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Sammanfattning 
Abstract 
 
Användbarhet är en term som används för att bedöma kvaliteten hos ett gränssnitt. God användbarhet är viktig då den ger en ökad 
produktivitet och andra affärsfördelar i form av färre misstag och bättre kvalitet på slutprodukten. Användbarhet är en viktig designprincip 
men är en svår egenskap att uppfylla hos applikationer. 
 
Studien behandlar användbarhet ur olika perspektiv, dels det teoretiska genom litteraturgenomgång, dels det praktiska genom intervjuer och 
observationer. Syftet var att förklara vad användbarhet är, hur det bedöms och vad man kan göra för att bygga in egenskapen i applikationer 
man utvecklar. För att exemplifiera och finna verklig förankring har jag valt att observera hur användare interagerar med ett existerande 
gränssnitt för  bibliotek, Horizon. 
 
Slutsatser kring studien är att Horizon inte används till allt den var tänkt att användas till, vilket i princip är ett dåligt betyg för en 
applikation. Samtidigt är detta inget större problem då den negativa verkan på verksamheten kan i det här fallet vara en definitionsfråga: är 
studenternas produktivitet när det gäller att söka och beställa litteratur kritisk? 
 
När det gäller användbarhet i utvecklingsskedet kan man konstatera att även om intentionerna varit goda så har användbarhetsarbetet kring 
Horizon inte infriat förväntningarna. Vad som gått fel är varken sensationellt eller ovanligt; det har handlat om avsaknaden av 
slutanvändarens perspektiv, organisatoriska problem och möjligen också bristande kunskap om användbarhet i en eller annan form. En 
betydelsefull insikt som inte nämns i litteraturen men som togs upp är att beakta leverantörens marknadsställning när man ska köpa ett 
system. Trots bristerna, som ofta relaterar till brott mot designkonventioner, upplevs Horizon som ett bra och ändamålsenligt verktyg av sina 
användare. 
 
 
Usability denotes the quality of a user interface. Even though usability is an important design principle, efforts to incorporate this quality in 
applications often fail. In this paper I study usability from a theoretical and a practical perspective. The goal is to explain usability and how 
to incorporate usability in applications. In order to exemplify, I study usability within the context of the library application Horizon.   
This study shows that Horizon is only partially utilized by its users which in principle is a bad grade for an application. Partial use is 
however in this case, not a serious problem since the negative effects partial use imply could very well be a matter of definition: is the 
productivity of students, when it comes to searching and ordering library material, critical for the organization? 
 
When it comes to usability in the development phases of a project, once again one can conclude that good intentions exist but efforts fail all 
the same and Horizon is no exception. This time we can attribute failure to the lack of the end users’ perspective, organizational problems 
and perhaps also unsufficient knowledge of usability in one form or another. An important conclusion, which has not been mentioned in the 
literature, is the importance of considering the market position of a presumptive vendor when buying a generic system. Despite the flaws 
(often related to violations of well established design principles) presented in this paper, Horizon is considered a good, effective and efficient
application by its users. 

Nyckelord  
Användbarhet, Horizon, Användbar gränssnittsutformning, Utvärdering av användbarhet i grafiska gränssnitt, GUIDE, Systemutveckling 
Usability, Horizon, usable UI design, usability evaluation in GUI:s, GUIDE, System development 
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Sammanfattning 
 
Användbarhet är en term som används för att bedöma kvaliteten hos ett gränssnitt. God 
användbarhet är viktig då den ger en ökad produktivitet och andra affärsfördelar i form av 
färre misstag och bättre kvalitet på slutprodukten, för att nämna några. Användbarhet är en 
viktig designprincip men är en svår egenskap att uppfylla hos applikationer. 
 
Studien behandlar användbarhet ur olika perspektiv, dels det teoretiska, dels det praktiska, 
genom intervjuer och observationer. Syftet var att förklara vad användbarhet är, hur det 
bedöms och vad man kan göra för att bygga in egenskapen i systemen man utvecklar. För att 
exemplifiera och finna verklig förankring har jag valt att observera hur användare interagerar 
med ett existerande gränssnitt för bibliotek, Horizon. Jag har även intervjuat användarna. På 
så sätt har en utvärdering av Horizon kommit till stånd. Sammanlagt har sex respondenter 
intervjuats, varav en i egenskap av expertanvändare. 
 
Trots att samtliga respondenter identifierade ett eller flera problem med gränssnittet, upplever 
de Horizon som ett bra verktyg. Respondenterna, med undantag för expertanvändaren, 
utnyttjar en eller endast ett fåtal av funktionerna som gränssnittet erbjuder. Bland de 
dominerande funktionerna utmärks Sök och Beställ. 
 
Problemen som identifierades kunde härröras från brott mot designprinciper, främst principen 
om enhetlighet och följdriktighet. Andra fel som begåtts är att begreppen i gränssnittet inte 
tillhör användarnas vardagsspråk och att valda namn på vissa kontroller upplevdes som 
tvetydiga och försvårade deras tolkning. Introduktionskursernas värde kan ifrågasättas då de 
flesta ansåg att de lärt sig på egen hand och de som förlitade sig på kunskaperna från kursen 
hade tydligen inte lärt sig bra eller tillräckligt mycket. Vissa inslag i Horizon kan ses som 
försök att tillgodose kravet på anpassning till användarnas ökande behov, men i många fall 
har utformingen försvårat deras användning. Ingen av respondenterna ansåg att de skulle börja 
använda de mer avancerade funktionerna och någon påstod att han också fortsättningsvis 
skulle välja att beställa via disken 
 
Slutsatser kring studien är att Horizon inte används till allt den var tänkt att användas till, 
vilket teoretiskt är ett dåligt betyg för en applikation. Samtidigt är detta inget större problem 
då den negativa verkan på verksamheten kan i det här fallet vara en definitionsfråga: är 
studenternas produktivitet när det gäller att söka och beställa litteratur kritisk? 
 
