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Forskningsmetoder i 
menneske-maskin interaksjon 

(MMI) 
Kapittel 1- 

Introduksjon 
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Forskningshistorie innenfor MMI 

•  Den første konferansen ble holdt i 1982 
•  Annet arbeid i feltet fant sted før 1982 

– Konferanser som for eksempel HFES 
– Bøker som “Software Psychology” 
– Arbeid innenfor forskjellige statskontorer 

(SSA) 
– “Kontorautomatisering” forskning 

•  Navnet MMI var først anvendt på 1982-
konferansen 
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Hvorfor var det behov for 
MMI?  

•  Sent på 70-tallet og tidlig på 80-tallet, det var et 
skift: 
– Fra store datamaskiner, i låste rom, som kun 

var tilgjengelige for ingeniører 
– Til små datamaskiner som er tilgjengelige for 

vanlige mennesker, både på kontorer og 
hjemme 

•  Brukervennlighet, menneskets side, og 
brukernes aksept ble viktigere!  
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Forandringer i MMI-
forskningen 

•  Hovedtemaene har endret seg over tid: 
•  1980-tallet 

– Ord prosessering og grensesnitt mot 
databaser.  

•  1990-tallet 
– Brukbarhet, e-post og groupware 

•  2000-tallet 
– Bruker-generert innhold, tagging, sosiale 

nettverk 
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MMI forskning 

•  HCI forskningen er krysspunktet mellom 
relevans og presisjon 
– Det må være en solid basis i teori med 

presise forskningsmetoder 
– Forskningen er nødt til å ha praktiske 

konsekvenser – det å påvirke teorien er ikke 
nok 

•  Historisk sett har MMI-arbeid vært fokusert på 
praktiske resultater som forbedrer livskvaliteten 
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MMI-forskning 

•  Mange disipliner er involvert I HCI-
forskningen: 
– Databehandling 
– Management 
– Kognitiv psykologi 
–  Informasjonsvitenskap 
– Kommunikasjon 
– Design 

•  Det har alltid var et komplekst felt med 
mange forskjellige tilnærminger 
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Måling i MMI 

•  Det finnes mange tilnærminger til måling i HCI 
•  Eksempler på de tradisjonelle målene er: 

– Oppgaveutførelse, tidsforbruk og 
brukertilfredshet 

•  Disse gir ingen informasjon om: 
– Hvorfor enkelte grensesnitt ikke lenger er i 

bruk 
– Bruk for fornøyelse (f.eks. YouTube) 
– Følelser og tillit 
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Nye målingsmetoder 
•  Tilhørighet? 
•  Følelser?  
•  Fornøyelse Enjoyment? 
•  Fysiologiske målinger (EEG, EMG)? 
•  Lavere carbon footprint?  
•  Tilfredsstillelse ved måloppnåelse i spill eller i virtuelle 

verdener? 
•  Det kan være vanskelig å måle hvor lettanvendelige og 

fornøyelige nye former for teknologi er. 
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Triangulering 

•  Det finnes ingen perfekt innsamlingsmetode 
•  Det er viktig å ha flere forskere som bruker ulike 

metoder for å undersøke det samme fenomenet 
•  Dette heter triangulering 
•  Én artikkel ≠ vitenskapelig sannhet 
•  Når flere forskere, ved bruk av ulike metoder 

kommer fram til samme konklusjon, først DA når 
man konsensus.  
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Konsensus i forskning 

•  Mange viktige spørsmål i MMI er ubesvart 
– Hva er det minste antall mennesker som 

trenges for brukbarhetstesting 
•  Noen svar forandrer seg med tiden og 

endringene innenfor teknologi 
– Hva frustrerer brukerne på nettet mest? 

(Nedlastningstid? Virus? Nettleserens 
kompatibilitet?) 
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Konsensus i forskning 
•  Et område med klar konsensus i MMI: 

–  Brede, korte trestrukturer som på bilde (c) i 
informasjonsrom er bedre enn smale, dypere 
strukturer som på bilder (a) og (b).  

