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1. Indledning 
Denne opgave vil i sin helhed skabe et bredt indblik i HCI-feltet. I første del vil vi skabe et 

praktisk afsæt for de teoretiske diskussioner, som vi vil foretage i anden delopgave. Dette gøres 

gennem en evaluering af Skype. Anden del vil efterfølgende sætte fokus på det teoretiske 

grundlag vi brugte, med hovedvægt på virksomhedsbegrebet. I sin helhed kommer opgaven 

derfor til at bevæge sig indenfor HCI-feltets rammer i både praktisk og teoretisk forstand. 

2. Første del: ’Hands-on’ tilgang 

Analytisk og empirisk vurdering af Skypes brugsmæssige egenskaber. I denne første del 

laver vi en undersøgelse af applikationen Skype og anvender her flere af fagets teorier i praksis. 

Målet er at vurdere applikationen og komme med forslag til redesign ud fra teoretiske og 

empiriske analyser. 

2.1. Problemformulering 

”Med Skype har det handlet præcis om at give folk det, de har brug for, forklaret på en 
måde, som alle og enhver kan forstå.”1 – Malte Sigurdsson, kreativ direktør i Skype 

Vi har valgt at arbejde med applikationen Skype. Da Skype (eller lignende programmer) 

spås en stor fremtid indenfor telemarkedet, mener vi det er relevant at spørge i hvor høj grad 

programmet er tilgængeligt og brugbart for helt nye brugere, der ønsker at drage nytte af 

programmets indlysende fordele. Vi har derfor valgt at arbejde med Skype ud fra en intention om 

at få belyst brugervenligheden med hovedvægt på helt nye brugere.  

Gennem udførelse af activity walkthrough-metoden, som formuleret i teksten A brief note 

introducing the Activity Walkthrough af Bertelsen (2004), vil vi udpege og opsætte nogle 

fokuspunkter. Ud fra disse vil vi udvælge nogle tasks, som vi vil teste empirisk med tre brugere. 

Her vil det teoretiske udgangspunkt være teksten Usertesting on the Cheap af Tognazzini (1992) 

samt Applying Activity Theory to Video Analysis af Bødker (1996). Derfor vil vi også 

indledningsvis lave en analyse af potentielle Skype brugere, samt foretage en bestemmelse af 

nogle tænkelige og aktuelle scenarier. Det overordnede formål er at få belyst styrker og 

eventuelle svagheder ved applikationen, og i forlængelse deraf komme med forslag til ændringer. 

Endelig vil vi afslutte opgaven med en række refleksioner over de anvendte metoder og 

konkludere hvorvidt forløbet har været frugtbart. 

                                                 
1 Euroman s. 64 
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3. Beskrivelse af Skype 

Skype er udviklet af svenskeren Niklas Zennström og danskeren Janus Friis, som sammen 

tidligere har stået bag det populære peer-to-peer downloadprogram KaZaA. Skype er et 

internetbaseret telefoniprogram, der er udviklet med henblik på at skabe gratis samtale mellem 

dets brugere. Da opkaldene som udgangspunkt foretages fra computer til computer, er det 

udelukkende computerens kapacitet og båndbredde, forbindelsen afhænger af. Derved opnås 

gratis samtale udenom de traditionelle telefonselskaber, da brugere udelukkende behøver at 

betale for internetforbindelsen. Skype kan ligeledes bruges til at ringe til almindelige fastnet- 

eller mobiltelefoner mod en pris på omkring 20 øre/min via SkypeOut-tjenesten (hvilket i høj 

grad er konkurrencedygtigt i forhold til markedets priser). Skype har udviklet sig med eksplosiv 

vækst siden lanceringen af betaversionen d. 29. august 2003 og til d. 18.oktober 2005, hvor 

internetauktionsfirmaet eBay afsluttede opkøbet af programmet – pris: 2,6 milliarder dollars. I 

dag er der ifølge Skypes officielle hjemmeside blevet downloadet over 200 millioner kopier af 

programmet2. 

3.1. Skypes brugergrænseflade 

Skype ligner på mange måder den enormt succesfulde instant messaging klient ”MSN 

Messenger” (MSNM) i sin grafiske fremtræden. Når Skype kører minimeret i baggrunden vises 

kun et ikon på proceslinjen (Windows3) i højre hjørne, hvorfra man kan tilgå en kontekstmenu 

med forskellige funktioner, såsom at indstille ens tilstedeværelsesstatus. Dette er identisk 

MSNM. 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 I skrivende stund (8/12-05) er det nøjagtige tal 216.632.248 downloads. 
3 Det skal lige indskydes at Skype er udviklet til både Windows, OS X og Linux. I vores opgave er det Windows-
versionen vi arbejder med. 
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Når Skype kører i forgrunden, fylder hovedvinduet ikke mere end en lille del af 

skærmbilledet, hvilket giver anledning til mindre fokus på programmets brugergrænseflade end 

for eksempel med Microsofts Office programmer. De starter normalt i fuld skærm og kræver 

fuldt fokus, da deres formål er at arbejde på computeren, hvorimod Skypes formål er at formidle 

samtaler mellem mennesker. Skype kræver altså ikke brugerens fulde opmærksomhed på 

programmets brugergrænseflade og kan derfor bruges i forbindelse med andre applikationer, for 

eksempel hvis man arbejder på et fælles projekt med samtalepartneren eller spiller et online 

computerspil, hvor talen bliver formidlet gennem Skype.  

Selve hovedvinduet er opbygget som vi efterhånden er vant til det fra Windows, med en 

drop-down menu foroven efterfulgt af en værktøjslinje med grafiske ikoner. Fokus i 

hovedvinduet ligger på listen af kontaktpersoner, hvilket er naturligt, da det er gennem denne 

liste de centrale handlinger i Skype startes. Man kan dog gennem faneblade tilgå andre 

funktioner, som derved indtager programmets hovedfokus. 

Fra start mødes brugeren af en masse knapper, faneblade og værktøjslinjer i hovedvinduet, 

hvilket kan virke forvirrende for nybegynderen (men måske effektivt for ekspertbrugeren). Dette 

afbalanceres dog med store ikoner og forklarende tekst. ”Ring op” og ”Læg på” knapperne er 

ligeledes store og klare, samt afskåret fra de områder, der ikke direkte relaterer sig til det at 

foretage et opkald. Dette gør interfacet mere overskueligt i en betjeningsmæssig forstand. Dog 

ligner inputfeltet til indtastning af numre, skypenavne eller speedDial4 en drop-down menu, der 

ikke umiddelbart kan indtastes i, da feltet er opbygget som konventionelle drop-down menuer 

(med en nedadgående pil i højre side). Derudover er der heller ingen forklarende tekst til ”Ring 

op” og ”Læg på” knapperne samt ”Indtast nummer” feltet5. I stedet er de beskrevet via 

billeder/ikoner som viser hvad knappen/feltet gør. 

3.2. Brugere og brugsscenarier 

Vi har lokaliseret to hovedbrugsscenarier, som vi mener er dækkende for de fleste 

aktiviteter i Skype. Den første gruppe er dem der primært bruger Skype som en måde at samtale 

gratis på. Den anden gruppe er dem, der bruger Skype til nye formål, som ikke har været udbredt 

ved almindelig telefoni. Det kunne for eksempel være nye arbejdsrelaterede situationer eller 

computerspillere, der har brug for at kunne snakke sammen, mens de spiller. 

                                                 
4 SpeedDial er en funktion tilegnet de øvede brugere og går ud på at man kan koble et nummer til en kontaktperson, 
som man efterfølgende kan tilgå blot ved hjælp af denne genvej. 
5 I MAC-versionen er disse ikoner tilknyttet en tydelig tekst. 
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3.2.1. Gratis samtale over afstand 

Som udgangspunkt er Skype en applikation, der muliggør gratis samtale over afstand, og 

det er da også denne brugsform, der må siges at være den primære. Via en meget beskeden 

indsats kan man eliminere sin telefonregning og de potentielle brugere tæller derfor en meget 

bred skare. Alle personer fra forælderen hvis barn er i udlandet, til virksomhedsejeren, som gerne 

vil spare penge er i målgruppen. På den måde er det ikke muligt specifikt at betegne nogen som 

den typiske bruger, da alle der gerne vil ringe gratis er inkluderet. Dog er der nogle 

begrænsninger i forhold til Skype, og til hvem der kan bruge det, da medieringen er 

computerbaseret. Derved forudsættes det, at brugeren har adgang til en computer samt har et 

grundlæggende kendskab til hvordan man håndterer den. I denne kontekst vil der naturligvis 

være flere unge end ældre, der bruger applikationen, men det enorme antal af downloads viser 

tydeligt, at målgruppen øges over tid. 

3.2.2. Arbejdsgrupper/Gaming 

Skype kan også bruges også i arbejdsrelaterede situationer, hvor samtalepartnerne har brug 

for at holde forbindelsen åben over længere tid, mens de enten arbejder på et fælles projekt eller 

den ene giver support til den anden. Fordelen ved denne type kommunikation er, at 

samtalepartnerne kan arbejde sammen eller hjælpe hinanden over længere tid på trods af den 

fysiske afstand. Samtidig har samtalepartnerne hænderne fri til at benytte mus og tastatur modsat 

for eksempel mobil- og almindelig telefoni. Der opstår så at sige en ny brugskontekst, hvor 

samtalen bevæger sig væk fra den samtale vi kender fra almindelig telefoni, hvor 

samtalepartnerne har et primært fokus på samtalen og ikke som i dette tilfælde på 

arbejdssituationen. Skype kan også bruges til at afholde telefonkonferencer, hvor flere brugere 

kan tale sammen samtidig. 