När det gäller användbarhet i utvecklingsskedet kan man konstatera att även om intentionerna 
varit goda så har användbarhetsarbetet kring Horizon inte helt infriat förväntningarna om 
användbarhet som man bygger upp när man läser om ämnet. Vad som gått fel är varken 
sensationellt eller speciellt ovanligt; det har handlat om avsaknaden av slutanvändarens 
perspektiv, organisatoriska problem och möjligen också bristande kunskap om användbarhet i 
en eller annan form. En betydelsefull insikt som inte nämns i litteraturen men som togs upp är 
att beakta leverantörers marknadsställning när man ska köpa in ett system. Trots alla de 
uppräknade bristerna upplevs Horizon som ett bra och ändamålsenligt verktyg av sina 
användare. 
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Introduktion 
 
Varför kröker sig horisonten? 
 
När jag var en liten flicka och blickade ut över Stilla havet hette det att man aldrig kunde med 
hjälp av en linjal rita en så rak linje som horisonten beskrev. En perfekt rak linje var en 
fängslande tanke redan då. Nu när jag är vuxen vet jag, att horisonten följer jordens form och 
man kan därför inte säga att den är rak. 
 
Den här uppsatsen handlar dock inte om jorden eller rymden, geometriska principer eller 
haven utan om ett datoriserat sökverktyg för bibliotek, som råkade få namnet Horizon. Med 
uppsatsen vänder jag mig till alla som någon gång sökt mäta och beskriva perfektion och som 
upptäckt hur personlig och odefinierbar perfektionen är. Min fråga till läsarna kvarstår, undra 
gärna tillsammans med mig varför horisonten kröker sig. 
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1 Inledning 

Uppsatsen beskriver biblioteksapplikationen Horizon, kring vilken en kunskapsutveckling 
med tyngdpunkten på användbar applikationsdesign har bedrivits. Inledningsvis presenteras 
bakgrunden till valt ämne i form av problemområde och reflektionerna som ledde fram till 
fastställandet av forskningsfrågorna. Syftet med undersökningen och vilka undersökningen 
vänder sig till klargörs. Vidare presenteras nödvändiga avgränsningar för uppsatsen. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt om uppsatsens disposition samt en kapitelsammanfattning. 

 

1.1 Användbarhet 
 

Datorisering utan användbarhet?  
 
Önskan om en ökad produktivitet har lett till en omfattande datorisering. Men datoriseringen 
har i många fall, ofta på grund av dålig användbarhet, inte kunnat infria förväntningarna på en 
ökad produktivitet. Forskning inom MDI1-området visar att användbarhet är en svår egenskap 
att uppnå i system, men att åsidosättandet av egenskapen kan helt motverka syftet med ett 
systems införande och dessutom vara kostsamt (Hackos & Redish, 1998; Redmond-Pyle & 
Moore, 1995). 
 
Tre typer av hinder mot att utveckla program som är avpassade efter användarens behov 
(användbara) kartlades av Karoline Wollin (2001) i sin C-uppsats från psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Hindren är kommunikativa, organisatoriska och 
kunskapsmässiga. Kommunikativa hinder uppstår när det upplevda avståndet mellan olika 
enheter i en organisation är stort, det vill säga att enheterna arbetar isolerat och oberoende av 
varandra. Olika uppfattningar om produkten och användaren kan råda i konkurrens mellan 
enheterna. Speciellt då utvecklingen är teknikcentrerad kan det, i avlämnadet mellan faser i 
projektet, skapas utrymme för motstridiga tolkningar av vad som ska utvecklas. 
Organisatoriska hinder innefattar bl a brister i informationsflödet och otydliga aktiviteter i 
företagets utvecklingsprocess. Kunskapsmässiga hinder slutligen uttalas som oförståelse för 
användbarhetsarbete eller avsaknad av ett användarcentrerat synsätt. Andra exempel på 
kunskapsmässiga hinder är brister på marknadsorientering, det vill säga avsaknaden av en klar 
definition på kunden och kundens behov och krav. 
 
Ett annat problem som påtalas är att beställare ofta anser att användbarhet är en isolerad 
företeelse i ett utveckligsprojekt. I sin artikel i Computer Sweden, den 6 april 2001 beskriver 
Erik Geijer en undersökning som gjorts av Stimdi2 där man fann att användbarhet ofta kopplas 
mycket starkt ihop med gränssnittet, vilket leder till att man ger användbarhet lägre prioritet; 
”användbarhet kollar vi i slutet”. När användbarhetsexperter sedan kopplas in är det för sent 
och dyrt att åtgärda problem. I samma artikel nämns återigen att användbarhet kan vara ett 
främmande koncept för beställare. 
 
                                                
1 MDI – Människa Dator Interaktion 
2 Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion. 
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Bland många andra poängterar Shackel (1990) vikten av att inte isolera systemet från 
användaren eller användningssituationen. Hackos & Redish (1998) påtalar svårigheterna som 
det här medför, nämligen att varje användare och varje användningssituation är unik. Bland de 
vanligaste felen som begås i användbarhetsarbete nämns att utse användarrepresentanter som 
inte är representativa för användargruppen, att förlita sig på antaganden och att av olika 
anledningar inte genomföra en användar- och uppgiftsanalys3. 
 
Katzeff (1998) har funnit att användbarhetsarbete, till exempel i form av en kravspecifikation, 
ofta innebär att grupper med olika bakgrund och kompetensområde ska samsas om något som 
bara en del av gruppen ska eller kan förstå. I praktiken innebär det att användarrepresentanter 
påverkar utvecklingen av en applikation endast genom att ge sitt godkännande till teknikers 
och utvecklingsteamets förslag.  
 
