliver forankret 

i udviklingsdelen, hvoraf teori om affordance indgår, i takt med en komparativ analyse af andre 

intranet. Derudover gør vi brug af heuristisk evaluering til at optimere vores egen hjemmeside. 

Disse heuristikker skaber vi med et udgangspunkt i Wongs artikel om heuristisk evaluering. Vi 

har ligeledes inddraget dimensionen: Videnskabsteori, som vi undervejs henholdsvis vil 

anvende i refleksion over projektets tilgange til indsamling af empiri. Endeligt har vi inddraget 

teori og metoder fra kurset: Organisatorisk Forandring og IT (OFIT), hvor der med en 

humanistisk vinkel fokuseres på diffusion og brugerinddragelse. 

1.5 Målgruppe 
Som det kan udledes af indledningen og problemformuleringen, forholder vores projekt sig til 

danske CBS-studerende, hvis hverdag er i relation til hjemmesiden: my.cbs.dk. Således 

afgrænser vi os både internationalt og nationalt fra andre universiteters studerende. I vores 

komparative analyse, inddrager vi dog andre universiteters intranet, men på et nationalt niveau. 
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1.6 Afgrænsning 
Følgende er vores metodologiske afgrænsning. Altså har vi valgt, ikke at tage højde for 

følgende metoder og teorier, men har i stedet overvejet, hvordan de kunne have været inddraget 

i projektet. 

1.6.1 Feminisme  
Under feministisk epistemologi og endvidere standpoint theory, tales der om begrebet 

androcentric norms, som understreger den diskrepans, der eksisterer mellem kønsrollerne, i 

henhold til værdier, prioriteringer og normer. Ud fra en feminist-teoretisk perspektiv, er det 

derfor essentielt at tage højde for denne diskrepans sin empiriindsamling, for at opnå verificeret 

“situated” viden. I vores komparative analyse, tager vi ikke højde for, hvorvidt hjemmesidens 

målgruppe er kvinder eller mænd, da det må formodes at målgruppen: studerende, indbefatter 

en tilnærmelsesvis ligefordeling. Derimod har vi gjort os overvejelser omkring begrebet 

situated, som understreger de kulturforskelle der må være, først og fremmest angående 

kønsroller. Denne diskrepans har vi valgt at afgrænse os fra, grundet projektets omfang og 

tidsinterval.  

(Harding, S, 111,119, 1991), (Sismondo, kap. 7., 2010).  

1.6.2 Social Construction of Technology (SCOT) 
Social Construction of Technology (SCOT) er en retning under Socialkonstruktivismen. Denne 

fokuserer på Social Shaping of Technology, i tråd med at teknologier ikke blot bliver til uden 

relation til samfundet (jf. Socialkonstruktivismen). Ontologien herunder fokuserer på det 

sociale system, i form af tendenser og biases (Bille, 2019). Herunder er SCOT et redskab til 

udviklingen af en teknologi, som tager højde for disse. På trods af de muligheder SCOT 

tilbyder, har vi alligevel valgt at afgrænse os fra retningen.  

  

2. Metode  
Følgende afsnit er en redegørelse for metoder og teorier, vi umiddelbart finder relevante for 

projektets udformning. Hevner’s tre-cyclus-model, som senere vil blive redegjort for (jf. Design 

Science Research), indeholder feltet Rigor Cycle, hvor vi midlertidigt befinder os. Vi indsamler 

dermed den relevante viden, som giver os et fundament til vores videre arbejde. 
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2.1 HTML/CSS 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvad HTML/CSS er, og hvorfor vi har valgt lige netop disse 

til at udvikle vores hjemmeside.  

 

HTML: 

HyperText Markup Language (HTML) er et computersprog (jf. begrebsafklaring), der har til 

formål at fremkalde tekst og billeder på en hjemmeside (Wikipedia, HTML, 2019).  

HyperText er den metode, hvorpå en bruger bevæger sig rundt på nettet; ved at klikke på speciel 

tekst kaldet hyperlinks, bliver brugeren bragt til næste side. At det er “hyper” betyder, at det 

ikke er lineært - dvs. at brugeren kan tilgå ethvert sted på internettet, når han/hun vil, ved at 

klikke på links. 

Markup er, hvad HTML-betegnelser gør med teksten, der bliver skrevet i et HTML dokument. 

Som eksempel kan designeren af et HTML dokument skrive: 

<i>denne tekst er kursiv</i> 

hvorefter en hjemmeside i dette tilfælde ville vise:  

“denne tekst er kursiv”  

I’et i mellem “<“ og “>” står for italic, som er den engelske betegnelse for kursiv, hvor at “/“ 

bliver anvendt til at fortælle dokumentet hvornår en tekst ikke skal være kursiv mere (Shannon, 

Ross; 2012). 

 

CSS: 

“CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper, or in other media” 

(W3Schools; 2019) 

 

Cascading Style Sheets (CSS) er et computersprog, der bruges til at beskrive præsentationen 

af et dokument skrevet på et Markupsprog (som for eksempel HTML) (Wikipedia, CSS; 2019). 

CSS behandler alt fra skrifttyper og farver til det komplette layout på en side (Shannon, Ross; 

2012). 

CSS er af typen Style Sheet Language som er en betegnelse på et computersprog, der udtrykker 

præsentationen af strukturerede dokumenter. Et struktureret dokument er et elektronisk 
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dokument, hvor nogle metoder, såsom Markup, bruges til at identificere hele og dele af 

dokumentet (Wikipedia, Structured documents; 2019). Et hovedtræk ved strukturerede 

dokumenter er, at indholdet kan genbruges i mange sammenhænge og præsenteres på 

forskellige måder (Wikipedia, Structured documents; 2019). 

Fordelen ved at anvende CSS er, at hvis, for eksempel, en person der designer hjemmesider, 

beslutter at ændre udseendet på hans/hendes websted, ændrer han/hun den ene CSS-fil, 

hvorefter alle HTML-sider der læses fra den fil, da vil være ændret (Shannon, Ross; 2012). 

 

HTML/CSS: 

Hvorfor bruger vi både HTML og CSS, når HTML isoleret set kan anvendes til at bestemme en 

hjemmesides design? 

Som tidligere beskrevet, muliggør CSS det at overskueliggøre en hjemmesides layout; det kan 

kontrollere layoutet på flere websider på én gang. HTML kan ses som strukturen for en side, 

hvor CSS giver HTML et design i form af layout, farve, fontstørrelse, etc. De fungerer altså i 

symbiose med hinanden. 

 

Hvorfor har vi valgt HTML/CSS? 

Der findes flere forskellige måder at lave en hjemmeside på. En person eller virksomhed der 

vil designe en hjemmeside, kan anvende programmer, der tager sig af koden (altså programmer 

hvor man ikke behøver, at kunne computersprog), hvor det egentlige arbejde går ud på, at 

manipulere nogle grafiske elementer for at få det ønskede design (Mill, Dan; 2014). Årsagen 

til at vi valgte at skabe hjemmesiden ved hjælp af computersprog var, at en af gruppens 

medlemmer, har arbejdet med design af hjemmesider, hvilket gjorde det muligt, at få skabt det 

ønskede design hurtigt. 

2.2 Design Science Research Cycle 
Til projektet vil vi overordnet følge Allan R. Hevner, universitetsprofessor med en Ph.d i 

computer science, udviklet model: Design Science Research Cycle (figur 1). Denne model kan 

med fordel inddrages for, at illustrere vores iterative arbejdsgang på tværs af felter. Som 

projektet skrider frem, vil vi iterativt tangere mellem de tre cyklusser i relation til hinanden. 
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Relevance Cycle er feltet hvor vi studerer det pågældende miljø, med henblik på at udpege de 

eventuelle problemer og muligheder som kan forekomme. Her indsamles både konkret og 

abstrakt viden (Jf. Brugerdrevet design), med henblik på at udlede nogle brugerbehov og 

således opstille nogle kriterier til produktet.  

 

I Rigor Cycle skabes selve fundamentet for projektet. Her studeres den viden der i forvejen er 

på emnet, som udgør ekspertise/erfaringer, metoder og teorier. Således kan feltet give nogle 

redskaber i form af en analyse-værktøjskasse, som bruges i de øvrige cykler.  

 

Formålet med Design Cycle er at produktudvikle, på baggrund af den indsamlede viden fra de 

øvrige cyklusser. Man effektiviserer dermed processen ved, at udvikle ud fra de kriterier der, 

ved hjælp af teori og metoder fra rigor cycle, udledes fra relevance cycle. Efter en prototype er 

udviklet bør der, ifølge Hevner, evalueres i henhold til de opstillede kriterier. Det er her 

uforudsete resultater og viden kan opstå, som kan være brugbar i endnu en iteration. 

 

(Hevner A. et al, The information systems research cycle, 111-113, 2003). 

2.3 Route Maps 
I bogen How Designers Think: The design process demystified, beskriver Bryan Lawson 

designmetoder på baggrund af et studie af designeren (Lawson; 2006). Under kapitlet: Route 

maps of the design process, udledes Lawsons logiske tilgang til designprocesser, hvilken han, 

som metode, navngiver Route Maps (Lawson; 2006). Heraf præsenterer Lawson fire faser, som 

alle berører en designprocess: 

 

“Phase 1 assimilation 
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The accumulation and ordering of general information and information specifically 

related to the problem in hand. 

  

Phase 2 general study 

The investigation of the nature of the problem 

The investigation of the possible solution or means of solution 

  

Phase 3 development 

The development and refinement of one or more of the tentative solution isolated during 

phase 2 

  

Phase 4 communication 

The communication of one or more solutions to people inside or outside the design 

team”                                                                                                    

                 (Lawson; 2006) 

 

Disse faser præsenteres som en lineær process, dog med en bevidsthed omkring kompleksiteten 

en designproces kan indebære: “Designproblemer kommer ikke pænt indpakket – De er 

komplekse og man skal passe på man ikke laver en forsimplet løsning.” (Pries-Heje; 2018). 

Lawson antyder desuden faserne til at være præsenteret i en vilkårlig rækkefølge, som ikke 

nødvendigvis skal overholdes. Desuden erkender han de forskellige tilgange og kompetencer, 

en designer må have, hvorfor der i praksis ikke altid følges en bestemt metode: 

 

”Some designers, such as architects, interior and product designers need a highly 

developed visual sense and usually need to be able to draw well. [...] Other designers 

at the more engineering end of the spectrum are likely to need higher numeracy skills 

and so on.” 