Endelig kan Skype også bruges som voicechat under online computerspil. I onlinespil har 

spillerne ofte brug for at kunne kommunikere direkte gennem samtale i stedet for tekstchat, da 

tekstchatten kræver at spilleren bruger tid på at konstruere sætninger, i modsætning til at 

fokusere på udviklingen i spillet. Fordelen ved voicechat er, at spilleren både kan have fokus på 

kontrollen af spillet via tastatur og mus og samtidigt kan kommunikere frit gennem mundtlig 

dialog.  
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4. Evaluering via Activity Walkthrough 

”[..] tonelejet er også afgørende. Vi bruger ikke ord som ’p2p6’, ’VoIP’ eller ’telefoni’. Vi 
undgår faktisk gerne hele ordet ’telefoni’. Det her er gratis samtale over Internettet. 
Kommunikationen er aldrig skruet sammen, så man glemmer, hvad det egentligt handler 
om.”7 – Malte Sigurdsson, kreativ direktør i Skype 

Vi har valgt at benytte virksomhedsteorien som udgangspunkt for at lave en activity 

walkthrough på udvalgte områder i Skype. Den teoretiske model henter vi fra A brief note 

introducing the Activity Walkthrough af Olav W. Bertelsen (2004). I denne artikel giver 

Bertelsen et forslag til, hvordan man kan udføre en brugbarhedsinspektion af en applikation. 

Målet for teksten er at lave en mere praktisk og realistisk version af den traditionelle cognitive 

walkthrough, ved at sætte brugerens aktivitet i fokus og derved skabe en brugssituation, der er 

tættere på virkeligheden.   

4.1. Forberedelse 

Som brugerbaggrund for vores activity walkthrough har vi valgt en person, der lige har 

installeret og opsat Skype og er almindelig bekendt med Windows. Brugeren kan på forhånd 

læse e-mails, skrive dokumenter, søge på Internettet og lignende, men har ikke prøvet Skype før. 

Vi har valgt en testopgave, der er typisk for brugen af Skype8, nemlig at tilføje en kontakt til sin 

kontaktliste for herefter at ringe personen op. Den overordnede aktivitet er dermed samtalen og 

ikke de enkelte handlinger og operationer, som at tilføje en kontakt og for eksempel klikke på en 

knap. Handlinger brugeren skal igennem, for at opnå denne aktivitet er dermed først at få tilføjet 

en kontakt, for efterfølgende at ringe vedkommende op. Tasken er i høj grad en realistisk 

brugssituation, i henhold til de ovenfor beskrevne brugsscenarier, da denne vil være aktuel for 

samtlige brugere ved opstart af programmet. Andre typiske tasks i forbindelse med Skype kunne 

blandt andet være at skrive en tekstbesked til én eller sende en fil.   

4.2. Kontekstualisering 

Tasken vi har specificeret ovenfor indgår typisk i mange forskellige meningsfulde 

aktiviteter. Det kunne eksempelvis være at opretholde kontakten til en ven, der er ude at rejse, 

eller at have et fortløbende samarbejde over computeren i forbindelse med computerspil eller 

mere arbejdsrelaterede situationer. Ud over disse kan en samtale indgå i utallige andre mulige 

                                                 
6 Peer-to-peer: Primært kendt fra downloadprogrammer som KaZaA, BitTorrent og lignende 
7 Euroman s. 64 
8 Komplet liste over funktioner i Skype se bilag 1. 
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aktiviteter, men vi har her valgt udelukkende at fokusere på dem vi finder mest udbredte. Skype 

er en mediator og et værktøj, der kan medvirke til at opfylde disse aktiviteter. Vi vil her kort 

kontekstualisere disse aktiviteter: 

4.2.1. Opretholdelse af venskab over afstand 

Den overordnede aktivitet er her at opretholde et venskab. Dette kan gøres ved at 

kommunikere gennem Skype. Brugeren vil derfor være fokuseret på at ringe op til sin ven (og 

ikke som programmet forudsætter at tilføje personen). Alle de andre muligheder Skype tilbyder, 

vil træde i baggrunden for brugerens konkrete valg i brugergrænsefladen. Der er naturligvis 

mange andre måder end Skype at realisere denne aktivitet på: Almindelig telefoni, sms-beskeder, 

post, e-mail, tekstchat samt andre lignende applikationer. Når vores bruger møder Skype er han 

bekendt med mange disse andre muligheder og ser derfor Skype som et alternativ. Hans 

forventninger til Skype er derfor relateret til hans erfaring med disse alternativer, specielt i 

forhold til telefoni, da det er Skypes primære referenceramme. 

4.2.2. Forbedret samarbejde om fælles emne via samtale (arbejde/gaming) 

For at skabe bedre samarbejde kan der skabes en kommunikationslinje til modparten, og 

dette gøres i Skype på samme måde som i ovenstående tilfælde – altså ved at søge efter 

kontakten, tilføje den pågældende persen og ringe op. Brugeren vil ligesom før være fokuseret på 

at få etableret forbindelse til samtalepartneren. I dette tilfælde har brugeren mulighed for anden 

kommunikation, såsom tekstchat i computerspil og i det hele taget alle former for samtidig 

kommunikation. Historisk har man ikke i så stort omfang som i dag samarbejdet over afstand, og 

hvis det har foregået har det været via telefon eller post, der ikke har været lige så bekvemt eller 

billigt som Skype. 

4.2.3. Aktiviteten 

Aktiviteten vi har valgt at gennemgå for vores testperson er at opnå samtale med en ven i 

Australien, som han ved bruger Skype. På den måde er målet for brugeren ikke det at oprette en 

person i Skype og ringe op til ham, men snarere selve kommunikationen med vennen i 

Australien. Skype er altså en mediator mellem de to personer, der gerne vil tale gratis sammen. 

Det er dette scenarium Skype muliggør. Historisk set har gratis telefoni ikke tidligere været 

muligt, men i dag findes i dag en lang række programmer der tilbyder den samme Voice-over-

IP9 telefoni som Skype gør. 

                                                 
9 Eksempelvis ”Google Talk” og ”MSN Messenger.” 
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4.3. Verificering af tasks 

Den ovenfor valgte task er først meningsfuld i det omfang at brugeren kender til Skypes 

muligheder og har installeret det. Det forudsætter vi som nævnt at brugeren har og derfor er 

aktiviteten (at ringe til en ven i Australien) det næste naturlige skridt i processen. 

4.4. Task-analyse 

Vi har valgt følgende test-opgave: brugeren skal ringe til en ven. Dette gøres konkret ved 

at tilføje en ny kontakt og efterfølgende ringe op til vedkommende. Opgaven er altså todelt, da 

brugeren først skal tilføje en kontakt, for efterfølgende at foretage et opkald i programmet. På 

bilag 2 har vi vedlagt en beskrivelse af den korrekte funktionsudførelse af aktiviteten. 

4.5. Gennemgang 

Vi henviser her til bilag 3, hvor vi konkret gennemgår de enkelte punkter i walkthrough’en, 

ved at stille følgende spørgsmål til hver enkelt underopgave: 

Q0: Hvad er det næste skridt i task-analysen? 

- Dette spørgsmål stilles for at klargøre hvad næste skridt er, fordi at det ikke altid fremgår 

af interfacet, hvad det næste skridt for brugeren er.  

Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  

- Her er meningen at få indblik i brugerens tankegang i modsætning til programmets 

struktur. 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

- Her inddrages brugerens erfaring, for at få en forståelse for hvad brugeren tænker.   

Q1c: Er brugen intuitiv?  

- Her sættes programmets interface overfor brugerens forventninger. 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

- Får brugeren det svar han forventer af programmet? Kan han se om han kommer videre?  

Q3: Vejledning og error correction.  

- Her evalueres der på den samlede underopgave, for at se hvad der gik galt, og hvad der 

kan gøres bedre. 

4.6. Verificering af task-analysen 

Udgangspunktet for vores walkthrough var at teste lige netop den task, som det er at tilføje 

en kontaktperson og efterfølgende ringe op til vedkommende. Det kan i Skype gøres på mange 
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forskellige måder, men vores fokus var at undersøge, hvordan man kan gøre lige netop vores 

måde mere tilgængelig for førstegangsbrugere. 

I handling 1 (klik på ”Tilføj person”) kunne brugeren blive vildledt af programmets mange 

ikoner, der træder ligeså tydeligt frem som knappen ”Tilføj ny kontaktperson”, og i forhold til 

den overordnede aktivitet (at tale med sin ven) kunne det virke forvirrende, at man først skulle 

tilføje en kontakt for at kunne ringe op. 

I handling 2, hvor brugeren skulle indtaste Skypenavnet for at tilføje denne, kan det virke 

besynderligt, at der står ”Søg” og ikke ”Tilføj,” når det var brugerens forventning at tilføje den 

kontaktperson, han netop havde indtastet og ikke at søge efter ham. Det kan også virke 

forvirrende for brugeren, at der står at man både kan indtaste Skypenavn, navn eller e-mail . Hvis 

brugeren ikke læser sætningen grundigt, kunne han tro at alle tre ting skulle indtastes. 

I handling 3 var de fundne problemer tilsvarende problemerne fra handling 2. 

I handling 4 var det primært placeringen at knappen ”Tilføj markeret kontaktperson”, der 

kunne volde problemer. Normalvis findes ”Ok”-, ”Acceptér”- og ”Fortsæt”-knapper i bunden til 

højre i vinduer og ikke i midten af vinduet som i dette tilfælde. Når brugeren afslutter med at 

klikke på ”Tilføj markeret kontaktperson” forventes det ikke at et pop-up vindue springer op og 

tager fokus, da brugeren på dette tidspunkt regner med at hele handlingen er afsluttet, set i 

sammenhæng med den samlede aktivitet. 

I handling 5, hvor brugeren blot skulle venstreklikke på ”Ok”-knappen for at anmode om at 

få godkendelse fra kontaktpersonen blev brugeren præsenteret for tre ikoner, som måske giver 

mening for ekspertbrugeren, da de går igen mange steder i programmet, men ikke er kendte for 

førstegangsbrugeren. Endnu en gang er der problemer med feedbacken, da brugeren forventede 

at have afsluttet handlingen, men nu skal lukke det foregående vindue. 

I handling 6 skulle brugeren lukke det tidligere åbne vindue. Dette volder ikke de store 

problemer, men operationen går mod brugerens mål. Ordet luk giver desuden forkerte 

associationer om at brugeren afbryder handlingen uden succes. 