Redmond-Pyle & Moore (1995) beskriver att även om en användarcentrerad syn numera kan 
anses råda bland professionella systemutvecklare, så är det svårt att styra och/eller inkorporera 
användbarhetsarbetet i det övriga arbetet. Författarna poängterar vikten av att bestämma ett 
mål för användbarhetsarbetet och att sedan hålla sig till planerna, det vill säga att sluta 
förbättra en egenskap när tillräcklig användbarhet uppnåtts. Användbarhet mäts ofta i form av 
tester i laboratoriemiljö, men testerna kan också genomföras i den riktiga användarmiljön. 
Redmond-Pyle & Moore (1995) och Löwgren (1993) ger en bra bild av lämpliga tester i 
utvecklingscykelns olika faser. Författarna poängterar att testerna är gjorda för att mäta olika 
saker och är därför inte tillämpbara i alla faser. Vidare påtalar de att användbarhetsmål måste 
preciseras på ett sätt som går att mäta och utvärdera; hänsyn måste tas till vilken 
utvecklingsfas man befinner sig i när mål preciseras för fasen. 
 
 

1.2 Horizon 
 
Horizon är en generisk4 biblioteksapplikation, utvecklad av Ameritech Library Systems Inc 
och har funnits i Linköpings Universitets bibliotek sedan 1996. Horizon finns både som en 
traditionell windowsbaserad desktop applikation och som en webbapplikation. En 
referensgrupp med representanter från flera stora bibliotek i Sverige var med och tog fram 
Horizon. Under mina besök på biblioteket och i samtal med bibliotekspersonalen har det 
framkommit att Horizon inte är färdiglevererad och att ett ständigt utvecklingsarbete pågår. 
En ny lokal referensgrupp har bildats för att kartlägga och eventuellt revidera tidigare 
användbarhetsaspekter i applikationen så att en slutgiltig avlämning kan ske. I telefonsamtal 
med gruppens ansvarige har denne berättat att den existerande kravspecifikationen enbart 
behandlat funktioner i systemet medan användbarhetsaspekter inte har förekommit. 
 
Att lära sig Horizon 
 
Teknologer erbjuds möjligheten att genomgå en introduktionskurs i användningen av 
Horizon. Introduktionskursen är på 1 p och ges varje år i samband med intagningarna. I övriga 
fall beställs introduktionskursen av föreläsare. Denna korta introduktionskurs brukar vara i två 

                                                
3 Användar- och uppgiftsanalys berörs närmare på sidan 49. 
4 Generisk – här allmängiltig applikation som utvecklas för att passa flertalet kunder. Eventuella anpassningar till specifika krav och 
önskemål sker i efterhand. 
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till tre timmar och består av en allmän genomgång av Horizon samt fri tillämpning (sökning) 
därefter. Tidigare anordnades också workshops i informationssökning men intresset var så 
lågt att man inte längre annonserar om möjligheten. I övrigt kan man lära sig grunderna i 
Horizon genom att studera den allmänna hjälptexten som finns utplacerad vid varje 
terminalgrupp. Texten beskriver Horizon och ger några tips om finesser i systemet (se 
appendix F – Hjälptext). 
 
 

1.3 Problemområde 
 
Användbarhet i en kontext 
 
Efter att ha avslutat en kurs i människa- datorinteraktion (MDI), gick jag en dag till Kåkenhus 
bibliotek för att söka material till ett arbete. Jag hade tidigare inte reflekterat över Horizon 
men nu, när en kurskamrat gjorde mig uppmärksam på hur vissa funktionsknappar tycktes 
ändra placering efter val, fick även jag upp ögonen för hur applikationen egentligen var 
utformad. Jag blev nyfiken och undrade om folk verkligen lade märke till fenomenet och 
stördes av det eller om man rentav blivit ”arbetsskadad” efter kursen. Jag besökte biblioteket 
flera gånger och märkte att det fanns två extremer: användare som arbetade på ett ledigt och 
till synes obehindrat sätt och användare som hade svårigheter med de mest grundläggande 
uppgifterna. Ur den senare gruppen kunde jag observera att många arbetade två och två vid 
terminalerna och vände sig till disken eller någon annan användare för att få hjälp.  
 
Med tanke på vad som tidigare nämnts om en ökad produktivitet genom datorisering föreföll 
Horizon inte helt infria dessa förväntningar, åtminstone inte för alla dess användare. 
Anmärkningsvärt i sammanhanget var att Horizon är en relativt ny produkt som tagits fram 
under medverkan av en referensgrupp med representanter från flera stora bibliotek i Sverige, 
vilket rimligtvis borde ha lett till en god användbarhet i applikationen och därmed indirekt 
också en ökad produktivitet. Min nyfikenhet växte och jag började undra vad besökarna kunde 
ha för uppfattningar om Horizon och vilka faktorer som gjorde att de hamnade under en av de 
ovan uppräknade kategorier av användare - kunde gränssnittets utformning stå för hela 
förklaringen? Användbarhet begränsar sig visserligen inte till enbart gränssnittet men som 
Redmond-Pyle & Moore (1995) beskriver i sin bok, kommer ett systems användbarhet att 
bedömas av användare via den interaktion som är möjlig för dem, det vill säga främst den 
interaktion som sker via gränssnittet. 
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1.4 Forskningsfrågor 
 
Efter denna reflektion kring ämnet användbarhet i relation till gränssnittsdesign och hur jag 
upplevde problematiska inslag i interaktionen med Horizon fastställde jag följande 
forskningsfrågor för min studie: 
 

1. Vad är användbarhet? 
2. Hur bygger man in egenskapen i en applikation/ vad har gjorts för att få en användbar 

applikation?  
3. Hur upplevs Horizons gränssnitt och interaktionen med Horizon? 
 