                 (Lawson; 2006) 

2.4 Brugerdrevet design 
Ved at inddrage brugerne tidligt i produktudviklingen opnås der, først og fremmest, en 

reduceret kognitiv dissonans, samt et psykologisk ejerskab hos de udvalgte testpersoner 

(Kujala, 461; 2008). Dette kan i høj grad være behjælpeligt i spredningen af produktet (Jf. 
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Diffusion af Innovationer). Da disse testpersoner selv er med til at bestemme udfaldet af 

produktet, vil de samtidig have en større tendens til at sprede det gennem det sociale system. 

Derudover medfører tidlig brugerinddragelse en helt grundlæggende fordel; en bevidsthed 

omkring brugerens behov. Hermed kan udviklingsprocessen effektiviseres, samt sikre kravene 

i højere grad bliver opfyldt. Dette medfører i sidste ende en tilfredsstillelse hos målgruppen og 

en kontinuerlig anvendelse af produktet (Kujala, 460; 2008).  

 

Til brugerinddragelsen, vil vi forsøge at rette os efter følgende principper:  

● Hands-on erfaring med praksis 

● Gensidig læring mellem designer og bruger 

● Forankring (skabe ejerskab) 

● Anvendelse af uformelle teknikker 

● Designeren som facilitator (ikke ekspert)  

(Kujala; 2008) 

 

Dette kræver, først og fremmest, at vores testpersoner er arrangeret og frivilligt deltagende. 

Hermed øges ærligheden og integriteten hos den enkelte bruger, som er et krav for processen. 

Dog kan disse brugerkrav være svære at opfylde, hvorfor vi, ved at tangere mellem konkret og 

abstrakt viden, må bestræbe os på at dække alle vidensområder i følgende model figur (Bødker 

et. al; 2008). 

 

2.4.1 Abstrakt viden kontra konkret viden 

     
Den abstrakte viden opnår vi gennem spørgeskemaer og generelle interviews (Jf. 

Interviewmetode). Her kan vi udlede en generel tendens, som skal give os en overordnet 

forståelse for problemet og brugeren tanker. Den konkrete viden opnås, når vi i stedet prioritere 

en rettere kvalitativ tilgang i form af observation og konkrete interviews (jf. Interviewmetode).  
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Vi er overbeviste om, at den bedste data opnås ved at studere emnet fra forskellige vinkler; 

kvalitativt og kvantitativt og dermed opnå triangulering. Således vil vi, så vidt muligt, forsøge 

at afdække alle seks vidensområder i figuren, men vi er dog opmærksomme på, at dette 

sommetider kan være udfordrende.  

2.5 Etnografisk metode 
Den etnografiske forskningsmetode er udviklet under antropologien til at beskrive de 

kulturforskelle, der må eksistere blandt samfundet. Her forsøger man at se verdenen fra 

brugerens perspektiv ved at lave observationer eller kvalitative interviews (2018; Bille). 

Herunder forsøges der at udlede en vis dybde af forståelse, i henhold til brugerens tanker og 

adfærd. Vi er opmærksomme på nøglebegreber som: kunstige/naturlige omgivelser, 

(u)struktureret, samt den generelle pragmatik i form af validiteten (Bille; 2018). 

 

2.5.1 Deltagerobservation 
Under etnografisk metode er deltagerobservation et redskab til at skabe konkret viden om 

brugerens adfærd. Denne teknik lægger sig under den videnskabelige retning positivismen (jf. 

Videnskabsteoretiske tilgange). Der er her et fokus på at erfare verden gennem observation af 

mennesket reduceret til dets adfærd. Dog følger deltagerobservationen ikke blot den 

positivistiske tilgang, da der herunder ikke blot reduceres til brugerens adfærd, men derudover 

er mulighed for at spørge, prøve og fortælle i henhold til teknologien (Bille; 2018). For at skabe 

validitet til deltagerobservationerne, kan det med fordel overvejes at observere brugeren i sine 

naturlige omgivelser. Hermed føler brugeren sig tryg, og adfærden vil dermed i højere grad 

tilnærme sig et brugeradfærd uden for observation (Bille; 2018). 

 

Denne metode vil vi anvende for at skabe en blanding af konkret og abstrakt forståelse for 

relationen mellem brugeren og vores produkt. Dette vil hjælpe os til en kommunikativ 

forståelse for design, behov og kontekst (Kujala; 2008). For at strukturere og samle 

dataindsamlingen, vil vi opstille use case-diagrammer, som relaterer sig til den givne situation 

(Kujala; 2008). Disse baseres på kapitlet Behavior & Information Technology (Kujala; 2008). 

Vi er her interesseret i “user input”, “program action” og “note/question”, som vi vil 

konstruere en tabel udfra.  
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2.5.2 Interviewmetode 
Interviews er et nyttigt redskab i vores opgave, da de bidrager til at belyse vores 

problemstilling, samt redegøre for, hvor de mest væsentlige fejl i det pågældende system ligger. 

Ved disse interviews, kan der indsamles empiri omkring, hvordan brugeren ønsker det optimale 

system kan se ud. 

Vi har valgt at benytte os af to forskellige interviewmetoder. Vores fokusgruppe for disse 

interviews er af elever på CBS, som kan give os svar på, hvad de ønsker af forbedringer inden 

for deres universitets intranet. 

Vores første interviewmetode vil være et spørgeskema. Med et spørgeskema kan vi tilegne os 

nogle basale indtryk af, hvad de studerende mener fungerer og fejler. Når disse resultater er 

indsamlet, kan vi fremlægge vores anden interviewmetode for en håndfuld studerende, som 

skal medvirke i et semistruktureret interview. Denne interviewmetode vil give os et mere 

dybdegående indblik i, hvordan de studerende plejer at håndtere problemer med systemerne, 

samt hvad de ønsker af forbedringer.  

Vi vil i dette tilfælde benytte os af en interviewguide med en række spørgsmål til de studerende. 

Disse spørgsmål skal ikke nødvendigvis besvares i rækkefølge, men skal sørge for, at 

interviewet kommer til at besvare de mest væsentlige områder inden for casen. Denne 

interviewmetode giver mulighed for at styre interviewet, uden at fratage os muligheden for 

dybdegående forklaringer fra personen, som bliver interviewet. Det vil sige, at grundet 

interviewets løse rammer, er der også plads til dialog om, hvilke oplevelser den studerende 

ellers har haft med universitetssystemer, som kan give os et endnu bedre indblik. 

Det antages ikke, at det bliver nødvendigt at skulle interviewe den samme studerende mere end 

én gang, hvorfor denne interviewmetode ses som værende fordelagtig i dette tilfælde. Disse 

interviews vil, med accept fra den studerende, blive transskriberet og brugt til opgavens 

indhold, samt produkt.  

Det skal dog også nævnes, at et semistruktureret interview også har nogle mindre gode sider. 

De løse rammer kan, i nogle tilfælde, føre interviewet ud af et spor, som er mindre relevant for 

opgaven. Yderligere kan vi heller ikke være sikre på, at de studerende kommer til at have de 
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samme problemer, hvilket kan gøre det besværligt at belyse bestemte mangler ved det 

pågældende system.  

Vores valgte interviewmetode tager dele fra både det strukturerede- og ustrukturerede 

interview. Med dette får man dele fra det ustrukturerede interview i form af de lidt mere frie 

rammer, der som sagt giver plads til bred forklaring. Yderligere får man stadig nogle 

retningslinjer med fra det strukturerede interview, i form af nogle forholdsvist fastlagte 

spørgsmål om emnet. Interviewet vil blive udført i form af et gruppeinterview, hvor der vil 

blive stillet spørgsmål til en gruppe studerende, og dermed foretages en dialog om intranettets 

design. Det vil altså foregå som et semistruktureret gruppeinterview. Dette vil sige, at der også 

kommer til at indgå aspekter fra gruppeinterviewmetoden. Interviewpersonerne bliver altså 

yderligere guidet i en retning af, at diskutere projektets generelle problemstillinger, samt svare 

på og snakke om relevante spørgsmål, inden for projektet (Andersen; 2015). Selve 

spørgeskemaet bliver forholdsvist simpelt og vil hovedsageligt bestå af ja / nej spørgsmål, 

hvorefter det semistrukturerede interview bliver mere dybdegående omkring systemerne. 

Vi benytter os i denne forstand både af kvalitativ metode ved udførelse af det semistrukturerede 

gruppeinterview, samt kvantitativ metode ved udførelse af spørgeskema (AAU; 2012).  

 

2.6 Heuristic evaluation 
Når man designer et intranet, er det vigtigt at have regler, man kan tage udgangspunkt i, når 

intranettets grænseflade opbygges. For at skabe disse regler tager vi udgangspunkt i Euphemia 

Wongs artikel Heuristic Evaluation: How to Conduct a Heuristic Evaluation fra 2019. 

Wongs valgte heuristikker har taget udgangspunkt i forskellige undersøgelser, herunder Jakob 

Nielsens undersøgelser fra 1990, som har banet vejen for heuristisk evaluering (Wong; 2019). 

Heuristikkerne lyder således: 

  

1.  Status skal være synligt og nemt at forstå 

a.     Fungerer hjemmesiden, eller er den nede? 

2.  Match sprog og logik fra den virkelige verden 

a.   Rækkefølgen af information skal være placeret logisk afhængig af 

målgruppen. Placeringen af information, links og ”næste skridt” skal give 

mening for brugeren, der leder efter svar. 



BP3                                                    Optimering af intranet       17/12-2019 

 17 

b.     (Hertil kan det være vigtigt at spejle sig i en hjemmeside mange/alle 

studerende er trygge ved at navigere rundt i.) 

3.  Brugeren skal være i kontrol og have frihed 

a.     Det skal være trygt for alle brugere at gå tilbage eller fortryde, og det skal 

være tydeligt, at brugerne ikke kan begå fejl. 

4.  Konsistens og normer 

a. De grafiske elementer samt sproget skal ikke variere fra andre lignende 

hjemmesider. 

5.  Eliminering af errors 

a.     Brugere kan ikke lide at skulle løse problemer. Især ikke hvis problemet er 

ude for brugerens ekspertiseniveau. 

b.     Eliminer eller tydeliggør alle handlinger, der kan lede til en fejl. 

6.  Genkendelse i stedet for at skulle huske 

a.     Minimer den kognitive belastning ved kun at vise information, der er 

nødvendig for brugerens nuværende handling. Menneskers opmærksomhed 

er begrænset til at kunne overskue omkring fem ting i korttidshukommelsen, 

og derfor at det vigtigt, at brugerne ikke er nødsaget til at skulle huske, men 

derimod kun skulle genkende. 