I handling 7 skulle brugeren venstreklikke på kontaktpersonen for at markere denne. Dette 

virker logisk, da man normalt skal markere det man vil interagere med. 

I handling 8 skulle brugeren venstreklikke på det grønne ring-op ikon i bunden af vinduet 

for at ringe op til kontaktpersonen. Ikonet har ikke en forklarende tekst, men bygger på 

konventionelle metaforer indenfor telefoni. Samtidigt er knappen placeret i bunden, hvilket kan 

synes underligt, da det er programmets hovedformål at ringe til sine kontakter. 
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4.7. Afslutning af activity walkthrough 

Activity walkthrough’en har vist sig at fungere udmærket som teoretisk baggrund for en 

billig og forholdsvis hurtig måde at evaluere Skypes interface ud fra nogle konkrete 

brugssituationer. Særligt kombinationen mellem den meget detaljerede fokusering på handlinger 

og den overordnede aktivitet som handlingerne indgår i, giver en god forståelse af brugerens 

tankegang. Vi vil samle op på activity walkthrough’en efter den empiriske evaluering, hvor vi 

også vil komme med forslag til redesign. 

5. Empirisk evaluering  

5.1. Think Aloud 

Til vores empiriske evaluering af Skype har vi valgt at bruge think aloud metoden, som 

bliver præsenteret i teksten User Testing on the Cheap af Tognazzini (1990). I store træk går 

denne metode ud på, at man lader sine testepersoner afprøve en applikation og beder dem om at 

tænke højt, mens de gør det. I vores tilfælde har vi valgt vi tre testpersoner, som alle er vant til at 

bruge computere i større eller mindre grad, men ikke har prøvet Skype før. Dette valg har vi 

truffet for at understøtte pointen om, at denne opgaves målgruppe er førstegangsbrugere, og 

dermed skabe kongruens mellem den analytiske og den praktiske evaluering. 

Inden vi gik i gang med de konkrete forsøg, fortalte vi testpersonerne om, hvad det var vi 

ville med dem, og svarede naturligvis på de spørgsmål, der var i den forbindelse. Vi gjorde dem 

ligeledes opmærksomme på at det var programmet og ikke dem, der var til inspektion. 

Efterfølgende gav vi dem et stykke papir, hvorpå der var et spørgeskema de skulle udfylde, om 

deres egen vurdering af deres computerevner. Ligeledes havde vi formuleret fire opgaver, som 

de skulle løse, mens vi observerede dem10. Disse fire opgaver finder vi realistiske for brugen af 

Skype, men det skal dog bemærkes at den sidste afviger lidt i sværhedsgrad, hvilket også 

afspejler sig i vores brugertests. De stillede opgaver ser således ud: 

1. Ring op til Peter Sejersen, der har Skypenavnet ”p_sejersen”. 

(Denne opgave er løst når du hører ringetonen fra den anden computer. Afslut derefter 

opkaldet.) 

2. Slet opkaldslisten. 

3. Slet Peter Sejersen. 

4. Sørg for at kun de personer du har givet tilladelse kan ringe til dig. 

                                                 
10 Det ark vi udleverede, er vedlagt som bilag 5. De udfyldte versioner er vedlagt som bilag 8. 
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Under forsøgene havde vi fordelt rollerne imellem os, så der var en teknisk koordinator, en 

testleder og en notar. Vores tekniske setup bestod af to computere, der var forbundet til 

Internettet. Den første computer var selve testcomputeren, hvor testpersonen sad. Denne 

computer var udstyret med en færdiginstalleret version af Skype, et webcam og et headset. 

Ydermere installerede vi her Camtasia11, der er et program til at optage både skærm, billede og 

lyd, hvormed der opnås en høj dokumentation af testpersonens brug af Skype under øvelsen. Den 

anden computer blev brugt til at modtage opkald fra testpersonen og indeholdt derved blot en 

Internetforbindelse og en installeret version af Skype med en online bruger med Skypenavnet 

”p_sejersen”. 

5.1.1. Beskrivelse af testpersonernes gennemgang 

Vi vil her kort opsummere hvordan de forskellige testpersoner løste opgaverne. De fulde 

videosekvenser kan ses på http://www.daimi.au.dk/~u053831/hci.  

Vores første testperson var Johannes. Han blev præsenteret for hovedvinduet i Skype, og 

bemærkede teksten ”Din liste over kontaktpersoner er tom,” hvorefter han konkluderede, at 

p_sejersen skulle tilføjes som kontaktperson, for at kunne ringe op til ham. Han brugte ”Søg”-

funktionen i stedet for ”Tilføj Kontaktperson” funktionen, men disse funktioner er næsten 

identiske. Her indtastede han ”p_sejersen” og valgte Denmark som land. Dette gav dog 

problemer, da p_sejersen ikke havde indtastet hvilket land han kom fra i sin profil. Derfor fandt 

Johannes ikke ”p_sejersen”, men i stedet ”poulsejersen7699”. Systemet fortalte altså ikke 

Johannes, at det navn han søgte på ikke fandtes, men præsenterede ham blot for det Skypenavn, 

der matchede ”p_sejersen” bedst. Efter at testlederen greb ind, søgte Johannes på p_sejersen 

uden at vælge land, hvorved han fandt den rigtige bruger, som han uden problemer fik tilføjet. 

Johannes markerede ”Peter Sejersen” på sin kontaktliste og trykkede på ”Ring-op”-knappen, 

hvormed der blev etableret kontakt. I anden opgave fandt Johannes uden problemer fanebladet 

”Opkaldsliste” og højreklikkede på det opkald han lige har foretaget. Han kunne dog ikke 

umiddelbart finde ”Slet opkaldsliste” punktet i kontekstmenuen. I sidste opgave vurderede 

Johannes at funktionen måtte være mere avanceret end de tidligere. Derfor søgte han først under 

menuen ”Funktioner”, hvor han ikke umiddelbart fandt noget, han kunne associere med opgaven. 

I stedet valgte han at undersøge de andre menuer, men uden held. Til sidst gik han igen op i 

”Funktioner” og nærlæste menupunkterne en gang til, for efterfølgende at vælge menupunktet 

”Indstillinger”. Her fandt han straks fanebladet ”Privatliv” med en hængelås som ikon, hvormed 

han løste opgaven. Johannes brugte cirka 8,5 minut på opgaverne. 
                                                 

11 http://www.techsmith.com/products/studio/default.asp 

http://www.daimi.au.dk/~u053831/hci
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Maria benyttede ”Tilføj person”-knappen til at tilføje kontaktpersonen, men lader sig dog i 

begyndelsen distrahere af interfacets mange muligheder. Efter at have trykket på ”Tilføj person”-

knappen undrede hun sig over, at der stod ”Søg” i stedet for ”Tilføj” som funktionen lægger op 

til. Maria valgte at benytte ”Telefonmøde”-knappen til at ringe op til kontaktpersonen. Denne 

funktion er primært henvendt til samtaler, hvor der er flere end to deltagere, men selvom det ikke 

er den mest åbenlyse måde at ringe op til én enkelt kontaktperson, accepterer programmet 

alligevel hendes valg, og lader hende foretage opkaldet. Den store røde ”Læg-på”-knap i bunden 

af vinduet havde hun ingen problemer med at finde, men den grønne ”Ring-op”-knap blev dog 

ikke brugt. Maria slettede opkaldslisten ved at højreklikke og lokalisere skraldespanden med den 

forklarende tekst. Hun bemærkede i denne sammenhæng at hun ofte ville benytte højreklikket, 

hvis hun ikke umiddelbart kunne finde andre løsningsmuligheder. Ikonet med skraldespanden 

syntes at give god mening med hensyn til at slette listen, men da hun i næste opgave skulle slette 

kontaktpersonen var skraldespanden ikke længere repræsenteret. Dette brød umiddelbart med 

ensartetheden, hvilket hun også gav udtryk for. Den sidste opgave voldte Maria store problemer, 

og hun endte med at gennemsøge menuerne fra en ende af, indtil testlederen fortalte at 

funktionen lå under ”Indstillinger”. Selv med denne hjælp syntes det ikke oplagt at funktionen 

var placeret under fanebladet ”Privatliv”. Maria valgte fanebladet ”Forbindelser” og udtrykte at 

hun havde forventet at finde et menupunkt, der hed ”Kontaktpersoner” eller lignende. Alt i alt 

tog det Maria omkring 14 minutter at løse de fire opgaver. 

Tredje testperson var Flemming. Med ham er det interessant at bemærke at han udfyldte 

alle kategorierne i spørgeskemaet som ”Let øvet” (hvilket var ’dårligere’ end de andre). 

Alligevel var han den hurtigste til at løse opgaverne, trods nogle sidespring undervejs. Flemming 

startede med at indskrive Skypenavnet i det indtastningsfelt, der ligger nederst over 

opkaldsknapperne. Her noterede han en positiv feedback i og med at opkaldsknappen skiftede 

farve fra grå til grøn når han indtastede navnet. Dette duede dog ikke, men vi mener det har 

været en fejl. Normalt fungerer denne fremgangsmåde fint. Han prøver i stedet at løse opgaven 

ved at trykke på tilføj kontaktperson, og vinduet kommer op. Her bliver han dog forvirret over 

linjen ”Indtast SkypeNavn, Navn eller Emailadresse” og indtaster både navn og SkypeNavn, 

hvilket ikke fungerer. Han finder dog fejlen og fuldfører resten af opgaven uden problemer. De 

næste to opgaver løste han også forbilledligt. I den første finder han i første forsøg ”Slet 

opkaldsliste” under funktioner. I næste opgave højreklikker han på kontaktpersonen og i den 

menu der kommer frem klikker han på ”Slet kontaktperson”. Sidste opgave voldte dog også 

Flemming nogle problemer. Han ser først under ”Funktioner” og ”Indstillinger”, men går væk fra 

det igen. Derefter gennemgår han mulighederne en for en, og når frem til at det må findes under 
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”Indstillinger”. Her bemærker han i øvrigt at han blev forvirret før af de mange muligheder, der 

er under ”Indstillinger”. Efter at have kigget under ”Forbindelser”, og ”Avanceret” finder han 

dog ”Privatliv” og løser opgaven. Samlet tog det Flemming cirka 6 minutter at løse opgaverne. 