Mina forskningsfrågor kan sammanfattas som en önskan att belysa vad användbarhet är 
och hur det kommer till uttryck i gränssnittsdesign. 
 
 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att förklara vad användbarhet är och vad man kan göra för att bygga in 
egenskapen i systemen man utvecklar. För att få en praktisk förankring studerar jag ett 
existerande gränssnitt. Jag vill, om möjligt, veta vilka aspekter som legat till grund för 
designen och i vilken grad gränssnittets design kan härledas från rekommendationerna inom 
användbarhetsarbete. Jag vill också kartlägga och peka på styrkor och svagheter i den 
nuvarande lösningen utifrån vad användarna upplever och eventuellt vid behov och i mån av 
tid ge förändringsförslag. Min uppsats kan utgöra grunden för kommande studier och kanske 
inbjuda till ett utvecklings- eller designprojekt.  

 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen kan vara av intresse för alla som läser vid Linköpings Universitet eftersom de kan 
anses vara presumtiva användare av Horizon. Studien kan även vara av intresse för studenter 
inom olika datautbildningar men också för professionella systemutvecklare, gränssnitts-
utformare och systemerare5. Personer med likvärdiga funktioner som systemerare eller som på 
något sätt deltar i systemutvecklingsarbete kan också finna uppsatsen intressant. 

Bland övriga intressenter kan nämnas alla som vill fördjupa sig inom användbar applikations-
design, leverantörer av datoriserade tjänster med grafiska gränssnitt, bibliotekspersonal och 
utformare av utbildnings- och instruktionsmaterial samt bibliotek utanför högskole- och 
universitetsvärlden. 

 

                                                
5 Systemerare – person som arbetar med utveckling av databehandlingssystem (SAOL, s 894). Andersen skiljer mellan systemerare 
och systemutvecklare. Systemerare planerar ett system, systemutvecklare kan både planera och implementera ett system (Andersen, 
1994 s 42-43). 
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1.7 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar applikationen Horizon avseende gränssnittets utformning. Jag ska endast 
studera den lokala windowsbaserade versionen som finns att använda på biblioteket och 
lämnar webbversionen utanför studien då webbgränssnitt inte är helt jämförbara med 
windowsgränssnitt. Som tidigare framgått finns Horizon även i andra bibliotek och på andra 
orter men av praktiska skäl omfattar studien endast Kåkenhus bibliotek och delar av den 
utrustning och tjänster som tillhandahålls där. Användarna avgränsas till att omfatta 
studerande och personal även om andra användarkategorier såsom till exempel forskare, 
gäststuderande och föreläsare finns. Att söka fram representanter från alla användarkategorier 
är inte möjligt med tanke på de resurser som finns till förfogande. Syftet med uppsatsen är 
inte att höja studenternas eller personalens medvetenhet om människa- datorinteraktion, även 
om undersökningen kan ge den effekten. Syftet är inte heller att studera funktioner och utbud i 
Horizon. 
 
I litteraturgenomgången tar jag upp människans kognitiva processer för att belysa hur 
designprinciper baseras på dessa. Jag förklarar också systemutvecklingsförloppet för att 
klargöra svårigheterna med att bygga in användbarhetsarbetet i utvecklingsprocessen. Jag 
redovisar även en modell för användbarhet i systemutveckling för att ytterligare befästa de 
teoretiska kunskaperna. 
 
 

1.8 Uppsatsens disposition 
 
Bakgrund 
I kapitlet presenteras den genomförda litteraturgenomgången. Här förklaras centrala begrepp i 
studien, bland annat vad användbarhet i system egentligen är och hur användbarhet kan mätas 
och studeras. Här förklaras också hur forskning kring människa- datorinteraktion används som 
teoretisk grund för utveckling av användbara system. Vidare finns här upptaget hur 
utvecklingen av ett system generellt går till och i vilka skeden användbarhetsarbetet kan och 
bör vävas in i processen. Lämpliga utvärderingsformer diskuteras också. Vissa kapitel 
avslutas med en kapitelsammanfattning. 
 
Metod 
Kapitlet behandlar lämpliga metoder för att besvara studiens frågeställningar och motiv för 
slutgiltigt val av metoder och studieobjekt. Metodvalet ligger till grund för den empiriska 
studien. 
 
Empirisk studie 
Kapitlet beskriver hur den empiriska studien genomfördes från förberedande steg till analys 
och bearbetning av data. Här redovisas också begränsande faktorer i studien. Kapitlets andra 
del består av resultatet, det vill säga den empiriska studiens utfall, där olika respondenter 
medverkat vid intervjuer och/eller observationer. Utfallet av intervjuerna och observationerna, 
där de ägt rum, presenteras i olika frågeområden för varje respondent. Frågeområdena har 
definierats utifrån studiens syfte och med avsikt att besvara forskningsfrågorna i den här 
uppsatsen.  
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Analys 
Här analyseras resultatet av genomförda studier; resultatet från litteraturgenomgången med 
den empiriska studiens utfall för att, om möjligt, dra slutsatser. 
 
Reflektioner 
Här granskas studien bl a med avseende på trovärdighet och rimlighet. Här ges också förslag 
till vidare forskning. 
 
 

1.9 Ordlista 

Då listan över begrepp kan bli omfattande och ofta relaterar till ett sammanhang har vissa 
begrepp förklarats i direkt anslutning till texten. Begreppen förklaras ur ut systemutvecklings-
perspektiv och ofta i grännsnittssammanhang. Andra förklaringar kan gälla för samma 
begrepp inom andra dicipliner. Övriga begrepp förklaras fortlöpande i texten eller i sidfoten. 

Acceptans – välvillig inställning till program och motivation att använda detsamma. Inverkar 
på användbarheten, enligt Allwood (1998). 