7.  Fleksibilitet og effektivitet 

a.     Brugere skal have mulighed for at personliggøre interfacet. Dette 

formindsker antallet af krævede handlinger før brugeren opnår sit formål. 

8.  Æstetik og minimalistisk design 

a.     Det er vigtigt at holde informations-rod til et minimum. Med det menes, at 

al information, der ikke er nødvendig for brugerens nuværende handling, 

skal fjernes fra brugerens opmærksomhed jf. punkt 6. 

9.  Hjælp brugere med at genkende og overvinde fejl 

a.     Det er vigtigt at gå ud fra, at brugerne ikke kan forstå teknisk terminologi, 

og derfor skal errors altid være forklaret på normalt sprog for at undgå, at 

de opstår igen. 

10.  Hjælp og dokumentation 

a.     Hvis brugere skal bruge hjælp, skal hjælpen være nem at finde, og skal 

være nem at komme frem til. 
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Vi har valgt at skære nogle af heuristikkerne fra, da de ikke er relevante for en hjemmeside af 

vores størrelse. 

Heuristik nummer 7 er ikke relevant for vores hjemmeside grundet hjemmesidens størrelse. 

Det er ikke nødvendigt for brugere at have mulighed for at personliggøre hjemmesiden, da den 

fra start er designet med fokus på at være personlig for en CBS-studerende. 

Vi benytter os ikke at heuristik nummer 9, da brugeren ikke kan lave en teknisk fejl. 

 

Heuristik nummer 1 er ikke skåret fra, men vi undlader at lægge fokus på den, da intranettet 

ikke har flere funktioner end at henvise til information og derfor ikke har forskellige funktioner, 

der kan “gå i stykker”.  

  

Når evalueringen skal udføres, har Wong specificeret en handlingsrækkefølge. 

1.  Lave en passende liste af heuristikker som skal evalueres. (Gjort foroven) 

a.     Hertil tager vi udgangspunkt i de ti heuristikker bortset fra 7 og 9. 

2.  Valg af testpersoner 

a.     Testpersonerne skal ikke være vores endelige brugere. Personerne skal 

alligevel have en form for ekspertise inden for feltet. (Eksempelvis 

studerende fra andre universiteter) 

3.  Informer testpersoner 

a.     Testpersonerne skal vide præcist, hvilke emner de skal undersøge. Denne 

proces skal være standard for hver enkelt testperson for at undgå at få svar 

med personlige bias. 

b.     Spørg testpersonerne om de har nogle specifikke emner, de gerne vil 

undersøge. Hvis de ikke har det, så informer dem om nogle områder, der 

skal undersøges. 

4.  Første evalueringsproces 

a.     Lad testpersonerne udforske hjemmesiden som de har lyst. I denne proces 

er det ikke vigtigt, at testpersonerne evaluerer diverse heuristiske områder. 

Det vigtige er, at de lærer hjemmesiden at kende og er påklædt til at navigere 

rundt i den i anden evalueringsproces. 

5.  Anden evalueringsproces 

a.     Testpersonerne evaluerer diverse heuristiske felter. 

6.  Skriv problemerne ned 
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a.  Enten bed testpersonerne om at skrive deres problemer ned så specifikt og 

detaljeret som muligt eller gør det selv 

7.  Afslut evalueringen 

a.     Opfordre testpersonerne til foreslå løsninger 

  

  

Nielsen skriver i sin undersøgelse fra 1990, at antallet af resultater stiger meget mellem 1 og 5 

testpersoner og stopper efter 10. Det er anbefalet, at man finder mellem 3 og 5 personer til at 

evaluere interfacet og resterende ressourcer bruges på alternative evalueringsmetoder (Nielsen; 

1990). 

Derudover nævner han, at denne undersøgelse i mange tilfælde identificerer problemer uden at 

finde løsninger på dem. Der er derfor vigtigt, at testpersonerne forstår de heuristiske punkter, 

der skal evalueres, så de kan sætte ord på deres tanker lettest muligt (Nielsen; 1990). 

 

 

3. Teori 

3.1 Affordance  
“The relevant part of what the dictionary says about “to afford” is that it means to offer, yield, 

provide, give, or furnish. For example, a study window in a house may afford a fine view of the 

outdoors; the window helps one see that nice view” (Hartson, R., & Pyla, P.S, s. 643; 2012). 

 

Inden for HCI-design, hvor fokus er på at hjælpe brugeren, dækker affordance begrebet over 

noget, der hjælper en bruger med at gøre noget. Affordance er, inden for interaktionsdesign, 

karakteriseret i form af brugerfladeobjekter og interaktionskomponenter, som har til formål at 

hjælpe brugeren med at udføre diverse opgaver (Hartson, R., & Pyla, P.S, s. 643; 2012).  

Forskellige definitioner af Affordance: 

For at forklare affordance som koncept, og hvordan det bliver anvendt inden for 

interaktionsdesign, har Hartson, R., & Pyla, P.S defineret fire typer affordances, som hver har 

deres egenskab, i forhold til at supportere brugeren under interaktion. 
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1. Kognitive affordances; hjælper brugeren med kognitive handlinger som at tænke, bestemme, 

lære, huske og viden om ting. 

2. Fysiske affordances; hjælper brugeren med deres fysiske handlinger i form af at klikke, røre, 

pege, gestikulere og bevæge ting. 

3. Sensoriske affordances; hjælper brugeren med deres sensoriske handlinger i form af at se, 

høre og føle (og smage samt lugte) ting. 

4. Funktionelle affordances; hjælper brugeren med at udføre et stykke arbejde (som for 

eksempel ‘add to cart’ funktionen der fremgår på mange shoppingsider). 

 

I analyse af design skal hver type affordance identificeres for, hvad den er, og overvejes isoleret 

set. Hver type affordance anvender forskellige mekanismer, korresponderer med forskellige 

former for handlinger, samt har forskellige krav til design og forskellige implikationer i 

evaluering og problemdiagnose.  

Et eksempel kan være en knap i en brugerflade. Her hjælper sensorisk affordance brugeren til 

at se den, og kan, inden for design, anses i form af, for eksempel, farven på knappen eller 

knappens placering. Kognitiv affordance hjælper brugeren til at forstå, hvad knappen anvendes 

til i form af knappens navn. Fysisk affordance hjælper brugeren til at klikke på knappen, her 

kan designet inkludere knappens størrelse eller dens distance fra andre knapper. (Hartson, R., 

& Pyla, P.S s. 644; 2012). 

De fire affordances - en dybere forklaring: 
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1. Kognitive affordances. 

Som tidligere beskrevet dækker kognitive affordances over den del af designet, der hjælper 

brugeren med kognitive handlinger som at tænke, bestemme, lære, huske og viden om ting. 

Kognitive affordances spiller en væsentlig rolle i interaktionsdesign, især for nye brugere der 

har brug for hjælp til forståelse af designet.  

Denne rolle gør, at kognitive affordances er blandt de mest signifikante brugercentrerede 

designfunktioner i nutidige interaktive systemer. De er nøglen til at besvare brugerens 

spørgsmål om “Hvordan ved du, hvad du skal gøre?”.  

Et symbol på et ikon der tydeligt formidler dets mening, kunne være en kognitiv affordance, 

der muliggøre brugerens forståelse af ikonet i forhold til funktionaliteten bag samt 

konsekvenserne af at klikke på det. En anden kognitiv affordance kunne være i form af en klar 

og kortfattet beskrivelse, der står skrevet på en knap.  

Kognitive affordances er som oftest associeret med semantikken eller meningen af 

brugergrænseflade artefakter. Altså leverer kognitiv affordances a priori viden, det vil sige 

viden om den tilknyttede funktionalitet til brugeren, inden han/hun vælger et objekt, såsom en 

knap, ikon eller menuvalg (Hartson, R., & Pyla, P.S; 2012, s. 646). 

En anden form for kognitiv affordance ses inden for feedback - hvad der sker, efter en bruger 

har klikket på en knap. Feedback hjælper brugerne til at opnå viden, om interaktionsforløbet 

har været vellykket indtil videre. 

 

2. Fysiske affordances. 

Fysisk affordance er en designfunktion, der hjælper, understøtter, letter, eller muliggør noget 

fysisk. Tilstrækkelig størrelse og placering, der er let tilgængelig, kan være fysiske affordances 

ved et knapdesign, så brugerne let kan klikke på knappen.  

Grundet fysiske affordances har med fysiske objekter at gøre, behandler vi inden for HCI-

design, for eksempel, aktive grænseflade objekter på en skærm som ægte fysiske objekter, da 

de afspejler virkelige fysiske handlinger såsom at klikke eller trække. Fysiske affordances er 

forbundet med anvendelsesegenskaberne ved sådanne brugerflade-artefakter. Så selvom at det 

er klart, at der inden for HCI-design ikke er tale om en ægte trykken på en knap, bliver 

terminologien “at trykke på en knap” stadig anvendt, da de beskriver samme funktionalitet, 

bare visuelt.  

Fysiske affordances spiller en væsentlig rolle for mere erfarne brugere af et system, der ikke 

nødvendigvis har brug for den detaljerede kognitive affordance til at præcisere funktionaliteten 

af, for eksempel, en knap, men derimod i større grad afhænger af hastigheden af fysiske 
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handlinger, for at kunne udføre diverse opgaver. Design af fysiske affordances handler om 

fysiske egenskaber ved en enhed eller interface, der giver fysisk manipulation (Hartson, R., & 

Pyla, P.S, s. 647; 2012). 

 

3. Sensoriske affordances. 

Sensorisk affordance dækker over den designfunktion, der hjælper brugeren, som tidligere 

skrevet, med hans/hendes sensoriske handlinger i form af at se, høre og føle (og smage samt 

lugte) ting. Sensoriske affordances er associeret med sanselige karakteristikker ved brugerflade 

artefakter, især i forbindelse med at hjælpe brugeren med at sanse kognitive og fysiske 

affordances. Typiske designopgaver for sensoriske affordances inkluderer mærkbarhed, 

læsbarhed og hørbarhed af funktioner eller enheder, der er forbundet med visuelle, auditive, 

haptiske/taktile eller andre fornemmelser. 

Hvor kognitive og fysiske affordances er centrale inden for interaktionsdesign, spiller sensorisk 

affordance en kritisk rolle i forhold til at understøtte disse. For eksempel er læsbarheden af en 

knaps text supporteret i form af en tilstrækkelig font størrelse samt en passende farve kontrast 

mellem text og baggrunden (Hartson, R., & Pyla, P.S; 2012, s. 647). 