5.2. Fokusskiftanalyse 

I vores fokusskiftanalyse har vi valgt at fokusere på en kort video sekvens med henholdsvis 

Flemming (Bilag 6) og med Johannes (Bilag 7). Sekvenserne er tilsvarende den vi gennemgik i 

activity walkthrough’en. Personen skal ringe op til en ven og det gøres som tidligere nævnt ved 

at søge efter en kontaktperson, tilføje ham til sin liste over kontaktpersoner og ringe op til ham. 

Flemming (F) startede med at fokusere på Skype som objekt. Han vidste hvad han skulle 

foretage sig i programmet af handlinger, nemlig at tilføje en kontaktperson. Dog skete der et 

breakdown da han læste teksten til søgefeltet (2). Han blev forvirret og orienterede sig på 

opgavearket (3), hvorefter han troede han havde fundet en løsning til at komme videre (4). Han 

var stadig usikker på teksten til søgefeltet (5) og indtastede søgekriteriet i forkert format uden at 

vide det. Han fortsatte med sin handling (at tilføje en kontaktperson) uden problemer (6), men 

der skete uundgåeligt endnu et breakdown forårsaget af den tidligere forkerte indtastning. F blev 

forvirret igen, da kontaktpersonen ikke kunne findes (7). Intervieweren (I) fik ledt F på rette spor 

(7) og herefter skete der ikke flere breakdowns i hans forløb (8-12), han fik ringet op, læste på 

opgavearket om opgaven var fuldført og startede en samtale med kontaktpersonen (12). 

  Vores fokusering på en sekvens med Johannes startede lige efter at han havde foretaget en 

fejlsøgning i Skype. Han havde her fokus på dialogboksen som gav ham en positiv respons ved 

at navnet ”Peter Sejersen” dukkede op (1). Efterfølgende zoomede han ind på den del af 

dialogboksen han mente han skulle interagere med for at komme videre (2). Her var han også 

tilfreds med programmets feedback og trykkede hurtigt videre (3). Næste fokusskift voldte heller 

ingen problemer og han fik lukket dialogboksen (4). Der kom fokus på selve Skype (5) og 

bortset fra en kortvarig ekskurs til listen over kontaktpersoner (6) løstes resten uden problemer 

(7, 8) og samtalen kom i fokus (9). 

Vores fokusskifteanalyser viser at selve Skypes essentielle funktion (det at opnå kontakt 

med en anden) forudsætter en række fokusskift hos brugeren. Specielt den dialogboks der popper 

op, når der trykkes på ”Tilføj person,” fjerner meget fokus fra den egentlige aktivitet. For det 

første kan det virke uindlysende, at man skal tilføje en person før man kan ringe op. Selvom man 

til dels er vant til dette fra eksempelvis mobiltelefoner, så virker som et overflødigt skridt hvilket 

især afspejledes i situationen med Flemming. Han bliver forvirret af de mange informationer, og 

mister fokus på den aktivitet opgaven skulle befordre. Dette kunne hænge sammen med, at han 
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var den der var mindst vant til at arbejde med computere12. Hans eksempel viser dog under alle 

omstændigheder at brugssituationen for nye brugere kommer til at omfatte mange fokusskift, og 

dermed let kan virke overvældende.  

  Med Johannes var situationen anderledes. Godt nok er hans fokus også meget på 

dialogboksen i starten, men det virker mere naturligt for ham. Igen kan dette skyldes, at han er 

mere vant til at bruge en computer, end Flemming er det. Han bruger også flere genveje 

(eksempelvis ”dobbeltklik”) undervejs, hvilket er med til at understøtte dette synspunkt. Ligeså 

snart personen er tilføjet, er han heller ikke i tvivl om, at dialogboksen bare skal lukkes og han 

fokuserer herefter på at få foretaget opkaldet. 

  Samlet viser vores fokusskifteanalyse, at der er en væsentlig forskel på hvordan 

programmet tilgås af forskellige brugere. For at ringe op til én i Skype kræves der dog under alle 

omstændigheder flere fokusskift, som kan skabe forvirring. Især skiftene mellem dialogboksen 

”Tilføj person” og Skype, kan skabe forstyrrelser i forhold til den overordnede aktivitet.  

6. Opsummering og forslag til redesign 

Vores redesignforslag søger at hjælpe førstegangsbrugere, da det er disse vi har taget 

udgangspunkt i gennem vores opgave. Generelt trækker Skypes grafiske layout på 

konventionelle standarder i Windows miljø, hvilket gør navigationen nemt tilgængelig for let-

øvede brugere. Vi har dog på baggrund af vores analyser fundet nogle aspekter, hvor 

programmet kunne forbedres. For det første virker det besynderligt, at man først skal tilføje en 

kontakt for at kunne ringe op til vedkommende. I eksempelvis mailprogrammer skriver man blot 

e-mail-adressen, hvorefter mail kan sendes. På telefoner kan man ligeledes blot indtaste et 

nummer, hvormed man direkte kan foretage et opkald til kontakten. I Skype er det øjensynlig 

gjort for at undgå misforståelser, hvilket på sin vis er godt i et længere perspektiv, hvor brugeren 

ikke ved hvert opkald skal indtaste noget. På helt kort sigt er det dog forstyrrende, hvilket også 

afspejles i det videre forløb med tilføjelse af kontaktpersoner. Her blandes begreber direkte 

sammen, da brugeren efter at have gået ind i ”Tilføj kontaktperson” (og ikke ”Søg efter 

Skypebrugere”) skal klikke på en knap, der hedder ”søg” og ikke ”tilføj” som forventet. Dette 

blev eksemplificeret i fokusskiftanalysen af Flemming13. Alt i alt viser både vores activity 

walkthrough og vores empiriske analyse at ”Tilføj kontaktperson”-dialogboksen optager unødigt 

fokus og ligeledes forudsætter mange handlinger. Fokus fjernes her fra brugerens aktivitet til 

                                                 
12 Dette antages ud fra de vurderinger de skulle give af sig selv inden de gik i gang med opgaven (se bilag 8). 
13 Bilag 6 
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programmet. Der sker med andre ord en overgang fra det operationelle plan til det 

handlingsorienterede.  

Der er også flere småting, som kunne gøre programmet mere tilgængeligt for brugeren:  

1) Under activity walkthrough’ens handling 5 (Venstreklik på ”Ok”-knappen for at 

anmode om godkendelse fra ”test_person”.) ville det være oplagt at give en tekstlig beskrivelse 

til de tre ikoner eller helt fjerne dem. Ekspertbrugeren genkender måske disse ikoner fra 

programmet, men for førstegangsbrugere er de helt overflødige.  

2) I handling 6 (Venstreklik på ”Luk” i vinduet ”Tilføj en kontaktperson”.) ville det være 

bedre at bruge ord som ”Afslut” eller ”Fuldfør” i stedet for ”Luk” som ikke associeres med en 

succesfuld afslutning af handlingen.  

3) Endelig kunne ring-op-ikonet i handling 8  (Venstreklik på ikonet med den hvide telefon 

på grøn baggrund) flyttes op på kontaktpersonens bjælke, når denne er markeret, for at gøre det 

mere synligt at det nu er muligt at ringe op. 

Vores empiriske tests viste desuden at programmets mere avancerede funktioner er svært 

tilgængelige. Alle vores testpersoner kunne godt se relevansen i kun at kunne modtage opkald fra 

personer man havde givet tilladelse. Derfor var de også frustrerede over at det var så besværligt 

at gøre. Alle sammen synes ligeledes ikke at associere funktionen med ”Privatliv”-ikonet, 

hvorunder indstillingen ændres. Dette kunne gøres mere intuitivt ved at lave et ikon der hed 

”Opkaldsindstillinger” eller lignende. 

Som konklusion på vores analyser kan vi understrege at Skype mest henvender sig til 

øvede brugere, samtidigt med at det forsøger at gøre det så let tilgængeligt så muligt for 

førstegangsbrugere. Igen kan vi henvise til citatet fra Skypes kreative direktør Malte Sigurdsson, 

der siger: ”Med Skype har det handlet præcis om at give folk det, de har brug for, forklaret på en 

måde, som alle og enhver kan forstå.”14 Vores analyser har vist at dette mål ikke opfyldes 

fuldstændigt. Vores brugere når til vejs ende, men vejen dertil er ikke helt så indlysende, som 

Sigurdsson lægger op til. Skype kræver således tilvænning og forståelse og fungerer rigtigt godt 

når man kender det. Programmet er meget fleksibelt og giver brugeren mange muligheder for at 

gøre de samme ting på forskellige måder, hvilket vores empiriske tests også viser. Men igen kan 

dette virke forvirrende på nye brugere, som måske hellere skulle præsenteres for et mere enkelt 

interface. 

                                                 
14 Euroman s. 64 
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7. Reflekterende diskussion 

Vi har i vores opgave afprøvet to centrale evalueringsmetoder rettet mod at finde mangler i 

Skypes interface. Til at begynde med havde vi overvejet at bruge en cognitiv walkthrough til 

analytisk at vurdere Skypes interface, men valget faldt på activity walkthrough i stedet grundet 

dens større inddragelse af brugerens aktivitet og brugssituationens kontekst. Denne kontekst 

hjalp os med at sætte os i brugerens sted og vurdere, hvilke handlinger der ville være nemme 

eller svære for ham. 

Med activity walkthrough’en fandt vi nogle problemer vi havde overset da vi i gruppen løst 

diskuterede Skypes brugergrænseflade, hvilket tyder på metoden er brugbar og vi oplevede at 

den var nem og hurtig at udføre, da vi ikke skulle bruge testpersoner og andre faciliteter til 

processen. 