Analogi – likhet, överensstämmelse, motsvarighet (SAOL, sid 18). Människan har en stor 
förmåga till analogiskt tänkande som innebär att hon tolkar och ordnar ny information med 
hjälp av vad som är känt för henne sedan tidigare. Paralleller dras mellan befästa kunskaper 
och nya kunskaper för att underlätta inlärningen (Allwood, 1998). 

Användarvänlighet – används ofta felaktigt av lekmän för att beteckna användbarhet. 
Användarvänlighet sammanfattas som ”förenlighet med och stöd för människans mentala 
funktionssätt” av Allwood (1998). Användarvänlighet är en av komponenterna som inverkar 
på användbarheten, enligt samma författare. 

Användbarhet – en interaktiv egenskap som bestäms av olika egenskaper i samverkan i en 
användningssituation (aa). I praktiken innebär användbarhet i system att system används på 
ett önskat sätt och att användningen medför en ökad produktivitet. Se vidare sid 12 om 
Användbarhet i gränssnitt. 

Funktionalitet – att ett program innehåller alla funktioner som behövs för att uträtta 
uppgiften programmet är gjort för. Funktionalitet inverkar på produktiviteten, enligt Allwood 
(1998). 

GUI – Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt. 

Katalogisering – i bibliotekssammanhang strukturering av titlar efter bl a författare, 
ämnesord och nyckelord. 

Konceptuell – begrepp som används för att beteckna en idé, tanke eller uppfattning om något. 
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Lånekort – Plastkort med 16 siffror och bokstäver som matas in tillsammans med 
personnummer för att få möjlighet att beställa/boka böcker och kontrollera sina lån etc från 
Horizon.Endast siffrorna ska matas in, totalt 14 st. Inte nödvändig att visa om man vänder sig 
till disken och legitimerar sig på annat sätt. 

Modell – avbildning eller representation av en verklighet - ofta en begränsad del av en 
verklighet. 

Process – förfaringssätt som innebär ett förlopp av aktiviteter. 

Produktivitet – en ekvation där ingående arbetsinsats resulterar i producerade enheter av en 
viss kvalitet på en bestämd tid. En ökad produktivitet kan till exempel innebära att samma 
arbetsinsats resulterar i fler producerade enheter av samma eller bättre kvalitet på samma eller 
kortare tid. 

Trial-and-error – inlärningsmetod som går ut på att testa sig fram till rätt resultat, ofta med 
ett par misslyckade försök innan det rätta resultatet uppnås. 

Windowsstandard – standard framtagen av Microsoft som bestämmer yttre egenskaper hos 
applikationer. Standarden innefattar bl a färger, fönster, navigation, menyers utformning och 
innehåll, för att nämna några. Se vidare sid 27 om GUIDE 4: Stilguider. 

Ämnesord – ord som beskriver vilket område eller vilken diciplin en titel täcker. 
 

1.10  Sammanfattning - kapitel 1 
 
I det här kapitlet framgick det att syftet med datorisering är att öka vår produktivitet och att 
användbarhet i gränssnitt har en central roll i sammanhanget. Användarmedverkan och 
kravspecifikationer är positiva bidrag men ibland är resultatet inte det eftersträvda bland annat 
p g a okunskap, missförstånd eller brist på eller felaktigt riktade resurser (se till exempel 
Hackos & Redish, 1998). 
 
Uppsatsen kretsar kring utformningen av det grafiska gränssnittet hos Horizon, som är en 
windowsbaserad biblioteksapplikation. Användbarhet är ett mångfasetterat område men ett 
speciellt intresse har riktats mot gränssnittet då det kan anses ge en bra indikation om en 
applikations användbarhet (Redmond-Pyle & Moore, 1995). Genom att besvara 
frågeställningarna försöker jag bringa klarhet i hur användbarhetsforskningen influerat 
utformningen av Horizons gränssnitt och hur användbart gränssnittet upplevs vara av 
användarna. 
 
Studien bör vara av intresse för alla som vill förkovra sig inom användbarhet, alla användare 
av systemet inklusive beställare samt studenter på olika datautbildningar med systemut-
vecklingskaraktär. 
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2 Metod 
 
Här redovisas lämpliga metoder för att besvara uppsatsens frågeställningar. Dessutom 
motiveras val av metoder och studieobjekt. Därtill ges en kort beskrivning hur bearbetning 
och anlays av data gick till. 
 

2.1 Val av metod för insamling av data 

I kvantitativa undersökningar används siffror systematiskt för analys i flera faser av 
forskningsprocessen. Man kvantifierar förekomsten av en företeelse, jämför företeelser och 
uttrycker statistiska samband där slutsatserna uttrycks i form av siffror. Kvalitativa 
undersökningar handlar om att till exempel karaktärisera information om faktiska 
förhållanden, uppfattningar och känslor. Traditionellt betonas bandet mellan forskaren och 
den miljö eller de personer som studeras. Vanliga metoder i kvalitativa undersökningar är 
intervjuer, observationer och fallstudier där det också är möjligt att kombinera metoderna 
(Repstad, 1993).  

Patel och Tebelius (1987) nämner också intervjuer och deltagande observationer som 
lämpliga kvalitativa undersökningsmetoder eller tekniker. Författarna framhåller att fallstudier 
lämpar sig då man vill ha ett helhetsperspektiv och få så täckande information som möjligt. 
En fallstudie innebär, enligt författarna, en kombination av teknikerna. Lundahl och Skärvad 
(1992) menar att fallstudier är lämpliga till exempel för exemplifiering. Andra tillämpningar 
är att formulera eller precisera hypoteser men andra synsätt förekommer också såsom till 
exempel utveckling och testning av teorier. Då man använder kvalitativa metoder baseras 
slutsatserna på attityder, värderingar, föreställningar och annan okvantifierbar data (aa). 