 

4. Funktionelle affordances. 

Funktionelle affordances sammenkobler fysiske handlinger med system, eller back-end  

funktionalitet. En bruger kan klikke på en tom eller inaktiv del af skærmen, men den slags klik 

er uden henvisning til et formål og uden krav eller forventning om, at en nyttig reaktion fra 

systemet vil komme af det. I forbindelse med HCI-design klikker en bruger for at nå et mål 

(f.eks. at klikke på et brugergrænsefladeobjekt eller artefakt, for at vælge det til manipulation, 

eller klikke på en knap mærket "Sorter" for at påkalde en sorterings operation). Back-end 

funktionalitet indebærer, at der rent faktisk sker noget, når du interferere med et objekt/ikon på 

en hjemmeside. Funktionelle affordances forbinder brugervenlighed, eller UX (user experience 

design), med at udføre funktionen som designet lover, altså tilknytter de funktionelle 

affordances et formål til hver af de andre affordances, hvilket harmonerer med, og fuldender, 

Hartson og Pyla’s forklaring “an affordance helps or aids the user in doing something” 

(Hartson, R., & Pyla, P.S, s. 649; 2012). 
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3.2 Diffusion  
Hvad angår diffusion af informationsteknologi, kan spredningsteori med fordel studeres i 

henhold til implementeringen af vores produkt. Følgende afsnit er en redegørelse for diffusion- 

og spredningsteori med henblik på senere, at kunne benytte denne viden i samspil med 

overvejelser om udvælgelse af testpersoner i vores senere analyse og evaluering. Dette vil vi 

gøre med henblik på at give de inddraget brugere ejerskab, som dermed, ifølge 

spredningsteori, vil have en større tendens til, at sprede vores intranet gennem det sociale 

system. Endeligt vil vi nå frem til et afsnit omkring overvejelser omkring implementering i 

samspil med en diskussion af teorier herunder (jf. Brugerdrevet design). Vores teori hertil er 

baseret på følgende afsnit, dog med en afgrænsning fra et organisatoriske aspekt. Vi overfører 

dermed al teori til et studie af et åbent socialt system, som ligeledes uddybes i afsnittet 

herunder. 

 

Når man kigger på diffusion (latin: spredning) ser man på, hvordan en innovation over tid, via 

kanaler, kommunikeres mellem medlemmerne i et socialt system (Hansen; 2019). 

Grundlæggende for denne proces indgår der fem følgende elementer: 

 

- Innovation 

- Kommunikation 

- Kanaler 

- Tid 

- Det Sociale System 

(Hansen; 2019) 

 

I vores projekt afgrænser vi os, i nogen grad, fra et organisatoriske aspekt og studerer i stedet 

på vores målgruppe som et åbent socialt system (Hansen; 2016), med henblik på at 

implementere vores produkt, på bedst mulig vis. Et socialt system er defineret ved: en eller 

flere enheder med et fælles mål (Hansen; 2019), hvilket kan tillægges vores målgruppe: danske 

CBS-studerende (jf. Målgruppe). Her er der altså tale om en gruppe af aktører, der må forventes 

at have det fælles mål: at komme igennem studiet på den bedst tænkelige måde.  

 

For at segmentere denne målgruppe, inddrager vi Everett M. Rogers teori: “Diffusion of 

Innovation” (Rogers; 2005), der placerer det enkelte individ som en frivillig aktør, der 
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selvstændigt beslutter at adoptere en given 

innovation. Teorien tager udgangspunkt i en 

spredning af innovationer i åbne-, sociale 

systemer, hvormed vi finder den relevant for 

vores målgruppe og dermed projekt. Rogers 

taler om fem ibrugtagerkategorier (Jf. figur), 

som vil være fokuspunktet i implementeringen 

af vores produkt: “for at forandringer spreder vellykket, skal sprede over forskellige kategorier 

af mennesker” (Hansen, 2016). Hermed kan vi danne os et overblik ved at segmentere vores 

målgruppe og således sprede produktet herigennem. Den første brugeritagerkategori Rogers 

definerer er “innovators” som udgør blot 2-3 % af det samlede sociale system. Denne type er 

oftest yngre end resten og er åbne overfor nye teknologier, uden de store overvejelse, hvorfor 

de er de første som adopterer en ny teknologi (Hansen et. al; 2016). Den næste type“early 

adopters” udgør ifølge Rogers 13-14 % af systemet. Disse placeres i relation til “innovators”, 

men forholder sig yderligere kræsne til innovationer, som de anser til at have potentiale. Denne 

gruppe kan forekomme som stærke opinionsledere, som kan sætte udgangspunktet næste 

gruppe “early majority”. Denne gruppe defineres som “pragmatikere” (Hansen; 2016; 

reference: Moore; 1991) og udgør 34% af målgruppen. Deres pragmatiske tilgang til 

innovationer bunder i, at de forholder sig skeptisk og ikke ønsker at binde sig til en innovation, 

før de føler sig tilstrækkeligt sikre på innovationens fordele. Derudover vægter de, at der er 

hjælp at hente fra de andre ibrugtagerkategorier, som allerede har adopteret den givne 

innovation (Hansen; 2016). Den fjerde kategori “late majority” udgør 35% og er langt mere 

skeptiske end den forrige kategori. Disse besidder en konservativ holdning, og er således 

modstandere af forandring (Hansen; 2019). Dog bukker kategorien under for gruppepres, og 

anvender først en innovation, når de føler sig nødsaget til det, eftersom alle andre allerede har 

adopteret den. “Laggards” er den sidste ibrugtagerkategori, som udgør de sidste 16 %.  Denne 

gruppe består oftest at en ældre aldersgruppe og har ikke den store kontaktflade til de øvrige 

ibrugtagerkategorier. Kategorien er yderligere skeptisk og konservativ end den forrige gruppe. 

De foretrækker således, hvad de er vant til, og adopterer først meget sent en innovation, hvis 

ikke aldrig (Hansen; 2016), (Hansen; 2019). 

 

“innovators” synes umiddelbart at være den ibrugrtagerkategori, der først bør “sigtes efter” i 

spredningen af en innovation. Dog mener Rogers ikke at det er nødvendigt at bruge kræfter på 

at fokusere på denne kategori, da de nok selv skal holde sig opdateret på innovationer (Hansen; 
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2016). I stedet skal der, ifølge Rogers, fokuseres på den større målgruppe early adopters, som 

oftest har det største netværk og kan sprede innovationen herigennem, da de ligeledes fungerer 

som stærke opinionsledere i et socialt system (Hansen; 2019).  

 

Karakteristika for opinionsledere og dermed ibrugtagerkategrien early adopters, kan udledes 

af følgende: 

- Respekteret i det sociale system 

- Imødekommende  

- Innovative 

- Megen eksponering til masse-kommunikation (TV, Aviser, nyheds-sites). 

(Inspireret af Hansen; 2019) 

 

Dette vil vi komme ind på i en refleksion over valg af testpersoner 

3.3 Videnskabsteoretiske tilgange 

3.3.1 Positivisme:  

”Videnskaben er positivistisk, for så vidt som den holder sig til at undersøge det, der foreligger 

konkret” (2011; Holm jf. 1974, Comte).  Hermed fokuseres der, inden for positivismens 

rammer, på den konkrete viden (jf. abstrakt viden kontra konkret viden), som udgør det som 

kan erfares gennem observationer, hvilket går i fin tråd med navnet “positivisme”, som kommer 

af “positiv” og som i denne kontekst, tillægges betydningen “faktisk”(Holm; 2011). Hermed et 

fokus på det iagttagelige, som August Comte, som anses som værende grundlægger, prioriteret 

i en tid med naturvidenskabens nylige tiltræden. Det erfaringsmæssige grundlag, positivismen 

bygges på, refererer til de sansedata, mennesket er i stand til at appropriere. Således et udspring 

fra den klassiske empirisme, der modstiller sig rationalismen med begrebet A posteori 

erkendese: ”mennesket har ingen medfødte idéer, og videnskabens observationer går forud for 

og er uafhængige af teorier” (Holm; 27; 2011). Dermed anses sansedata som den eneste 

videnskilde. Denne må dog opsnappes uden bias og forudantagelser, for at overholde 

verifikationsprincippet, som ligeledes er et vigtigt begreb herunder. Dette kan opnås ved at 

systematisere sin tilgang og dermed stræbe efter repræsentative data (Holm; 2011). En central 

metode under positivismen, er den induktive metode, som ligeledes bør overholde øvrige 

principper.  
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Modsat socialkonstruktivismen og andre teorier som aktør-netværks-teori, lægger positivismen 

sig som en rettere kvantitativ normativ end kvalitativ deskriptiv teori, som systematisk sætter 

rammerne for, hvordan videnskabelighed opnås (Holm; 2011):  

3.3.2 Socialkonstruktivismen        

“I modsætning til positivismen, fremstår socialkonstruktivismen som en langt mere kvalitativ 

teori. Endvidere kan de to videnskaber adskilles på deres verdenssyn; Hvor positivismen 

erklærer virkeligheden som et neutralt og objektivt fænomen, står den i socialkonstruktivismens 

som en dynamisk konstruktion, hvilket peger mod en mere subjektiv – ikke neutral – verden. 

Altså ligger verden, eller rettere vores opfattelse af den, som et produkt af, hvordan den bliver 

påvirket, blandt andet, af sociale processer og teknologiudvikling. Virkeligheden kan dermed 

siges at være formbar i henhold til den erkendelse eller opfattelse vi har af den, hvilket, i høj 

grad, konfronterer realismen. 

Et af de mest grundlæggende spørgsmål, socialkonstruktivismen rejser er, hvordan vi skal 

forstå forholdet mellem: tænkning og virkelighed, subjekt og objekt, samt sproget og det sprog 

er om. Dette leder os til erkendelsesteori, som studerer det at erkende noget, hvilket er en 

essentiel del af videnskaben, generelt. Det at kunne erkende, er ligeledes at kunne formulere 

det sprogligt/skriftligt, hvormed objekter og subjekter, i nogen grad, bliver gjort dynamisk 

varierende i henhold til, hvordan vi opfatter dem og dermed formulere dem (Rasborg; 350; 

2009). (...) Nødvendigt er det at forstå socialkonstruktivismen som en pollypolær -isme, der 

ikke blot lægger sig som én veldefineret, sammenhængende videnskabsteoretisk opfattelse. 