Til vores empiriske evaluering brugte vi think aloud metoden, der fokuserer på at finde 

mangler i brugergrænsefladen. Vores mål med opgaven var at lave forslag til redesign og til dette 

formål fungerede think aloud metoden fint i forhold til den empiriske evaluering af 

førstegangsbrugere. Disse resultater kunne vi efterfølgende koble sammen med resultatet fra 

activity walkthrough’en, hvor vi også havde valgt en førstegangsbrugers synspunkt, og derved 

skabe et samlet forslag til redesign henvendt mod forbedring af oplevelsen for disse 

førstegangsbrugere. 

Denne kombination er også grunden til vi slet ikke havde GOMS modellen i betragtning da 

vi skulle vælge den analytiske evalueringsmetode, da den evaluerer på effektiviteten af interfacet 

ud fra nogle effektivitetskriterier, der ikke relaterer sig til en applikation som Skype, hvor det 

snarere er selve aktiviteten der er det vigtige. 

Think aloud-videooptagelserne forløb som planlagt, og koblet med fokusskiftanalysen 

støttede den de resultater, vi fandt med activity walkthrough’en. Dette forløb kan forbedres på en 

række punkter som nævnt i vores afsnit om forslag til redesign. I think aloud-forløbet evaluerede 

vi også andre funktionaliteter i Skype (at slette en kontaktperson, slette opkaldslisten og blokere 

ukendte brugere fra at ringe op), men her var resultaterne modstridende. Nogle havde nemt ved 

handlinger som andre havde svært ved og omvendt, og dette er måske metodens svaghed, at det 

lille antal involverede brugere ikke afspejler en bred tendens og dermed kan risikere ikke at 

belyse nogle problemer, eller simpelthen at påpege nogle problemer som ikke er generelle. 

Paradoksalt er styrken ved think aloud metoden dog, at den ikke kræver store ressourcer at 

benytte da få testpersoner er involverede. Overordnet vurderer vi metoden til at være brugbar, da 
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den var forholdsvis nem og hurtig at udføre og den som nævnt fandt problemer, som alle 

brugerne havde svært ved og det tyder på, den finder de mest kritiske problemer. 

8. Anden del: Teoretisk tilgang  

Fokuseret refleksion over HCI faget, dets historie, teori og praksis med hovedvægt på 

virksomhedsteorien. 

8.1. Problemformulering 

I denne anden del af opgaven vil vi fokusere på virksomhedsteorien. Dette gøres gennem 

en grundig præsentation, hvor den historiske baggrund og de centrale ideer og begreber opridses. 

Efter at have lavet denne analytiske gennemgang, vil vi se på de testmetoder der kan knytte sig 

til virksomhedsteorien. Dette gøres for at give en vurdering af både den analytiske og praktiske 

side af teorien. Endelig vil vi tale om virksomhedsteorien ud fra vores egne erfaringer med 

metoden i form af de undersøgelser vi lavede i første del. Samlet set skal anden del altså fungere 

som en dybtgående bearbejdelse af virksomhedsbegrebet, og de metoder der knytter sig hertil, 

samtidig med at evalueringen i første del af opgaven bringes i spil. 

8.2. Virksomhedsbegrebet og –teorien 

8.2.1. Historisk baggrund 

Menneske-maskine interaktion eksisterer ifølge Carroll & Campbell (1989) for at ”(…) to 

privide an understanding of usability and of how to design usable computerartefacts”15. 

Udviklingen af den virksomhedsteoretiske vinkel på menneske-maskine interaktion blev primært 

fortaget af Bødker og Krutti i løbet af 90’erne. Teorien opstod ud fra et ønske om at udvikle de 

teoretiske værktøjer for analysen af HCI-feltet, der tidligere syntes mangelfuld. Allerede i 1980 

argumenterede Donald Norman for at HCI-forskningen i USA manglede fokus på aspekter som 

blandt andet menneskelig adfærd og interaktion, det omkringliggende miljø og menneskets 

historiske og kulturelle indflydelse (Bannon & Bødker s. 3). I forhold til disse punkter er det 

specielt det kognitionsteoretiske felt, der synes mangelfuld for eksempel Cognitive Walkthrough, 

men også evalueringer som Keystroke Level analysen, der tester brugerperformance over tid. 

Mange tidligere studier forudsatte at brugerne var designerne selv og at de udviklede 

applikationer ud fra en ide om en genetisk bruger, hvor der ikke blev taget hensyn til for 

eksempel kvalifikationer og arbejdsmiljø. Artefaktets rolle, som bindeled mellem subjekt og 
                                                 

15 Bannon & Bødker s. 5. 
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objekt, var også tidligere mangelfuld beskrevet. Ydermere blev der ofte taget udgangspunkt i 

førstegangsbrugere, hvorimod forskningen indenfor hverdagsbrug var mere begrænset belyst. 

Tidligere brug af task-analyser opfangede ikke kompleksiteten af, hvad der virkelig skete i 

brugssituationen. Meget HCI fokuserede også mere på forholdet mellem bruger og computere 

end det fortløbende samarbejde og koordinering, rigtige arbejdssituationer indeholder. Ud af 

problemerne med dette udsprang senere CSCW16 (Bertelsen & Bødker s. 9), som ligesom 

virksomhedsteorien fokuserer på reelle brugssituationer. 

8.2.2. Virksomhedsteorien og HCI 

I modsætning til disse tidligere HCI-problemer fokuserer virksomhedsteorien på følgende 

ting (Bertelsen & Bødker s. 11): 

1) Analyse og design af arbejdspraksiser, hvor brugerens kvalifikationer og 

arbejdsmiljø tages for øje.  

2) Analyse og design med vægt på den aktuelle brug og kompleksiteten ved 

flerbruger aktivitet.  

3) Trænede brugere og den generelle brug i stedet for fokuseret på novicebrugeren.  

4) At inddrage den aktive brugerdeltagelse i designet af interfacet. 

Den videnskabelige baggrund for virksomhedsteorien blev formuleret af Vygotsky17 i 

begyndelsen af det 20. århundrede. Virksomhedsteorien nægter at isolere individet som 

enestående analyseobjekt, men insisterer i stedet på at fokusere på den kulturelle og tekniske 

mediering af menneskelig aktivitet.  Analyseobjektet er altså i stedet det tekniske artefakt og den 

kulturelle organisation, som menneske er determineret af og som mennesket fortsat skaber. 

Vygotsky argumenterede for, at subjektets (S) aktivitet18 fundamentalt set har tre karakteristika: 

1) Den er rettet mod et materiale eller et ideal objekt (O) - eksempelvis en konkret 

fysisk ting eller en status indenfor et felt.  

2) Subjektets stræben mod objektet er medieret af et artefakt (X), som enten kan 

være et teknisk instrument (værktøj) eller et psykologisk instrument (tegn). 

Artefaktet bliver først interessant ud fra en analyse af den historiske kontekst og 

den praksis det for brugeren indgår i.  

3) Den menneskelige aktivitet er socialt konstitueret indenfor et fællesskab (C). 

                                                 
16 CSCW er en forkortelse for Computer-supported Cooperative Work. 
17 Vygotsky baserer sine teoridannelser på blandt andet Leontjev, Hegel og Marx.  
18 Vi bruger ’aktivitet’ og ’virksomhed’ synonymt som oversættelse til det engelske ’activity’. 
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Den menneskelige aktivitet kan analyseres ud fra et tre-lags hierarki: aktivitet, handling og 

operation. Aktiviteten er rettet mod at tilfredsstille et behov ud fra objektet man har for øje. 

Subjektets refleksion over behovet for objektet er motivationen for aktiviteten. Aktiviteter 

udføres gennem bevidste handlinger, der har det mål at realisere at objektet nås. Disse handlinger 

realiseres gennem en række operationer, der udføres ubevidst. Disse lag er dog ikke fastlåste; en 

handling kan for eksempel blive til en operation gennem automatisering/internalisering, og en 

operation kan blive en handling gennem konceptualisering i breakdown situationer. Ligeledes 

kan en motiveret aktivitet i én kontekst være en operation og en handling i en anden. Over tid 

kan der også ske en eksternalisering/krystallisering, hvilket betyder at en gentagende aktivitet 

med et artefakt i en generation inkorporeres direkte i artefaktet i næste generation (Bertelsen & 

Bødker s.11). 

Virksomhedsteorien i forhold til HCI ser ligeledes computerapplikationen som et artefakt, 

der medierer forholdet mellem subjekt (bruger) og objekt (det subjektet stræber efter - 

materiel/ideal). Subjektets interesseobjekt kan både være til stede indeni og/eller udenfor 

computeren. 

I en HCI-analyse med virksomhedsteorien som baggrund er det ikke fyldestgørende blot at 

inddrage én aktivitet applikationen indgår i. Aktiviteter indgår nemlig i et større sammenspil med 

andre aktiviteter, der er internt forbundne i et såkaldt web of activities. Studier af 

computerartefakter i brug bør både fokuserer på den konkrete brug lige såvel som den bredere 

kontekst indenfor brug og design. 

8.3. Testmetoder til virksomhedsteorien 

I dette afsnit vil vi gå i dybden med og analysere de evalueringsmetoder vi brugte til at 

evaluere Skype, med henblik på at undersøge hvorvidt de lever op til deres formål. 

8.3.1. Think Aloud 

Think aloud metoden tilhører gruppen af evalueringsmetoder baseret på verbale rapporter, 

der har til formål at identificere problemer i designet af en applikation, ved at nogle brugere 

prøver applikationen (eller en prototype) og aflægger en rapport om de erfaringer de gør sig. 

John Karat opstiller i teksten ”User-Centered Software Evaluation Methodologies” (1997) 

en række kriterier for en god verbal rapport: 

- Data bør indsamles samtidigt med, at brugeren løser opgaven for at sikre, at det 

repræsenterer den kognitive proces brugeren gennemgår, når han løser opgaver i 

applikationen. 
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- Brugeren bør ikke forstyrres af testholdet når han løser en opgave. 

- Tidsdimensionen er vigtig for rapporten, da den skal repræsentere brugerens tanker i en 

applikationskontekst bestemt af tidspunktet for tankerne. Derfor skal det kunne lade sig 

gøre at plotte data til tidspunkter med tilhørende applikationstilstande. 