 
Enligt Runa Patel (1987) passar observationer särskilt bra när det gäller att studera beteenden 
och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar. Författarna varnar 
samtidigt för att tro att ögonblickets inlevelse eller slumpen ska styra observationen; 
observationer bör alltid vara systematiskt planerade. En fördel som lyfts fram av författarna är 
att individer ofta är mer positivt inställda till att bli observerade än intervjuade eftersom 
observation kräver mindre i form av aktivitet och samarbete. En nackdel som tas upp är att 
observationer ofta är kostsamma och tidsödande. 
 
Olika typer av observation 
Observationer kan indelas i strukturerade eller ostrukturerade. En strukturerad observation 
förutsätter att man har ett väl preciserat problem och att man därför vet vilka situationer och 
beteenden som ska ingå i observationen. En ostrukturerad observation används då man söker 
inhämta så mycket information som möjligt. Att registrera allting är i praktiken omöjligt även 
för skickliga observatörer varför ostrukturerade observationer används då god kunskap, både 
teoretisk och empirisk, föreligger om problemområdet. Här kan forskaren också anpassa sina 
observationer för att på så sätt erhålla maximal information. Förfaringssättet är att anteckna 
nyckelord för att senare komplettera dessa med mer utförliga noteringar. När observationen 
slutförts skriver forskaren så fort som möjligt en fullständig verbal redogörelse över sina 
observationer. Att en observation är ostrukturerad betyder inte att den är slumpmässig (aa). 
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Observationer kan också indelas i öppna/dolda i kombination med aktiva/passiva enligt 
figuren nedan (Lundahl & Skärvad, 1992). 
 

 
Figur 2-1 Olika typer av direkt observation. Figuren anpassad efter Lundahl och Skärvad 
(1992), sid 100. 

 
Det har riktats kritik mot dolda observationer; man menar att man inte kan förstå ett fenomen 
om man inte öppet och aktivt engagerar sig och deltar i situationen. Om man inte är delaktig 
är risken stor att man missuppfattar situationen eller endast uppnår en begränsad förståelse av 
densamma. Att observera utan att samtidigt delta med frågor, menar Repstad (1993), är 
onaturligt: 
 

”Observationer är studier av människor i syfte att se vilka situationer de naturligt möts i 
och hur de brukar uppföra sig i sådana situationer. Det är som sagt ofta aktuellt att gå in 
i samtal med aktörerna, bland annat för att få fatt i deras tolkningar och uppfattningar om 
de händelser man som forskare har observerat.” (Repstad 1993, s 21). 

 
Samtidigt kan observatören i sig utgöra en felkälla genom sin närvaro, genom att påverka 
studieobjektets normala beteende. Det är också känt att observatören påverkas av de studerade 
personers värderingar. Det här kallas för forskareffekten (Lundahl & Skärvad, 1997). 
 
Intervjuer 
När det kommer till intervjuer finns även här olika tekniker att använda: standardiserad, 
ostandardiserad, strukturerad och ostrukturerad intervju. Man kan kombinera olika grader av 
standardisering med olika grader av strukturering beroende på syftet med intervjun. En 
standardiserad intervju innebär att frågornas formulering och dess ordning är fastlagd och 
förutbestämd. Strukturering handlar om vilka möjligheter till fria utsvängningar man önskar 
ge respondenten. En hög grad av strukturering innebär mer eller mindre fasta svarsalternativ 
där resultatet lämpligen önskas kvantifieras. (Patel & Tebelius, 1987). 
 
Studieobjekt 
Holme och Solvang (1998) menar att statistisk generaliserig och representativitet inte är några 
centrala syften i kvalitativa metoder, därför måste urvalet av studieobjekt vara noggrant 
planerat och bör inte styras av slumpen eller av tillfälligheter. Eftersom man syftar att öka 

passiv

öppen 

 aktiv 

dold Observation



 

 10

förståelsen för ett fenomen vill man med urvalet inte ta reda på det genomsnittliga utan det 
som är extraordinärt. Urvalet ska således utgöras av extrema fall, så att materialet ska få så 
stor bredd som möjligt.  
 
 

2.1.1 Motiv för val av metod för insamling av data och för studieobjekt 

Uppsatsens frågeställningar ansåg jag besvarades bäst genom att observera och intervjua 
individer om deras uppfattningar och upplevelser i interaktionen med ett gränssnitt. Genom att 
studera ett existerande gränssnitt fanns också möjligheter att exemplifiera användbarhet. 
Enligt Patel & Tebelius (1987) gör denna kombination undersökningen till en fallstudie. 
 
Litteraturstudier, som är ett sätt att utforska vad som är känt i ett ämne sedan tidigare, låg till 
grund för den empiriska studien. Genom att befästa mina kunskaper i ämnena 
gränssnittsdesign och användbarhet kunde jag ställa relevanta frågor till mina respondenter. 
Dessutom ger en empirisk studie, enligt Lundhal och Skärvad (1992), en korrektare 
tolkningsgrund för analysen av studiens resultat. 
 
Enligt min mening är interaktion ingenting man kan studera i efterhand därför att interaktion 
handlar om nuet. Med tanke på studiens syfte var en deltagande observation en teknik som 
lämpade sig bra. Att välja observation var dessutom ett enkelt val då jag som student naturligt 
hörde till miljön jag skulle studera vilket gjorde att forskareffekten minskade (Lundahl & 
Skärvad, 1992). Även om observationer är tidsödande och kräver en hel del i form av 
förberedelser och koncentration ansåg jag att de skulle ge studien en bredare kunskapsbas. En 
ostrukturerad observation var lämpligare av samma anledning (Patel & Tebelius, 1987). Att 
även intervjua respondenterna ansåg jag vara nödvändigt för att fånga upp uppfattningar och 
relatera till det observerade och kunskaperna som inhämtades i litteraturgenomgången. 
 