Derimod skal man forstå socialkonstruktivismen som en heuristisk videnskabsteoretisk 

opfattelse, der er grundlæggende for endvidere otte forskellige varianter med undergrene, 

herunder med ontologiske og epistemologiske tilgange (Rasborg; 2009), (K3; 2019). I henhold 

til det dynamiske verdenssyn, som socialkonstruktivismen bekendtgør, kan 

klimaforandringerne, med fordel, inddrages som eksempel herpå; vi lever i en verden der først 

bliver en skrøbelig verden, når vi erkender klimaforandringer, og dermed opfatter den som en 

verden vi bør passe på.” (Cederborg; 2019). 

“Ét synspunkt er, at sandhed er den eneste relevante værdi i videnskabelig praksis, men dette 

fører hurtigt til absurditeter, idet mange sandheder simpelthen er trivielle, irrelevante eller 

interessante”(Brinkmann et al.; 2010). I gruppen har vi gjort os overvejelser omkring vores 

videnskabsteoretiske tilgang til projektet. I empiriindsamlingen afgrænser vi os, i nogen grad, 
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fra konservative traditionelle forståelser, og arbejder rettere ud fra de to vidensformer: 

abstrakt- og konkret viden (jf. Abstrakt viden kontra konkret viden). Disse 

dataindsamlingsformer tillægger sig henholdvis forskellige videnskabsteoretiske aspekter. 

Undervejs vil vi forsøge at komme med gruppens refleksioner på projektets tilgang.  

4. Analyse 
For at strukturere og overskueliggøre projektet, har vi opdelt analysen i flere iterationer. 

Generelt set, ønsker vi at forstå slutbrugerens behov, med henblik på at kvalitetssikre vores 

eget løsningsforslag. Dog tilsidesætter vi midlertidigt brugerinddragelse, frem for egne 

overvejelser i en komparativ analyse, af allerede eksisterende intranets. Dermed befinder vi os 

stadigvæk i Rigor Cycle (jf. Design Science Research), og i nogen grad ligeledes i Relevance 

Cycle, da vi studerer det pågældende miljø for at udlede nogle fordele og ulemper. Vi bevæger 

os herefter til det abstrakte vidensfelt iht. brugerinddragelse, hvor vi forsøger at udlede 

slutbrugerens tanker og visioner til forbedringer af intranettet: my.cbs.dk, hvilket går under 

Relevance Cycle. Med disse overvejelser, vil vi nå frem til en skitsering af et første 

løsningsforslag, i form af et redesign af my.cbs.dk, hvorefter vi inddrager slutbrugeren 

yderligere. I produktudviklingen befinder vi os i Design Cycle, hvorfra vi inddrager viden fra 

de to tangerende felter. Med dette når vi frem til en prototype, som senere evalueres. I næste 

iteration fokuseres der således på slutbrugerens interaktion med vores egen hjemmeside. 

Herunder et forsøg på at udlede konkret viden, i forhold til de studerendes tendenser og adfærd, 

samt stille konkrete spørgsmål med henblik på teoriafsnittet. Lawson leder op til diskussion 

omkring, hvorvidt en designmetode er mulig at følge. Dette går i fin tråd med, at vi i gruppen 

flere gange har overvejet, hvilken metode vi følger gennem projektet. Dog er vi, som projektet 

er skredet frem, nået til afklaring med, at vi bevæger os væk fra en lineær tilgang, som Lawsons 

route map, og derimod, overordnet set, følger en iterativ arbejdsproces. Dertil sagt fastholdes 

arbejdsprocessen ikke i en bestemt rækkefølge, men udfoldes i stedet gennem flere tangerende 

iterative faser, hvor vi indsamler viden, værktøjer og produktudvikler. Her må Lawson’s fire 

faser: assimilation, general study, development og communication, siges at udfolde sig, 

ligesom Hevners Design Science Research Cycle-model. På et overordnet plan følger vi 

generelt set alle disse metoder, men i samspil med et præg af vores egen heuristiske tilgang. 

Lawsons antagelse om designmetoders grad af indflydelse på en proces, kan til et vist punkt, 

af projektet, retfærdiggøres. Dog kan det samtidig afvises, da overordnede metoder som Design 

Science Research Cycle, ikke kan undgås at følges i en vilkårlig grad. Uanset graden af 
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nyttigheden, vælger vi at anvende modellen til at systematisere og dermed overskueliggøre 

projektet. 

 

Overordnet har vores analyse en heuristisk værdi, som lægger sig op af en 

socialkonstruktivistisk tilgang.  Dette tillader os at udforske og lære ting på egen hånd, samt 

evaluere de erfaringer vi gør os undervejs (jf. Komparativ Analyse og Heuristic Evaluation). 

Endvidere har vi en kvalitativ beskrivende tilgang til analysen, som i nogen grad modstiller sig 

positivismen. Dermed ikke sagt, at vi binder os til denne tilgang, men ligeledes inddrager 

aspekter for den positivistiske retning. Herunder fokuserer vi på det som foreligger konkret og 

kan observeres. 

4.1 Første iteration 
I denne iteration arbejder vi midlertidigt med en kvalitativ tilgang. Dog undlader vi, først og 

fremmest, at inddrage brugeren frem for vores egne erfaringer af allerede eksisterende 

løsningsforslag til vores problemformuleringen. I samspil med de erfaringer vi gør os, vil vi 

inddrage relevante teoretiske begreber til underbyggelsen af analysen. 

4.1.1 Komparativ analyse af intranets 
Vores hjemmeside er skabt på baggrund af nogle eksisterende intranets, som findes på diverse 

uddannelsesinstitutioner. Dette er blevet gjort for at skabe belæg for vores design, da vi ikke 

selv har incitament for at sige, om et design potentielt er godt eller dårligt. Da de intranets, vi 

har analyseret, er udviklet til uddannelsesinstitutioner, må vi i den forbindelse antage, at 

folkene bag har styr på design af hjemmesider.  

Til analysen har vi udvalgt følgende intranets: kunet.ku.dk, my.cbs.dk, portalino.ruc.dk og 

intranet.itu.dk. Disse sammenlignes ud fra Hartson og Pylas fire affordances (jf. Affordance). 

De valgte intranets bliver evalueret på baggrund af de fire affordances afhængigt af graden 

hvoraf de pågældende kriterier opfyldes. Formålet er at undersøge, hvor de nuværende intranet 

excellerer, og hvor de fungerer mindre godt. Som beskrevet i metodeafsnittet (Jf. Iterativ 

metode), er vores produktudvikling en iterativ proces. Resultatet fra den komparative analyse 

skal, i samspil med abstrakte brugerinputs i form resultater for spørgeskema, skabe 

udgangspunktet for kravene til vores 1. prototype af en hjemmeside. Således afgrænser vi os, 

midlertidigt, for konkrete brugerinputs, som vi tilfører processen i 2. iteration. Belægget for 
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valget af intranets til den komparative analyse er, at deres formål forholder sig til vores 

problemformulering. Vi afgrænser os fra internationale hjemmesider (jf. Målgruppe).  

 

portalino.ruc.dk: 

Portalino er en simpel hjemmeside bestående af en personificeret sammensætning af links til 

RUCs tjenester, herunder parkering, status på IT-systemer, brugerens fagmodulers 

semesterplaner og eksamener osv. 

 
 

Kognitiv 

Portalino viser kognitiv affordance ved at have knapper og links, hvis funktion er tydelig - 

nemlig at videreføre brugeren til en ny side med udvidet information om det pågældende emne. 

Brugeren er ikke i tvivl om, hvad diverse knappers funktion er. 

 

Fysisk 

Fysisk affordance handler om at gøre det let for brugeren at interagere med sidens funktioner, 

og det bruger portalino ved at gøre det let for brugeren at trykke på links og skelne mellem 

funktionerne. Links er opdelt af relevante overskrifter, som gør det lettere for brugeren at finde 

den søgte information. Derudover bliver links understreget, hvis brugeren holder musen hen 

over dem. Dette gør det let at vide, hvilken funktion der bliver aktiveret, hvis brugeren trykker 

på musen. 

 

Sensorisk 
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Ved første øjekast på hjemmesiden kan der forekomme en anelse forvirring grundet mængden 

af synlig information. Overskriften “RUC links” er ikke det første, der bliver lagt mærke til, 

hvilket gør hjemmesiden uoverskuelig for en ny bruger. 

 

Funktionelt 

Den funktionelle affordance er i bund og grund til for at få hjemmesidens funktioner til at virke. 

Portalinos funktioner består af at trykke på links, der viderefører til hjemmesider med 

uddybende information om det valgte emne samt sortering i vist information på hjemmesiden. 

Disse funktioner fungerer. Dertil sagt opdagede vi en fejl i den funktionelle affordance; 

Portalino tilbyder brugeren at administrere sine links, men denne funktion har ingen virkning. 

På trods af denne fejl vurderer vi at portalinos funktionelle affordance er tilfredsstillende, da 

de resterende funktioner fungerer, som de skal. 

 

KUnet.ku.dk 

Vi har undersøgt KUnet med loginoplysninger fra en historiestuderende på 3. semester. 

Hjemmesiden består af nyeste beskeder fra fakultet, henvisning til booking af grupperum, 

henvisning til den studerendes kurser etc.  

 
 

Kognitiv 
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KUnet opnår kognitiv affordance til et tilfredsstillende niveau. Brugeren kan benytte diverse 

funktionerne uden at være i tvivl om, hvad de gør. Hvis formålet eksempelvis er at tilgå sin KU 

mail, er brugeren ikke i tvivl om, at knappen “MIN KU MAIL” viderefører til KU mail. 

 

Fysisk 

KUnets fysiske affordance vurderer vi til at være tilfredsstillende, fordi skriftstørrelsen er stor 

og derfor gør teksten tydeligt, og der er plads mellem knapperne og funktionerne. Brugeren 

kommer ikke til at trykke på en forkert knap ved et uheld. Yderligere bliver knappernes farve 

mørkere, hvis brugeren holder musen over dem. 

 

Sensorisk 

Sidens informationer og funktioner er overskuelig for brugeren, allerede ved første besøg på 

siden. Alt er opdelt med tydelige relevante overskrifter, som gør det let for brugeren at få et 

overblik over hjemmesiden. 

 

Funktionelt 

Kort sagt fungerer alt ved KUnet efter hensigt. Der kan i bund og grund ikke sættes en finger 

ved nogle af KUnets funktioner. Links henviser til de korrekte steder, ændring i layout 

(eksempelvis når brugeren skifter sprog på hjemmesiden) fungerer. Der er ikke én funktion, 

der ikke virker. 