Think aloud er derfor en oplagt metode, til at opfylde disse krav, da den dikterer at 

brugeren skal fortælle testholdet hvad han tænker mens han løser en opgave. Selve metoden 

beskriver ikke hvordan data skal indsamles eller evalueres, men videooptagelser egner sig til 

indsamling da de overholder samtidighedskriteriet og plotningskriteriet beskrevet ovenfor.  

Umiddelbart er der ingen teori for evaluering af data tilknyttet think aloud, men senere vil vi 

undersøge fokusskiftanalysen, som vi i første del af opgaven koblede med think aloud metoden. 

Trods dette må think aloud metoden siges at overholde hvad den lover, ved at den tilbyder en 

nem og forholdsvis billig måde at evaluere applikationer på empirisk vis, med øje for at indsamle 

pålidelige data. 

8.3.2. Activity Walkthrough 

Activity walkthrough er en modificeret udgave af cognitive walkthrough og er udledt af 

virksomhedsteorien. Det er ikke en empirisk evaluering med brugertest i genuine 

arbejdskontekster, men en inspiceringsmetode der kan foretages af designerne selv.  

Virksomhedsteorien taler for, at både kontekst og kultur skal undersøges i en analyse af en 

bruger, hvilket udelades i den cognitive walkthrough. Bertelsens tekst  

A brief note introducing the Activity Walkthrough (2004) beskriver hvordan en activity 

walkthrough kan udføres. Vi vil her fokusere på det vi finder mest centralt for activity 

walkthroughen, nemlig kontekstualiseringen. Følgende er en kort beskrivelse af hvordan en 

kontekstualisering af en applikation foretages: 

- Identificer de aktiviteter de fundne typiske tasks kan indgå i. 

- For hver af disse aktiviteter 

o Identificer de handlinger der realiserer aktiviteterne. 

o Undersøg om der er andre måder at realisere aktiviteten på uden applikationen 

o Undersøg om der findes andre artefakter end applikationen der kan mediere 

aktiviteten. 

o Overvej brugerens erfaring med lignende applikationer og bestem derefter 

brugerens forventninger til applikationen. 

- Anbring applikationen i et web-of-activities 
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- Overvej den historiske udvikling af dette web-of-activities sammenholdt med forgængere 

af applikationen 

Hertil skal det lige siges at disse punkter ikke nødvendigvis skal udføres i ovenstående 

rækkefølge, men tiere vil blive udført iterativt og parallelt. Kontekstualiseringen bruges derefter i 

selve walkthroughen, ved at der for hver skridt i task analysen (der foretages på samme måde 

som i en cognitive walkthrough) spørges til om handlingen, der skal foretages, er en fornuftig 

handling med fornuftig feedback taget kontekstualiseringen i betragtning. 

Som vi så i vores evaluering af Skype via activity walkthrough kom virksomhedsteoriens 

kontekstualisering os til gode da den påpegede problemer med forståelsen af Skype som en 

telefon. Normalt forstår man telefoni som det at ’gribe knoglen og ringe’ uden videre, men 

Skype søger at føre brugeren igennem en længere wizard før et opkald kan foretages. Alt i alt 

kan man betragte acivity walkthrough som en givtig billig og hurtig måde at evaluere et design 

hvad enten det er en prototype eller færdigt produkt. Det kan dog godt blive et omfattende 

projekt afhængigt af, hvor bredt man definerer aktivitets- og kontekstualiseringsbegrebet19. 

8.3.3. Fokusskiftanalyse 

Fokusskiftanalyse er en måde at introducere en empirisk evaluering til virksomhedsteori. 

Kontekstualiseringen består her i at tage ud og observere (og ofte filme) folk, der bruger 

applikationen i praksis, for derefter at analysere om der sker breakdowns, dvs. om brugeren har 

et problem med programmet, som ligger udenfor opgavedomænet. Eventuelle breakdowns 

studeres ved at opliste hvilke objekter i applikationen brugeren fokuserer på i kronologisk 

rækkefølge. Disse objekter kan opdeles i subjekt/objekt aspekter og håndterings aspekter som det 

fremgår af Figur 11.11 i teksten ”Activity Theory” af Bertelsen og Bødker (2003)20. 

Som nævnt tidligere kan think aloud metoden danne det empiriske datagrundlag for en 

fokusskiftanalyse, hvilket vi også gjorde i vores evaluering af Skype i første del af opgaven. Vi 

observerede dog ikke folk, der brugte Skype i en naturlig kontekst, idet vi bad at udføre en række 

opgaver med Skype. Dette til trods var det dog tilnærmelsesvis stadig aktiviteter de udførte, og 

analysen med dets begreber kan derfor stadig bruges hvor end der opstår breakdowns.  

Som vi også konstaterede i Skype opgaven inddrager fokusskiftanalysen på fyldestgørende 

vis begreber fra virksomhedsteorien, og disse kommer til deres ret, da vi kan identificere, hvilke 

                                                 
19 Dette uddybes i afsnit 7.4 
20 For vores egen udførelse af analysen se afsnit 5.2 samt bilag 6 + 7. 
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objekter der ikke stemmer overens med de handlinger (og aktiviteter), de indgår i og hvilke der 

forårsager breakdowns. 

8.3.4. Opsummering af evalueringsmetoderne 

Samtlige af de tre metoder vi har undersøgt i dette afsnit, har levet op til deres formål i 

vores evaluering af Skype, og vi kan derfor konkludere, at de er givtige metoder til evaluering af 

applikationer i praksis. Det er vigtigt at understrege hvad metoderne ikke lover at finde ud af når 

man skal vælge en metode i praksis. Ingen af metoderne lover for eksempel at komme med 

forslag til redesign og ingen af metoderne kan afgøre om et program er effektivt eller godt.  

8.4. Vores opgave/ Skype 

  I dette afsnit vil vi opridse vores anvendelse af virksomhedsteorien i første del af 

opgaven. Først ved at se på hvordan vi gjorde det og hvad der fungerede godt, og bagefter ved at 

opstille nogle af de problemfelter vi stødte på. Formålet er at give en vurdering af teorien i 

praktisk forstand, i forhold til den evaluering vi udførte i første del. 

I vores behandling af Skype i opgavens første del var det teoretiske udgangspunkt 

virksomhedsteorien, som vi anvendte i konkret form til at udføre en activity walkthrough. Denne 

teori fungerede godt i forhold til Skype-applikationen, især ved at der blev sat fokus på de 

overordnede aktiviteter, der lå bag brugen af programmet. Vores evaluering blev herved mere 

møntet på brugerens situation og de kontekster der omgærder denne, og selve programmets 

tekniske forudsætninger trådte i baggrunden. Virksomhedsteoriens centrale begreber, som 

prakser, mediering, kontekstualisering og dens skelnen mellem handling og operation, gav 

således alle muligheder for at finde nye perspektiver på brugssituationen. Ved at se på de 

prakser, der indgik i brugen af Skype fik vi opstillet to scenarier (gratis samtale over afstand og 

arbejdsgrupper), som skabte et udgangspunkt for den videre analyse. Analysen udførte vi 

efterfølgende ved at se på den mediatorrolle Skype havde indenfor disse prakser, samtidig med at 

vi kontekstualiserede situationerne og derved fik et bredere og grundigere indblik i hvilken 

kontekst Skype opererer i. Endelig blev skellet mellem handling og operation brugt som 

perspektiv til at se på, hvorledes de tasks vi udvalgte, hele tiden havde to sider, og ikke mindst 

blot var et led i en større virksomhed.  

Alt i alt var det således givtigt at anvende virksomhedsteorien til vores evaluering af Skype 

i forhold til førstegangsbrugere, men der var dog visse problematiske ting undervejs i forløbet. 

Først og fremmest fandt vi, at selve aktivitetsbegrebet var en kompleks størrelse og at en fast 
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bestemmelse af begrebets betydning ikke forelå. Dette affødte en række spørgsmål i forbindelse 

med at vurdere hvor bredt vi skulle favne i vores bestemmelse af aktiviteter: 

1) Var det kommunikation som sådan, der var den overordnede aktivitet med 

Skype, og hvis ja hvordan brugte vi så dette flydende begreb konstruktivt? 

2) Var en overordnet aktivitet i Skype ”venskab” og var Skype således blot en 

måde blandt mange andre at opretholde dette venskab på over afstand?  

3) Var det blot samtale over afstand der var aktiviteten? 

4) Er der ikke et uendeligt antal aktiviteter knyttet til Skype? Og endnu værre med 

dets webs of activities… 

Alle disse spørgsmål rejste sig indledningsvis i vores undersøgelse, og vi fandt det 

kompliceret at svare på dem. Derfor valgte vi en mellemvej, hvor vi godt nok nævnte, at der var 

alle disse aktiviteter og forbindelser, men at vi blot ville fokusere på dem vi fandt mest centrale. 

Disse problemer peger dog også på det, der måske er virksomhedsteoriens største styrke: At den 

ikke reducerer ’virkelighedens’ brugssituationer til noget laborationelt eller kunstigt i sin 

bestræbelse på at udvikle brugbarheden. I stedet inddrager den netop faktiske brugskontekster, 

således at det man inspicerer, nærmer sig de situationer, der reelt eksisterer.  

En anden problematisk ting i forbindelse med virksomhedsteorien som evalueringsteori, er 

de metoder man kan bruge til at teste applikationer empirisk, som beskrevet i ovenstående afsnit. 

At teorien i sig selv lægger vægt på virkelige brugssituationer fungerer fint i analytiske 

sammenhænge, som vi har set i forbindelse med vores activity walkthrough. Men når den 

overføres til empiriske tests, mister den en del af sin kerne, ved at de situationer man sætter sin 

testbruger i, altid vil være konstruerede. Selvfølgelig kan man sige til personen at de skal 

forestille sig dette og hint, men en virkelig brugssituation bliver det aldrig, når man får udstukket 

et opgaveark og bliver overvåget, mens man udfører opgaverne. Dette gør sig naturligvis ikke 

kun gældende for virksomhedsteorien, men snarere for alle felter indenfor HCI evaluering, 

måske endda indenfor al empirisk evaluering i det hele taget ( med mindre det foregår ’skjult’). 