Det fanns ett begränsat antal individer som kvalificerade sig som expertanvändare av Horizon. 
Genom att fråga de anställda på biblioteket kom jag i kontakt med en lämplig kandidat. Jag 
såg behovet av att intervjua en andra kandidat minska i takt med att jag fick kontakt med den 
första kandidaten. De övriga studieobjekten valdes också med omsorg för att undvika 
statistisk generalisering (Holme & Solvang, 1998). Vad som kvalificerade dessa som lämpliga 
kandidater till studien bedömde jag var kännedom om människa- dator interaktion eller 
systemutveckling, att de använde eller hade använt Horizon, att de hade genomgått 
bibliotekets introduktionskurs och hade, när undersökningen ägde rum, läst längre än en 
termin på Campus. 
 
Jag använde mig av semistandardiserade intervjuer med låg grad av strukturering då dessa ger 
större frihet åt respondenterna att själva spontant dela med sig av sina erfarenheter och intryck 
och nya insikter kan komma fram som annars kan gå förlorade (Patel och Tebelius, 1987). 
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2.1.2 Val och motivering av metod för bearbetning och analys av data 
 
Betydelsen av idividualiseringen i en observationssituation poängteras av Hackos & Redish 
(1998), vilket illustreras i figur 2-2 nedan. När två individer utför en uppgift har de olika 
förfaringssätt, även om uppgiftens mål är detsamma – att skicka ett brev till någon.  
 

 
Figur 2-2 Två olika individers förfaringssätt när de löser en uppgift med identiskt 
uppgiftsmål. (Figur tagen ur Hackos & Redish, 1998. Sid 72.) 

 
Som framgår av exemplet ovan är varje användare unik, genom sin bakgrund, sina 
förkunskaper, perspektiv, ageranden och förväntningar. Därför har jag valt att redovisa 
intervjuerna med respondenterna var för sig. Men, för att kunna ge svar på studiens syfte och 
frågeställningar är det viktigt, enligt min mening, att inte isolera respondenterna från varandra 
utan försöka se en helhet.  
 
Med tanke på att respondenternas svar och ageranden inte var individuellt heltäckande för en 
situation valde jag att göra en s k cross-case-analysis, ung korsanalys (Patton,1990), där 
respondenternas svar sammanställdes för att belysa olika perspektiv på en och samma 
företeelse. Alternativet hade varit en case-analysis, där varje respondent analyserats för sig. 
Bägge två är lämpliga analystekniker där den förra ger ett något mer utjämnat resultat (aa). 
 

2.2 Sammanfattning - kapitel 2 
För att få svar på mina forskningsfrågor genomfördes en litteraturgenomgång som kretsat 
kring ämnet användbarhet och användbarhet i applikationsdesign. Den empiriska studien 
baserade sig på denna. Angreppssättet är kvalitativt eftersom jag intervjuade och observerade 
sammalagt 6 respondenter Både intervjuerna och observationerna har en låg grad av 
strukturering. Observationerna var dessutom öppna och deltagande. Genom att kombinera 
observation och intervju kan studien sägas vara en fallstudie med syftet att exemplifiera 
användbarhet i gränssnittsdesign. 
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3 Bakgrund 
 
Användbarhet är ett svårdefinierbart begrepp och i många fall används användarvänlighet 
synonymt för att beteckna frukten av en användbar applikationsdesign. I min 
litteraturgenomgång har jag funnit många olika och delvis överlappande förklaringar på 
begreppet. Jag redovisar här ett par av förklaringarna som kan komplettera varandra och på så 
sätt bringa större klarhet i frågan. Vidare har jag funnit att användbarhet kan involvera många 
forskningsområden och dicipliner där människa-datorinteraktion framträder tydligast. Därför 
förklaras männsika-datorinteraktion i större detalj. För att förstå hur användbarhet kan 
inkorporeras i ett systemutvecklingsprojekt beskriver jag även hur utveckling av system 
generellt går till och introducerar också en modell för användbarhetsarbete. Jag försöker även 
belysa varför användbarhet är viktig och hur användbarhet kan mätas och utvärderas.  
 

3.1 Användbarhet i gränssnitt 
 
Användbarhet är ett begrepp som används för att beskriva kvaliteten hos ett 
användargränssnitt. Kvaliteten i gränssnittet bedöms efter kriterier som fastställts genom 
forskning av interaktionen mellan människan och datorn. Ett användbart gränssnitt 
kännetecknas av att det är lätt att lära och använda, underlättar och/eller effektiviserar 
användarens arbete samt uppfattas av användaren som användbart (Se t ex Hackos & Redish, 
1998; Shneiderman, 1998 eller Preece m fl, 1994). 
 

3.1.1 Varför användbarhet? 
 
Redmond-Pyle & Moore (1995) förklarar hur användbara system kan ge direkta affärsfördelar 
i form av ökad produktivitet. En god produktivitet innebär att färre resurser används för att 
producera något då man använder resurserna effektivt. Med hjälp av ett användbart system 
kan en användare inte bara utföra fler uppgifter per tidsenhet, utan också höja kvalitén på 
resultatet genom att till exempel göra färre fel. En användbar applikation är lättare att lära ut 
vilket minskar både utbildningstiden samt kostnaden för den. Därtill vinner ett användbart 
system lättare acceptans6 hos användarna. Författarna menar att användbarhet är viktigt för 
alla system men speciellt kritiskt för grafiska användargränssnitt, eftersom deras rikedom och 
potentiella komplexitet kan vara väldigt förvirrande för användaren. I det här sammanhanget 
varnar de systemutvecklaren för att spilla energi på att skapa opassande eller felriktade 
programegenskaper och överarbeta eller belasta gränssnittet. 
 