 

my.cbs.dk: 

my.cbs.dk sammenfatter information til den CBS (Copenhagen Business School) studerende. 

Her indgår alt fra information om de forskellige campi, bibliotek, IT (software til den 

studerende) til skema, nyheder og den studerendes mail. 
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Kognitiv 

my.cbs.dk opfylder den kognitive affordance i den forstand, at den studerende ikke er i tvivl 

om, hvad de forskellige funktioner indbefatter. For eksempel besidder tandhjulet i højre hjørne 

“indstillinger” funktionen. Hvis den studerende trykker på den, kommer der en ny menu med 

subkategorier, hvor den studerende kan indstille diverse brugerindstillinger som password, 

sidens layout etc. Klokken i højre besidder funktionen notifikationer, her ser den studerende 

diverse relevante nyheder, updates, mails etc. Udover disse ikoner ses der også et 

spørgsmålstegn, der betyder “help”, hvor den studerende kan få hjælp/vejledning til, hvordan 

siden fungerer.  

De forskellige ikoner på my.cbs.dk er logiske og overskuelige ift. Hvad de betyder, og skulle 

brugeren være i tvivl, findes help funktionen som tidligere beskrevet. my.cbs.dk har af den 

grund helgarderet sig, så den ikke efterlader brugeren med nogen tvivl om, hvad der sker, når 

brugeren trykker på noget. 

 

Fysisk 

Hvis man holder musen over kategorien “campus and library”, skifter farven på skriften 

hvorefter, at en menu med underkategorier opstår. 
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Hvis brugeren fører musen hen over en af underkategorierne, opstår der en hvid streg under 

den valgte kategori, så brugeren altså er helt sikker på, hvilken kategori han/hun er i færd med 

at vælge.  

 
Disse funktioner gør det muligt for både den erfarne bruger at opnå en højere hastighed ved 

interaktion med hjemmesiden, men den gør det også muligt for en bruger, uanset 

forståelsesniveau, at få præciseret hvad der bliver trykket på. 

 

Sensorisk 

My.cbs.dk består af en del ikoner, der hver besidder en funktion. Disse ikoner er, rent 

designmæssigt, minimalistisk kreeret, hvilket gør det overskueligt for brugeren, at vide hvad 

de skal forestille.  

Sidens læsbarhed er også overskuelig i den forstand, at teksten er klar og tydelig. De fleste 

kategorier på siden står klart skrevet med en fed tekst, der gør, at de er lette at overskue isoleret 

set, og at de i den forbindelse altså ikke falder i baggrunden, eller bliver uforståelige. For 

eksempel er kategorierne under my.cbs.dk-logoet klare og tydelige. De bærer altså, som 

tidligere nævnt, præg af et minimalistisk udtryk, som gør, at der ikke er noget overflødigt 

designmæssigt, der forstyrrer brugerens forståelse af siden, når han/hun interagerer med den. 

 

 

 

Funktionelt 

I forhold til de funktionelle affordances er my.cbs.dk en ret simpel hjemmeside; det er en 

hjemmeside, der linker til andre CBS relaterede hjemmesider. Det eneste sted hvor siden 

hjælper med at udføre en funktion, der gør andet end at linke videre, er søgefunktionen. Her 

kan brugeren indtaste et nøgleord for noget han/hun søger, hvorefter siden fremfinder links 

(CBS relaterede) hvor nøgleordet indgår. 
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Mit.itu.dk 

 
mit.itu.dk er en personoficeret hjemmeside. Indholdet på siden ændres afhængig af, hvilken 

slags studerende du er. For at lave analysen har vi lånt login-information fra en ITU-studerende 

på kandidatlinjen Digital Innovation and Management. 

 

Kognitiv 

For en ny bruger af mit.itu.dk virker siden let overskuelig. Den har et simpelt layout, og der er 

ikke for mange informationer. Alligevel kan manglen på “guidelines” skabe forvirring for en 

bruger, der ikke har benyttet siden før. For at teste hjemmeside ville vi bruge den til at finde 

information omkring den studerendes skema. Det krævede, at brugeren skulle trykke på linket 

“ITU Student portal” og finde skemaet på den nye side. 

mit.itu.dk benytter ikoner som knapper til to funktioner. Den første er “udskriv”-funktionen, 

som er markeret med et ikon af en printer. 

  
“Hjælp”-ikonet bliver brugt omkring søgefeltet på mit.itu.dk. Det er tydeligt, at det er denne 

knap, der skal trykkes på, hvis brugeren er i tvivl om, hvad søgefeltets funktion er. 

 
Vi vurderer, at mit.itu.dk’s kognitive affordance har plads til forbedring grundet manglende 

“guidelines”. Brugeren bliver ikke taget i hånden og ført igennem hjemmesiden. 

 

Fysisk 

Ligesom RUCs portalino består mit.itu.dk primært af hyperlinks (skrift der kan trykkes på, som 

viderefører til en anden hjemmeside). Disse hyperlinks skifter farve, når brugerens mus er 
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placeret på dem. Farveskiftet tydeliggør, når brugeren rammer sin valgte funktion og dermed 

minimerer risikoen for at begå fejl ved at trykke på en forkert funktion. 

Hjemmesidens hyperlinks og ikoner har en passende størrelse for at gøre det let for brugeren 

at trykke på dem. 

 

Sensorisk 

mit.itu.dk virker oversimplificeret. Der er en mangel på overskrifter, som kan hjælpe brugeren 

til at forstå, hvordan funktionerne skal forstås og tilgås. Hovedoverskriften er 

“selvbetjeningen” og er opdelt af to underoverskrifter: “mit.ITU” og “Andre ITU links”. 

For at hjælpe brugeren kan det være relevant at have overskrifter, der beskriver kort og præcist, 

hvad diverse hyperlinks er relevant for. 

 

Funktionelt 

mit.itu.dk er simpelt opbygget og henviser brugeren til andre hjemmesider med uddybet 

information via hyperlinks. Hjemmesiden har en indbygget søgefunktion til at finde andre 

studerende eller ansattes kontaktoplysninger. 

 

Opsummering af komparativ analyse 

Til første iteration af vores produkt tager vi udgangspunkt i de fire hjemmesider, vi har 

analyseret komparativt. Vi tager inspiration fra de punkter på de forskellige hjemmesider, hvor 

vi har vurderet, at de har scoret højt på affordance-parametrene. For at opfylde den kognitive 

affordance benytter vi os af samme principper som my.cbs.dk gør ved brugen af ikoner. 

Tandhjulsikonet til indstillinger og klokkeikonet til notifikationer er gode for at give brugeren 

mulighed for at benytte funktionerne uden at give en for stor kognitiv belastning. 

Til den fysiske affordance vil vi inddrage et princip, der bliver brugt i alle de analyserede 

hjemmesider: Tydeliggørelse af hvilken funktion, musen bliver holdt over. Dette er en hjælp 

til at minimere risikoen for at aktivere en utilsigtet funktion og dermed begå en fejl. 

Sensorisk har vi valgt at benytte os af en kombination af mit.itu.dk og portalino.ruc.dk. Vores 

mål er at skabe en simpel hjemmeside som mit.itu.dk, men samtidig beholde mængden af 

information og underoverskrifter som portalino.ruc.dk. 

Hjemmesiden vi skaber skal være en simpel linksamling som portalino.ruc.dk. Derfor drager 

vi primært inspiration fra portalinos funktionelle affordance fremfor de andre hjemmesiders. 
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4.1.2 Spørgeskemaundersøgelse 
Vores spørgeskemaundersøgelse bunder i en kvantitativ dataindsamling. Således er vi 

interesseret i at danne os et statistisk overblik i henhold til de tendenser der må være. Under 

positivismen er der her tale om en induktiv tilgang; på baggrund af enkelte brugersvar udleder 

vi generelle tendenser, som vi antager som repræsentativt for vores målgruppe generelt. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen har resulteret i, at eleverne på CBS har forholdsvis blandede 

oplevelser med universitetets intranet. Dette viser at siden ikke fungerer som ønsket for alle 

studerende. Størstedelen af undersøgelsens respondenter finder det problematisk at finde frem 

til den information, som de leder efter, hvilket er det problem, som et intranet optimalt set, skal 

løse. En stor del af eleverne benytter hovedsageligt intranettet til at finde information, samt 

genveje. Det er derfor vigtigt at intranettet er fokuseret omkring disse emner. Undersøgelsen 

viser yderligere, at der er en stor del af eleverne, som ofte oplever, ikke at kunne finde det de 

søgte efter, når de benytter hjemmesiden. Respondenternes generelle holdning understøtter 

disse problemstillinger. En mindre del mener, at siden er perfekt, men størstedelen af 

respondenterne mener, at siden enten er god, men har plads til forbedringer, eller at siden er 

forvirrende. Yderligere kan det ses, ud fra undersøgelsen, at størstedelen af eleverne altså ender 

med at kontakte servicedesken, eller henvender sig til medstuderende, for at finde den 

information de søger. Det er altså denne adfærd, som projektet forsøger at formindske ved at 

finde ud af, hvilke problemer eleverne har i forhold til informationssøgning på det pågældende 

intranet. Spørgeskemaundersøgelsen har altså alt i alt givet et indblik i, hvor mange der oplever 

problemer med studierelateret informationssøgning. Denne empiri skal dernæst bruges til at 

gennemføre et semistruktureret interview, med henblik på at finde frem til det optimale 

hjemmesidedesign.   

4.1.3 Første prototype 
På baggrund af den øvrige analyse har vi udviklet første prototype til besvarelse af 

problemformuleringen. Vi har her taget højde for resultaterne fra vores komparative analyse, 

hvilket sætter rammerne for skitseringen af vores design. Herudover har vi taget svarene fra 

det kvantitative spørgeskema i betragtning, samt forslag fra respondenter, til forbedringer af 

my.cbs.dk (jf. Abstrakt interview). Desuden har vi fokuseret på de forskellige affordances-

principper (jf. Affordance), med henblik på at brugervenlighed vedrørende navigering på siden. 
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4.2 Anden iteration 

I henhold til den konkrete vidensindsamling, arbejder vi inden for positivismens rammer. 

Hermed underlægger vi os til den induktive metode, ved at anse enkelte observationer som 

værende repræsentative for alle CBS-studerende. Disse observationer sker gennem 

gruppemedlemmernes sanseerfaringer, hvorfra vi approprierer vores indtryk, som skaber den 

erkendelse og viden, der ifølge positivismen er den eneste verificerbare viden. Således 

afgrænser vi os imidlertid for en abstrakt tilgang og dermed rationalismen og realismen, 

fremfor en rettere kvalitativ etnografisk tilgang. 