Det virker dog særligt beskæmmende med virksomhedsteorien netop på grund af dens eksplicitte 

relation til virkelige aktiviteter. I vores opgave forsøgte vi at bearbejde denne problemstilling, 

ved at sørge for at testbrugerne vi anvendte, selv kunne se relevansen i de opgaver de skulle 

udføre. Med andre ord ville vi lave virkelighedstro opgaver, og sørge for at brugerne også kunne 

se meningen med opgaven. Dette ser vi dog som et kompromis man må leve med. 

Alt i alt var virksomhedsteorien anvendelig i forhold til vores opgaves formål, og de 

problemer vi stødte på, opvejedes af de resultater vi nåede frem til. Specielt i forhold til 

fokusskiftanalysen var det godt at se hvor langt brugerne ofte fjernede sig fra den egentlige 
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aktivitet, og i stedet fokuserede på programmets interface. Metoden gav os nogle gode indputs 

og vi kunne komme med relevante forslag til redesign, der i vores øjne kunne gøre Skype mere 

brugervenligt for helt nye brugere.       

8.5. Opsummering 

Vi har nu set på hvad virksomhedsteorien består af, hvordan den kan anvendes i praksis 

samt hvorvidt teorien var givtig med hensyn til vores analyse af Skype. Vi kan konstatere at den 

primære tanke bag teorien er at inddrage brugerne som hele mennesker med motivationer i form 

af aktiviteter i evalueringen, og vi har set at dette kan lade sig gøre i praksis tilfredsstillende 

gennem en række metoder, der både understøtter inspicering og empirisk evaluering, samt at 

teorien hjalp os i vores Skype opgave til at identificere problemer hvor brugerne bliver revet ud 

af deres aktivitet. Alt i alt bringer virksomhedsteorien en teori til HCI-feltet, der behandler 

aspekter der førhen har været problematiske at forklare. 

9. Afslutning 

Samlet består vores opgave af to dele der tilsammen giver et indblik forskellige 

dimensioner MMI-faget. Første del af opgaven viste gennem en ’hands on’ tilgang hvorledes de 

forskellige teorier kunne anvende i praksis, og udmøntede sig i en vurdering af Skype i forhold 

til førstegangsbrugere. Ud fra disse analyser og test kunne vi komme med relevante forslag til 

redesign, og måske gøre Skype mere brugervenligt. Vi oplevede især at virksomhedsteorien 

kombineret med think aloud og fokusskift gav et godt grundlag for kritisk vurdering af 

applikationen.  

I anden del gik vi mere teoretisk til værks og undersøgte virksomhedsteorien historiske 

grundlag og dens forhold til HCI-feltet. Her viste det sig at selvom teorien er relativt ny indenfor 

HCI-forskningen, så ligger der en lang filosofisk og antropologisk historie til grund for den. 

Dette satte vi efterfølgende i relation til de testmetoder vi knyttede til virksomhedsteorien, og så 

hvorledes dette kunne bruges til at få empiriske outputs fra teorien. Endelig perspektiverede vi 

det i forhold til vores egen evaluering af Skype og fik belyst hvilke problemer vi stødte på 

undervejs, og hvordan disse kunne omgås. Alt i alt har målet været at give et bredt indblik i, 

hvordan man kan evaluere på applikationer ud fra et HCI- og virksomhedsteoretisk perspektiv, 

samtidig med at vi så nærmere på det teoretiske grundlag. 
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11. Bilag 

Bilag 1: Oversigt over samtlige features i Skype 

• Profil 
o Rediger profil 

• Kontakter 
o Tilføj kontakter/Søg efter kontakter 
o Rediger kontakter 
o Bloker kontakter 
o Eksporter/importer kontakter 

• Opkald 
o Ring til kontakt / kontakter (Telefonmøde) 
o Se opkalsliste 

 Se alle opkald 
 Se indgående opkald 
 Se udgående opkald 
 Se mistede opkald 
 Stemmebeskeder 
 Slet opkaldslister 

o Opkald via telefontaster (Almindelig cifferopkald) 
o Speed Dial 
o Send fil 

• Abonnementer via website 
o Abonnementer til telefonsvarer 
o Abonnement til SkypeOut 
o Abonnement til SkypeIn 

• Chat 
o Skriv til kontakt 
o Vælg samtaleemne 
o Send fil 
o Tilføj flere kontakter 
o Skjul deltagere 
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Bilag 2: Korrekt funktionsudførelse i Activity Walkthrough 

1. Venstreklik på ”Tilføj person”-knappen i værktøjslinjen. 
2. Indtast ”test_person” Skypebrugernavn i vinduet. 
3. Venstreklik på ”Søg”-knappen. 
4. Venstreklik på ”Tilføj markeret kontaktperson”-knappen. 
5. Venstreklik på ”Ok”-knappen for at anmode om godkendelse fra ”test_person”. 
6. Venstreklik på ”Luk” i vinduet ”Tilføj en kontaktperson”. 
7. Venstreklik på ”test_person” i kontaktlisten. 
8. Venstreklik på ikonet med den hvide telefon på grøn baggrund. 
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Bilag 3: Activity Walkthrough fase fem 

Handling 1 
Q0: Hvad er det første skridt i task-analysen? 

A0: Venstreklik på ”Tilføj person”-knappen i værktøjslinjen. 

 

Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  

A1a: Operation er meningsfuld, men der er flere måder at gennemføre samme operation, hvilket både gør 

programmet mere tilgængeligt, men også mere komplekst. 

 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

A1b: Brugeren har allerede erfaring med Windows og måden, der navigeres rundt i værktøjslinjer og lignende. 

 

Q1c: Er brugen intuitiv? (affordance) 

A1c: Værktøjslinjer og venstreklik er meningsfyldte da brugeren har kendskab til Windows. 

 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

A2: Feedbacken passer i høj grad med forventningen, da der kommer et nyt vindue med overskriften ”Tilføj ny 

kontaktperson”. 

 

Q3: Vejledning og error correction.  

A3: Der er mulighed for at blive vildledt af programmets andre ikoner, der træder ligeså synligt frem. Brugeren kan 

også have en forventning om at kontakten først skal tilføjes ved et opkald. 

 

Handling 2 
Q0: Hvad er det næste skridt i task-analysen? 

A0: Indtast ”test_person” (Skypebrugernavn) i vinduet. 

 

Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  

A1a: Det virker i høj grad meningsfuldt, da brugeren forventer at skulle søge på et navn. 

 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

A1b: Brugeren har allerede erfaring med Windows og kender til inputfelter fra for eksempel websiteformularer. 

 

Q1c: Er brugen intuitiv? (affordance) 

A1c: Inputfelter er meningsfyldte da brugeren har kendskab til Windows. 

 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

A2: Feedbacken passer i høj grad med forventningen, da søg-knappen bliver aktiv ved brugerens input via 

keyboardet. 
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Q3: Vejledning og error correction.  

A3: Det virker besynderligt at der står ”søg” og ikke ”tilføj,” når det er brugerens forventning at tilføje en kontakt 

direkte. Ligeledes kan der både søges på Skypenavn, e-mail og fulde navn, hvilket skaber øget fleksibilitet i 

søgningen, men det kan også forvirre brugeren. 

 

Handling 3 
Q0: Hvad er det næste skridt i task-analysen? 

A0: Venstreklik på ”Søg”-knappen. 

 

Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  

A1a: Det er tvetydigt, da brugeren vil tilføje en bruger og ikke forventer at skulle søge efter vedkommende. 

 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

A1b: Brugeren har ikke erfaring med Instant Messaging-programmet, hvilket ellers ville give en forventning om at 

en søgning i en database ville være et nødvendigt skridt for tilføjelsen. 

 

Q1c: Er brugen intuitiv? (affordance) 

A1c: Det er i høj grad intuitivt, da det eneste alternativ er at klikke på ”Annuller”. Samtidigt blev søgeknappen aktiv 

med input fra brugeren, hvilket flytter fokus til knappen. 

 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

A2: Feedbacken passer i høj grad med forventningen, da programmet klart viser at en søgning er i gang i form af en 

traditionelt søgebar. Samtidigt bliver der løbende tilføjet søgeresultater til resultatfeltet. Ydermere bliver den 

kontaktperson, der matcher bedst markeret med blåt.  

 

Q3: Vejledning og error correction.  

A3: Jvf. A1a. 

 

Handling 4 
Q0: Hvad er det næste skridt i task-analysen? 

A0: Venstreklik på ”Tilføj markeret kontaktperson”-knappen. 

 

Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  

A1a: Efter søgningen virker det meningsfuldt at skulle tilføje kontaktpersonen. Dog kan man ikke vide at en 

kontaktperson er valgt, blot ved at den pågældende bruger får en blå baggrund. Især hvis der kun findes en person i 

søgningen skiller den blå baggrund sig ikke ud. 

 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

A1b: Selve den blå markering kan virke lidt anderledes end hvad brugeren ellers er vant til. 
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Q1c: Er brugen intuitiv? (affordance) 

A1c: Knappen ”Tilføj markeret kontaktperson” er ikke placeret i toppen, selvom det er et typisk værktøjslinje-ikon.  

 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

A2: Det umiddelbare feedback er ikke forventet, da bruger nu regner med at have udført opgaven til fulde, men i 

stedet præsenteres for et yderligere vindue, hvor der skal tages stilling til på hvilken måde, brugeren ønsker at 

anmode om tilføjelse hos den pågældende kontakt.  

 

Q3: Vejledning og error correction.  

A3: ”Tilføj markeret kontaktperson”-knappen kunne alternativt placeres i bunden som almindelig knap eller flyttes 

til toppen som ordinær værktøjslinje-knap. Selve teksten på knappen er også vejledende, da man rent faktisk ikke 

efter valget får tilføjet kontakten, men skal tage stilling til yderligere ting. 

 

Handling 5 
Q0: Hvad er det næste skridt i task-analysen? 

A0: Venstreklik på ”Ok”-knappen for at anmode om godkendelse fra ”test_person”. 