» Flere forskere og metoder har etablert 
dette. 

(a) (b) (c) 
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Innebygde konflikter i MMI 
•  HCI forskning er komplekst 
•  Ofte finnes det ingen optimalt løsning 
•  Det finnes ofte trade-offs og flere interessenter med 

motsatte mål 
–  Brukerne foretrekker konsistens over forandring 
–  Ofte er det trade-offs mellom brukbarhet og sikkerhet 

(det er lettest å utføre operasjoner uten sikkerhet, 
men det er ofte ikke mulig) 

–  Det er ofte vanskelig å rettferdiggjøre kostnaden av 
MMI forskning 



©2010 John Wiley and Sons            www.wileyeurope.com/college/lazar   Chapter 1 

Flerfaglighet i MMI 

•  Flere forskningsdisipliner er involverte i MMI: 
– Menneskelige faktorer, ingeniørfag, psykologi 

(var sterkt involvert fra starten) 
– Kunst og design, informasjonsvitenskap 

(veldig relevante nå) 
•  Hvert av de fagfeltene har sine 
•  Disse metodene er tilrettelagt for bruk i MMI-

forskning og noen nye er tatt i bruk. 



©2010 John Wiley and Sons            www.wileyeurope.com/college/lazar   Chapter 1 

Det tverrfaglige aspektet 

•  Vi har en lang historie med kontrollerte 
laboratoriestudier fra psykologi og 
ingeniørfagene som måler ytelse og tidsforbruk 

•  Ettersom nye teknologier utvikles innen 
kommunikasjon, sosialisering og følelser må vi 
modifisere metoder fra de sosiale vitenskapene 
til bruk i MMI 

•  Det trengs en ny tilnærming til forskning med 
flerfaglige metoder 
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Tverrfaglig forskning  
•  Tverrfaglig forskning kan være utfordrende 

– Fokus på tidsskrifter vs. konferanser 
– Enkeltforfatter vs. flere forfattere 
– Fokus på teori vs. praktisk arbeid 
– Fokus på hvor midler kommer fra 
– Noen fag er veldig selvreflekterende 
– Til og med hvilken type klær man går i kan 

variere 
•  Dette er tilfelle selv om alle kaller seg “MMI 

forskere” 
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Forskjellig fokus på hvert steg 

•  Forskjellige disipler kan ha fokus på forskjellige steg i 
forskningsprosessen 
–  Teori  
–  Forskningsmetoder 
–  Brukere/kontekst 
–  Statistikk/analyse 
–  Konsekvenser for grensesnitt 

•  Denne påstanden kan virke litt kontroversiell, men er 
basert på vår erfaring mener vi at dette stemmer.  
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Å kommunisere ideene dine 
•  Man må være kjent med metoder fra forskjellige 

fagfelt 
•  Være bevisst på hva som er “følsome” punkter i 

andre fag 
•  Ideene bør kommuniseres på en måte som 

andre kan forstå 
•  Man bør være klar over at søknader om penger 

kanskje behandles av personer fra andre 
disipliner 

•  Man bør være forberedt på å svare på spørsmål 
som: hvorfor brukte vi metode X i stedet for 
metode Y?  
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Forskning og brukbarhetstesting 

•  Er det det samme?  
•  Metodene i begge kan være like (eksperimentell 

modell, oppgaver, tidsmålingene, lab-setting) 
•  Målene er ofte forskjellige: 

–  Brukbarhetstesting: målet er å finne og rette feil i 
spesifikke grensesnitt, men med få brukere 

–  Forskning: Større antall brukere. Gir resultater som 
kan generaliseres 

–  Se kapittel 10 for mer informasjon om forskjellene. 
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Slutt av kapittelet 

•  Oppsummering 
•  Diskusjon 
•  Design oppgave 