 

4.2.1 Resultater af semistruktureret gruppeinterview 
Det semistrukturerede gruppeinterview blev foretaget på baggrund af 

spørgeskemaundersøgelsen for at få en mere detaljeret begrundelse af, hvordan eleverne på 

CBS oplever problemer med informationssøgning på CBS´ hjemmeside. Interviewet blev lavet 

med to elever fra CBS, henholdsvis Kasper og Caroline, der overordnet blev spurgt ind til deres 

holdning, samt deres opfattelse af nyttigheden og deres generelle oplevelser med hjemmesiden 

og dens funktioner.  
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Resultaterne af disse elevers svar har været forholdsvis entydige, og de er generelt meget enige 

om, hvordan deres interaktioner har været med dette intranet. Begge elever oplever en generel 

problematik med sidens design. De synes, at det umiddelbart kan være svært at finde frem til 

lige netop den information, som de søger i forhold til forskellige generelle emner. Eleverne 

udtrykker gennem interviewet en generel enighed om, at der er en mangel på simplicitet på 

dette intranet. Der skal i visse omfang ledes for meget efter forskellige ting, som søges efter. 

Yderligere spurgte vi ind til, om de studerende havde nogle forslag til, hvordan siden kunne 

forbedres. Herunder forslag til en implementeret mail-funktion Disse forslag har vi inddraget 

så vidt muligt, i vores design i prototype 2.  

4.2.2 Anden prototype 
På baggrund af rammerne for anden iteration har vi tilføjet et mail-ikon og et notifikations-

ikon, som fungerer som knapper. Hvis brugeren holder musen henover et af disse ikoner, bliver 

ikoner forstørret. Denne hover-funktion var den vigtigste fysiske affordance, vi udledte fra den 

komparative analyse. 

  
Hvis de nyligt tilføjede knapper aktiveres med et klik med musen, åbnes den pågældende 

mail- eller notifikationsfane som vist i billedet forneden. 
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4.3 Tredje iteration 
Vi har valgt at inddrage brugeren i en deltagerobservation. Dette har vi gjort på baggrund af 

afsnittene: (jf. Brugerdrevet Design og Diffusion), hvorfra der udledes at brugeren med fordel 

bør inddrages for bedre at have tendens til at sprede en innovation gennem sit netværk, grundet 

forankring. Vores testperson er udvalgt inden for målgruppens rammer: dansk CBS-

studerende. Grundet tidsintervallet, har vi ikke yderligere belæg for vores valg af testperson, 

end at vi, med en positivistisk tilgang, har reduceret CBS-studerende til deres adfærd og 

sammenlignet med opinionslederes defineret karakteristik (jf. Diffusion). Således er personen 

udvalgt på baggrund af dens adfærd, som indikerer åbenhed. Desuden formodes personen at 

være socialt respekteret, grundet mængden af andre studerende omkring sig. 

 

4.3.1 Deltagerobservation 
Gennem observationen bestræber vi os på at fungere som facilitator og dermed give afkald på 

en ekspertrolle. Dette vil ligeledes hjælpe med at forankre projektet til brugeren, som resulterer 

i ejerskab (Jf. Brugerdrevet Design). Endvidere vil vi dermed bestræbe os på at observationen 

er åben og uformel. 
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Testpersonen er blevet sat til at udføre forskellige opgaver, ved at navigere rundt på vores 

hjemmeside. Den grundlæggende vision er at danne os en forståelse for, hvor vores hjemmeside 

henholdsvis fungerer og fejler. Umiddelbart tillægger vi os en positivistisk tilgang, da vi ønsker 

at observere brugerens adfærd, og dermed udlede konkret viden. Der kan her refereres til 

erkendelse som, modstillet rationalisme, peger hen imod den klassiske empirisme, hvoraf 

positivismen er opbygget (Jf. Videnskabsteoretiske retninger). I deltagerobservationen er der 

dog samtidig åbent for kommunikation med brugeren, for samtidig at kunne udlede abstrakt 

viden og dermed opnå triangulering af data. Deltagerobservationen er dermed en blanding af 

et henholdsvis abstrakt og konkret perspektiv, da vi både observere det konkrete og spørger 

ind til brugeren tanker, som underlægger sig det abstrakte vidensområde, og strider imod 

positivismen og rettere underlægger sig rationalismen. 

 

Til systematiseringen af deltagerobservationen, har vi anvendt en use case-tabel. Denne 

metode er baseret på Kujala kapitlet: Behavior & Information Technology (2008, Kujala). Vi 

er her interesseret i “user input”, “program action” og “note/question”, som vi har 

konstrueret en tabel udfra for at overskueliggøre og strukturere analysen (jf. 

Deltagerobservation). Strukturen vil dermed være som følger: 

 

- Opgave: opgave brugeren skal udføre 

- Brugerinput: observation af brugernes umiddelbare reaktion, samt spørgsmål 

- Programhandling: hvordan programmet reagerer 

- Noter: egne noter i henhold til den givne situation 

 

Benævnelsesværdigt er det, at brugeren er observeret i et undervisningslokale på CBS, ved 

brug af egen computer. Idéen er at skabe de mest naturlige rammer, som forhåbentlig vil 

resultere i rettere sande data, end hvis vi havde observeret i kunstige omgivelser (jf. 

Deltagerobservation). Endeligt skal det nævnes at brugeren benytter en Mac, som hjemmesiden 

ligeledes er kodet på. 

Resultater fra deltagerobservationer 

Opgave Brugerinput Programhandling Noter/spørgsmål 

Find webmail Bruger kigger straks Musen flyttes til uacceptabelt 
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mod venstre del af 

siden og indikerer at 

computer-ikonet, 

kognitivt, giver 

anledning til 

underkategorien 

webmail. 

 

Bruger spørger 

retorisk: “er det ikke 

under IT?” og søger 

videre. 

venstre sektion og 

hover over de 

forskellige links 

herunder, som bliver 

underlined og skifter 

til farven orange 

tidsinterval i søgen 

efter webmail. 

Brugeren leder hele 

venstre sektion 

igennem, før musen 

drejes over imod 

sektionen Services 

og herefter Webmail. 

Der bør overvejes at 

tilføje overskrifter 

ved ikonerne  

Ring til CBS’ 

hovednummer 

Bruger får straks øje 

på headsets-ikonet i 

højre sektion, 

hvorefter der klikkes 

på Call CBS og 

efterfølgende Call. 

Brugeren udstråler 

stor begejstring og 

indikere at opgaven 

forekommer nem 

Musen flyttes til 

linket Call CBS, som 

bliver orange og 

bliver underlined. 

Da brugeren klikker, 

kommer der en boks 

frem oppe i højre 

hjørne, hvor 

brugeren får givet de 

to muligheder: Call 

og Cancel. Call 

bliver klikket og 

computeren ringer til 

CBS via Facetime 

audio call. 

Modsat forrige ikon, 

falder kontakt-ikonet 

i god jord hos 

brugeren. Det 

forekommer her ikke 

nødvendigt med en 

overskrift. Koden 

“href="tel:+4538153

815"” er til stor 

begejstring for 

brugeren, som peger 

imod, at han havde 

forventet, at blive 

ført til endnu en side 

med 

kontaktoplysninger. 

Hold musen over 

følgende links i 

angivet rækkefølge: 

1. Books 

Brugerens øjne ruller 

over skærmen og 

virker ligeledes 

opgivende på 

Musen bevæger sig 

med lav hastighed 

mellem de 

forskellige links 

Der opstår en fejl på 

siden, når brugeren 

holder musen 

imellem to links. 
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2. Email IT-Support 

3. Computer Rooms 

4. My CBS 

5. Parking 

6. Free Software 

opgaven i form af 

kedsomhed. 

Brugeren overdriver 

sin pegefingers 

bevægelse, hvilket 

indikerer at det tager 

for lang tid at 

komme fra det ene til 

det andet sted. 

 

Brugeren sætter ⅔ 

gange musen 

imellem to links 

 

Siden reagere ved 

skiftevis at farve de 

to links musen er 

mellem orange og 

underline 

 

Kan undgås ved at 

øge afstanden 

herimellem.  

 

Det forekommer at 

afstanden mellem 

sektionerne er 

unødvendig, samt 

irriterende - specielt 

for brugere med lav 

musehastighed. 

 

Til refleksion, har denne observation tillagt sig en rettere positivistisk tilgang, da der udover 

de formidlede opgaver, ikke foregik megen kommunikation. Interessant er det, hvordan vi 

kunne opsnappe relevant data i forhold til projektet, blot ved vores sanseinput (jf. Positivisme). 

Dog er udfaldet en rettere kvalitativ etnografisk tilgang, som modstiller sig positivismen 

generelle kvantitative fundament. 

 

4.3.2 Tredje prototype 
På baggrund af indsamlet empiri til denne iteration er vi nået frem til rapportens tredje 

løsningsforslag til besvarelse af den opstillede problemformulering. I dette løsningsforslag har 

vi tilføjet relevante overskrifter til de pågældende ikoner. Derudover har vi lavet et større 

mellemrum mellem links og et mindre mellemrum mellem sektionerne. Som sidste ændring fra 

forrige prototype har vi tilføjet overskriften “CBS Shortcuts” for at imødekomme en potentiel 

tvivl om intranettets formål. 
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4.4 Fjerde iteration 

4.4.1 Heuristisk evaluering 
Som fjerde og sidste iteration af vores intranet har vi valgt at udføre en heuristic evaluation. 

Som beskrevet i metodeafsnittet om heuristic evaluation, er det anbefalet, at testen udføres af 

3-5 personer, som ikke er slutbrugerne, men er i samme målgruppe som dem. Derfor har vi 

udvalgt Emil, Frederik og Joachim, som alle er universitetsstuderende på 3. semester fra 

Roskilde Universitet. 

 

Testpersonerne er blevet informeret om, hvilke heuristikker vi vil have undersøgt, og ingen af 

dem har yderligere forslag til, hvad der ellers skal undersøges og testes. De har alle benyttet 

portalino.ruc.dk minimum én gang og kan dermed have bias fra egne problemer ved brugen af 

et intranet. Selvom de ikke nævnte nogle problemer, de havde fra portalino.ruc.dk, er vi klar 

over, at de kan eksistere. 