 

Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  

A1a: Der er for meget information i dette vindue, og det kan derfor virker forvirrende i forhold til den overordnede 

opgave. 

 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

A1b: Standardwindowserfaring. 

 

Q1c: Er brugen intuitiv? (affordance) 

A1c: Det er intuitivt at klikke på ”Ok”. 

 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

A2: Nej. Brugeren forventer at komme tilbage til hovedvinduet, men skal i stedet først lukke det tidligere 

søgevindue, der ellers var forventet at være afsluttet. 

 

Q3: Vejledning og error correction.  

A3: Der er tre ikoner i vinduet, som ikke har nogen beskrivelse eller relevans i forbindelse med tilføjelsen af en 

kontakt. 

 

Handling 6 
Q0: Hvad er det næste skridt i task-analysen? 

A0: Venstreklik på ”Luk” i vinduet ”Tilføj en kontaktperson”. 
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Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  

A1a: Denne operation går imod brugerens mål. Ordet ”Luk” på knappen skaber en forkert association i konteksten 

og brugeren kan tro, at der er noget galt. 

 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

A1b: Standardwindowserfaring. 

 

Q1c: Er brugen intuitiv? (affordance) 

A1c: Det er intuitivt at klikke på ”Luk”, men ordlyden er vildledende og vinduet forventes slet ikke. 

 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

A2: Ja, vinduet lukkes. 

 

Q3: Vejledning og error correction.  

A3: Vinduet skulle slet ikke have været der – jf. ovenstående. 

 

Handling 7 
Q0: Hvad er det næste skridt i task-analysen? 

A0: Venstreklik på ”test_person” i kontaktlisten. 

 

Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  

A1a: Det virker naturligt at skulle markere, hvilken kontaktperson brugeren ønsker at ringe op. 

 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

A1b: Brugeren ved hvordan ting markeres. 

 

Q1c: Er brugen intuitiv? (affordance) 

A1c: Ja. 

 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

A2: Ja, kontaktpersonen bliver forstørret og markeret blåt.  

 

Q3: Vejledning og error correction.  

A3: Intet. 

 

Handling 8 
Q0: Hvad er det næste skridt i task-analysen? 

A0: Venstreklik på ikonet med den hvide telefon på grøn baggrund. 

 

Q1a: Fortolkning af operation i kontekst  
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A1a: Ikonet har ikke en forklarende tekst, men bygger på konventionelle metaforer indenfor telefoni. Samtidigt er 

knappen placeret i bunden, hvilket kan synes underligt, da det er programmets hovedformål at ringe til sine 

kontakter. Ligeledes er knappen grøn, hvilket henvise til ”Go” modsat rød, der henviser til ”Stop”. 

 

Q1b: Brugerens betjeningserfaring  

A1b: Brugeren er bekendt med metaforen og ikonet med telefonrøret ligner en knap.  

 

Q1c: Er brugen intuitiv? (affordance) 

A1c: Ja. 

 

Q2: Passer feedback med forventningerne? 

A2: Ja. Efter opkaldet er foretaget, afspilles en ring op-lyd samtidigt med at kontaktpersonens billede forstørres 

yderligere. Ring-op-lyden er igen en velkendt metafor for den oprindelige telefoni, men helt unødvendig indenfor 

Voice over IP. 

 

Q3: Vejledning og error correction.  

A3: Knappen kunne flyttes op til den pågældende kontaktperson. 
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Bilag 5: Spørgeskema til Think Aloud og Fokusskift 

Skype brugertest 

 

Navn:    Alder:    

 

Uddannelse:   Beskæftigelse:   

 

 

Udfyld venligst dette spørgeskema: 

Program/ Applikation Intet kendskab Let øvet Øvet God 

Windows     

Messenger     

Internet     

Skype     

Word     

 

Opgaver  

Opvarmning: 1) Åbn Word og skriv ”Dette er en øvelse” 

 2) Skift skriftstørrelsen til 20 og tekstfarven til rød på det du lige har skrevet 

 3) Gem dokumentet under navnet ”test” på Skrivebordet. 

 

Forestil dig at du netop har oprettet en bruger med brugernavnet jens_jensen57 og har logget på Skype 

med det brugernavn. 

1. Ring op til Peter Sejersen, der har Skypenavnet ”p_sejersen”. 
(Denne opgave er løst når du hører ringetonen fra den anden computer. Afslut derefter 
opkaldet.) 

2. Slet opkaldslisten. 
3. Slet Peter Sejersen. 
4. Sørg for at kun de personer du har givet tilladelse kan ringe til dig. 
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Bilag 6: Fokusskifttabel for Flemming 

Flemming Subjekt-objekt  orienterede 

aspekter 

Betjeningsmæssige aspekter 

Transskription Tid Opgaveark Skype Samtale Dialogboks (”Tilføj kontaktperson”) 
F: ”så jeg skal oprette ham som 

kontaktperson” 
0:50  1   

[læser op fra dialogboks]  

F: ”skypenavn, navn”  
1:05    2 

[kigger på ark] 

[pause] 
1:09 3    

[indtaster ”PeterSejersen”] 1:11  4   
F: ”og… emailadresse, eller og 

eller… eller” 

I: ”der står eller” 

F: ”ja.. fint…” 

1:16    5 

F: ” så står der søg” 

[klikker på Søg knappen] 
1:25  6   

F: ”kan ikke findes” 

I: ”det er fordi, der skal ikke være to 

ting” 

[kigger på teksten over søgefeltet] 

F: ”Ah.. det der, det der ELLER det 

der” 

 

1:39    7 

F: ”så nøjes jeg med at skrive 

Skypenavnet..” 

[sletter ”PeterSejersen” og trykker 

på ”Søg igen” knappen] 

1:48  8   

F: ”så kom der også noget med det 

samme” 
1:51  9   

F: ”så ser jeg om der ikke kan ske 

noget nu” 

[vælger kontaktpersonen og trykker 

på den grønne ”ring-op” knap] 

F: ”så ringer den vist” 

2:06  10   

 [kigger ned på opgaveark] 2:11 11    
P: ”det er peter” 

F: ”ja hej det Flemming” 
2:13   12  
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Bilag 7: Fokusskifttabel for Johannes 

Johannes Subjekt-objekt  orienterede 

aspekter 

Betjeningsmæssige aspekter 

Transskription Tid Opgaveark Skype Samtale Dialogboks 
(”Søg efter 

Skypebrugere”) 

Dialogboks 
(”Profil for 

Peter Sejersen”) 

Liste over  
kontaktper
soner 

[har lige trykket søg] 

J: Der var noget af det rigtige her. 

[pause] Okay, så det kan ikke altid 

betale sig at indskrænke søgningen 

på den måde. 

2.02    1   

J: Nå. Godt, hvad skal jeg så? Så er 

problemet jo nu, fordi nu skal jeg så 

ha’ ringet op 

[flytter rundt på dialogboksen med 

musen] 

J: Og nu fordi jeg jo der er vant til 

Windows, så jeg ved at man kan 

dobbeltklikke på alting for at få det 

til at virke, så jeg prøver at 

dobbeltklikke på den her  

[dobbeltklikker på ”Peter Sejersen” 

i dialogboksen] 

2.13    2   

J: Så var der noget. […] [Trykker på 

”Tilføj kontakt person” og 

dialogboksen lukkes automatisk] 

2.27     3  

J: Sådan så prøver jeg at lukke her. 

[trykker ”luk” i  ”Søg efter 

Skypebrugere” dialogboksen] 

2.45    4   

J: Wow, nu er der en under 

kontaktpersoner . 
2.46  5     

J: Okay. Det må være der. 

[Klikker på ”Peter Sejersen” på 

listen] 

2.50      6 

J: Se nu er det jo ret let synes jeg, 

fordi at der er jo en stor grøn knap 

dernede, Så det må jo betyde at hvis 

jeg ringer her, så ringer den op.  

[trykker] 

2.54  7     

J: Ringer siger den 3.05  8     
J: Hallo 3.12   9    
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Bilag 8: Testepersonernes udfyldte skemaer 

 
 

 
 

 


	1. Indledning
	2. Første del: ’Hands-on’ tilgang
	2.1. Problemformulering

	3. Beskrivelse af Skype
	3.1. Skypes brugergrænseflade
	3.2. Brugere og brugsscenarier
	3.2.1. Gratis samtale over afstand
	3.2.2. Arbejdsgrupper/Gaming


	4. Evaluering via Activity Walkthrough
	4.1. Forberedelse
	4.2. Kontekstualisering
	4.2.1. Opretholdelse af venskab over afstand
	4.2.2. Forbedret samarbejde om fælles emne via samtale (arbejde/gaming)
	4.2.3. Aktiviteten

	4.3. Verificering af tasks
	4.4. Task-analyse
	4.5. Gennemgang
	4.6. Verificering af task-analysen
	4.7. Afslutning af activity walkthrough

	5. Empirisk evaluering
	5.1. Think Aloud
	5.1.1. Beskrivelse af testpersonernes gennemgang

	5.2. Fokusskiftanalyse

	6. Opsummering og forslag til redesign
	7. Reflekterende diskussion
	8. Anden del: Teoretisk tilgang
	8.1. Problemformulering
	8.2. Virksomhedsbegrebet og –teorien
	8.2.1. Historisk baggrund
	8.2.2. Virksomhedsteorien og HCI

	8.3. Testmetoder til virksomhedsteorien
	8.3.1. Think Aloud
	8.3.2. Activity Walkthrough
	8.3.3. Fokusskiftanalyse
	8.3.4. Opsummering af evalueringsmetoderne

	8.4. Vores opgave/ Skype
	8.5. Opsummering

	9. Afslutning
	10. Litteraturliste
	Bilag 1: Oversigt over samtlige features i Skype
	Bilag 2: Korrekt funktionsudførelse i Activity Walkthrough
	Bilag 3: Activity Walkthrough fase fem
	Bilag 5: Spørgeskema til Think Aloud og Fokusskift
	Bilag 6: Fokusskifttabel for Flemming
	Bilag 7: Fokusskifttabel for Johannes
	Bilag 8: Testepersonernes udfyldte skemaer