 

Før testpersonerne påbegyndte den egentlige undersøgelse, fik de fem minutter til at navigere 

frit rundt på hjemmesiden for at lære den at kende. Allerede efter ca. to minutter var 

testpersonerne klar til at gå i gang med evalueringen. 
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Emil, Frederik og Joachim fik en liste af vores valgte heuristikker og blev bedt om at 

kommentere på dem så specifikt og præcist som muligt. Kommentarerne kunne både indeholde 

problemer, de oplevede samt generelle tanker omkring heuristikkerne. 

Evaluering tog ca. 15 minutter, hvor vi sad i samme lokale og var klar til at hjælpe, hvis 

testpersonerne blev i tvivl om noget. 

 

1.  Status skal være synligt og nemt at forstå 

Testpersonerne var alle enige. Det var tydeligt, at intranettet virkede. 

 

2.  Match sprog og logik fra den virkelige verden 

“Umiddelbart giver sproget ret god mening, men jeg kunne måske godt bruge mere forklaring 

på f eks services. Jeg ved ikke helt hvilke slags services det er. Så snart jeg trykkede på de 

forskellige links gav det jo selvfølgelig mening. Men en kort forklaring kunne godt hjælpe lidt.” 

(Frederik, 2019, Heuristic evaluation) 

 

Frederik mente, at sproget kunne skabe en smule forvirring. Det var ikke tydeligt, hvad services 

i bund og grund betyder. Emil og Joachim oplevede ikke denne fejl. 

 

3.  Brugeren skal være i kontrol og have frihed 

Emil og Joachim følte sig trygge og i frie, da de benyttede intranettet. Frederik påpegede i sin 

kommentar, at det ikke nødvendigvis er tydeligt for alle, at disse links åbner op for en ny 

browser-fane, og det muligvis kan skabe en frygt for at komme til at begå en fejl, selvom det 

ikke er muligt. 

 

4.  Konsistens og normer 

De tre testpersoner var enige i, at hjemmesiden var let overskueligt. Dette skyldtes bl. a. vores 

brug af logoer og inddeling i kategorier (IT, Facilities, Services og Contact). Som brugere af 

portalino.ruc.dk var det naturligt for Emil, Joachim og Frederik at sammenligne vores intranet 

med portalino, hvortil de tilkendegav, at portalino kan virke uoverskuelig, hvis man ikke har 

brugt den før. Det mente de ikke, at vores intranet var. 

 

5.  Eliminering af errors 

Igen var det Frederik, der påpegede et problem på intranettet. Han foreslog, at det skulle 

tydeliggøres, at vores links åbner nye faner. Dette ville skabe en tryghed for usikre IT-brugere. 
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6.  Genkendelse i stedet for at skulle huske 

Da evalueringen kun varede i 15 minutter, og brugerne ikke holdt pause, kunne de ikke komme 

med en sikker kommentar på denne heuristik. Dertil sagt troede de alle, at overskrifterne og 

ikonerne er brugt på en logisk måde, så det er nemt at genkende placeringen af links. 

 

8.  Æstetik og minimalistisk design 

Hertil var der en smule uenighed. En af kommentarerne lød på, at hjemmesiden var designet 

for minimalistisk. Mere information ville ikke skabe et rodet overblik. 

En anden kommentar foreslog, at brugeren skulle holde musen henover en overskrift, før alle 

dertilhørende links kom frem på skærmen. Den samme testperson nævnte dog også, at han ikke 

mente, at det var nødvendigt, fordi designet er så minimalistisk. 

 

10.  Hjælp og dokumentation 

Testpersonernes holdning til denne heuristik var, at det er vigtigt, at kontakt har sin egen rubrik, 

så brugeren hurtigt kan finde hjælp, selvom de ikke mente, at hjælp ville blive en 

nødvendighed. 

Yderligere blev der foreslået en tilføjelse af et “hjælp”-ikon der kunne trykkes på, hvis brugeren 

var i tvivl om, hvad diverse overskrifter betød. Eksempelvis: “Hvis du leder efter din mail, dit 

skema, information om eksamen osv. skal du kigge under SERVICES.” (Frederik, 2019, 

Heuristic evaluation) 

 

Grundet tidsmangel har vi valgt ikke at færdiggøre fjerde løsningsforslag inden rapportens 

afleveringsfrist. Prototypen har endnu problemer, der skal løses, og vi vil bestræbe os på at 

have et fjerde løsningsforslag klar til den mundtlige eksamination d. 14/1-2020. 

5. Diskussion og perspektivering  
Vores løsningsforslag har til formål at mindske arbejdsbyrden, som de ansatte i servicedesken 

på CBS oplever. Løsningsforslaget kommer i form af et intranet, der har til formål at samle den 

information, de studerende synes er svær at finde egenhændigt, hvorfor de spørger 

servicedesken fysisk. Vi har i projektet gået ud fra, at ved at finde fejl og mangler på CBS’ 

allerede eksisterende intranet, ville vi kunne bidrage med en optimeret version, der samler 

informationerne mere overskueligt.  
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Måden hvorpå vi har fundet fejl og mangler på CBS’ intranet (my.cbs.dk), har været ved hjælp 

af et spørgeskema besvaret af 17 CBS-studerende. Det kan diskuteres, hvorvidt 17 informanter 

er repræsentative for alle CBS’ studerende, hvorfor vi i den forbindelse er kritiske overfor 

mængden af besvarelser. 

5.1 Brug og valg af metoder  
Vi har gjort brug af en heuristisk evaluering for at skabe rammerne for vores fjerde og 

foreløbigt sidste iteration. Som beskrevet i metodeafsnittet om heuristic evaluation, skal 

testpersonerne ikke være slutbrugerne (Jf. Heuristisk evaluering). 

 

“Den er helt klart minimalistisk designet, især ift. til portalino. På en måde er den måske lidt 

for overminimalistisk. Jeg tror ikke, at jeg ville blive forvirret af mere information.”  

(Frederik, 2019, Heuristisk evaluering). 

 

Som en af vores testpersoner nævner i sin kommentar, er der plads til mere på vores intranet, 

men fordi testpersonerne ikke er slutbrugerne, resulterede undersøgelsen ikke i nogle konkrete 

løsningsforslag til dette problem. 

Af den årsag er det værd at diskutere, om en heuristisk evaluering skulle være foretaget til en 

tidligere iteration af vores intranet, eller om testpersonerne skulle have været slutbrugerne i 

vores tilfælde. Hertil mener vi, at den bedste løsning havde været at udføre undersøgelsen 

tidligere i processen.  

Fordi testpersonerne ikke er slutbrugere, har vi muligvis modtaget en anden type svar, end 

slutbrugere havde givet. Det er derfor vigtigt at modtage disse svar, men i vores tilfælde, har 

vi modtaget dem for sent i processen. 

Optimale rammer for en endelig iteration af et design skal derfor, med vores metodevalg, 

komme fra slutbrugeren. 

 

5.2 Overvejelser i henhold til implementering 
Vi har gjort os overvejelser omkring implementeringen af vores løsningsforslag. Allerede 

inden empiriindsamlingen, var vi af teoriafsnittet (jf. Diffusion) forberedt på at inddrage 

testpersoner i overensstemmelse med en opinionsleders karakteristik. Ifølge Rogers er disse, 

som placeres i ibrugtagerkategorien early adopters, indgangsvinklen til spredningen af en 
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innovation. Det har derfor været essentielt at fokusere på, at få denne type inddraget i projektet, 

og dermed forankre projektet hertil, således at testpersonen får følelsen af ejerskab. Dette er, 

først og fremmest, gjort med henblik på at reducere den kognitive dissonans, der må være 

mellem os og brugeren, men også i forhold til implementeringen. Denne ibrugtagerkategori har 

nemlig, ifølge Rogers, et stort netværk, som følger opinionslederen i sin beslutningstagning (jf. 

Diffusion). I takt med det øvrige, kunne vi dermed få vores testperson til at promovere vores 

intranet, og dermed sprede det til sine medstuderende på CBS. Vi er bevidste omkring, at der 

ligger mere til implementeringen end hvad vi har inddraget. Dog må vi underlagt et omfang og 

tidsinterval, hvorfor vi har valgt ikke at prioritere denne del af projektet.  

 

5.3 Behaviorism 
Et interessant aspekt, der kunne have været gavnligt for projektet, ville være viden om, hvorfor 

brugere gør som de gør - altså et psykoteoretisk afsnit. Vi antog i starten, at brugerne fandt det 

nemmere at kontakte servicedesken fysisk end selv at søge svar på deres problemer online. 

Påstandens hovedpunkt var, at nogle brugere simpelthen helt undgår de online services til 

fordel for det hurtigere alternativ; at tage fysisk kontakt til servicedesken. Dette har vi dog 

afgrænset os fra, da vi ikke har kunne fremfinde relevant teori til at understøtte vores påstand.  

Hvis vi havde haft længere tid, ville dette aspekt have været en interessant vinkel, da projektet 

samt løsningsforslaget potentielt kunne have set radikalt anderledes ud, hvis dette viste sig at 

være sandt.  

 

6. Konklusion 
Til besvarelsen af den opstillede problemformulering, har vi, ved anvendelse af relevante 

metoder og analyseredskaber, forsøgt at afdække, hvilke kriterier der sætter rammerne for 

brugervenlighed. For at systematisere tilgangen, har vi foretaget flere iterationer, som sætter 

rammerne for produktudviklingen. Herunder har vi, i indsamlingen af empiri, arbejdet ud fra 

en henholdsvis abstrakt- og konkret tilgang til metoder, samt inddraget relevante 

analyseredskaber. Dette har resulteret i et udkast til et intranet, som har til hensigt at reducere 

antallet af problemer, som brugerne støder på ved brug af my.cbs.dk. Denne reduktion af 

problemer bør lede til en minimeret arbejdsbyrde for servicedesken, da brugernes spørgsmål 

vedrørende diverse informationer let kan findes på vores udgave af et intranet. For definitivt at 
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kunne konkludere dette, er det nødvendigt med målbare statistiske data, som forholder sig til 

henholdsvis pre- og postimplementering af løsningsforslaget, hvilket på nuværende tidspunkt 

ikke er udført. Skulle projektet implementeres, har vi også gjort os tanker om, hvordan dette 

ville kunne gøres mest hensigtsmæssigt (Jf. Diffusion). Yderligere er det relevant at undersøge 

det psykoteoretiske begreb, behaviourism, som vi forholder os til i perspektiveringsafsnittet 

(Jf. Behaviourism). Alligevel mener vi, at empirien, vi har indsamlet, er fyldestgørende for at 

konkludere, at et intranet kan imødekomme nuværende problemer, som studerende støder på. 
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