                                                
6 Acceptans innebär att användarna är positivt inställda till programmet och har hög motivation att använda det (Allwood, 1998). 
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3.2 Olika aspekter på användbarhet 
 
Shackel (1990) redovisar fyra användbarhetsaspekter:  
 

 Effektivitet 
 Lärbarhet 
 Flexibilitet 
 Attityd  

 
Effektivitet handlar om hur snabbt och hur väl en användare i en specifik miljö kan lösa 
specifika uppgifter med hjälp av applikationen. Lärbarhet berör hur lång utbildnings- och 
träningstid som behövs innan en användare lärt sig att använda systemet på ett effektivt sätt. 
Här tas även hänsyn till hur väl man kommer ihåg inlärda färdigheter över tid (retention over 
time). Flexibilitet är viktigt att beakta då faktorer såsom arbetsuppgifter eller miljö inte kan 
förväntas vara statiska, varför ett användbart system ska tillåta och klara av förändringar. I 
och med att attityden hos användarna påverkar användbarheten ska interaktionen upplevas 
som meningsfull och givande. Shackel poängterar också vikten av att inte isolera systemet 
från användarna eller användningssituationen. Man kan inte få ett korrekt svar på hur 
användbart ett system är eller ska bli om man inte också samtidigt frågar sig för vem och till 
att utföra vad?  
 
Liknande tankegångar kan hittas i ISO7:s  publikation 9241-11:1998 (Ergonomiska krav på 
kontorsarbete med bildskärmar) där man definierar användbarhet på följande sätt: 
 

”Usability: the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”  
 
 

 

 
Figur 3-1 Struktur för användbarhet enligt ISO 9241-11:1998 (Ergonomiska krav på kontorsarbete 
med bildskärmar). 

 
                                                
7 ISO – International Standardisation Organization 
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Av figur 3-1 på föregående sida kan man utläsa att användbarhet mäts för kända användare 
som använder systemet för att uppnå kända mål i ett givet användningssammanhang. 
Användnings-sammanhanget är användaren, uppgiften och utrustningen i dess naturliga 
fysiska och sociala omgivning. 
 
Ändamålsenlighet är noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår sina 
givna mål. Effektivitet beskriver resursåtgången för att uppnå givna mål. Tillfredsställelse är 
positiva attityder vid användningen av en produkt samt frånvaro av obehag. 
 
Bland rekommendationerna i publikationen nämns att en beskrivning av användnings-
sammanhanget och de avsedda (användbarhets-)målen måste finnas för att man ska kunna 
specificiera eller mäta användbarhet. Förutom dessa två beskrivningar ska minst ett mått 
anges för vardera ändamålsenlighet/måluppfyllelse, effektivitet och tillfredsställelse. I skriften 
kan man också läsa att mätningen av användbarhet måste göras så att den beaktar betydelsen 
av varje mått i relation till målsättningen för den aktuella enheten som mäts. I praktiken 
innebär detta att mätresultatet kalibreras efter dess betydelse (min anmärkning). 
 
I tabellen nedanför redovisas exempel på användbarhetsmått för att mäta den övergripande 
användbarheten av en produkt. Tabellen är hämtad ur ISO 9241-11:1998.  
 
Tabell 3-1 Exempel på användbarhetsmått, utdrag. 

Användabarhetsmål Mått på måluppfyllelse Mått på effektivitet Mått på tillfredsställelse 

 
Övergripande användbarhet 

 
- Procent uppnådda mål 
 
- Procent av användarna som 
lyckas fullborda uppgiften 
 
- Genomsnittlig noggranhet 
hos den fullbordade 
uppgiften 
 

 
- Tid för att fullborda en 
uppgift 
 
- Uppgifter som 
fullbordats per tidsenhet
 
- Kostnad för att utföra 
uppgiften 

 
- Skattningsskala för 
tillfredsställelse 
 
- Frekvens för godtycklig 
användning 
 
- Frekvens för klagomål 

 
 
Här nämns också svårigheterna med att ge några riktlinjer för hur mått ska väljas eller 
kombineras, då användbarheten så starkt beror av användningssituationen och användaren. 
Rekommendationerna säger att valet av mått och dess detaljeringsgrad bör bestämmas av de 
parter som är intressenter vid mätningen. Hur användbarhet mäts och utvärderas behandlas i  
avsnitt 3.2.3 Att utvärdera användbarhet, på sidan 28. 
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Allwood (1998) definierar vidare användbarhet som en interaktiv egenskap, vilket innebär att 
en applikations användbarhet bestäms av samverkan mellan olika programegenskaper i en 
användningssituation. Författaren nämner fyra faktorer som tillsammans bygger upp 
användbarheten i ett system, vilket illustreras i figur 3-2 nedan. Faktorerna är anpassning, 
användarvänlighet, acceptans och kompetens. Enbart användbarhet garanterar alltså inte en 
ökad produktivitet.  
 
 

 
 
Figur 3-2 Användbarhet är resultatet av samverkande faktorer. Enbart användbarhet garanterar 
inte förbättrad produktivitet, fri design efter Allwood, 1998 s 11. 

 
 
Anpassning 
Anpassning innebär att programmets funktioner ska vara utformade så att de, så långt det går, 
följer strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. I generiska system8 kan det 
vara svårare att uppnå målet med anpassning, eftersom man inte i förväg kan förutse vilka 
uppgifter som programmet kommer att användas för att lösa. 
 
Användarvänlighet 
Allwood menar att användarvänlighet innefattar ett antal olika aspekter. Åtkomlighet kan till 
exempel preciseras som en fungerande datormiljö utan haverier och med rimliga svarstider. 
Förenlighet med och stöd för människans mentala funktionssätt uppnås om programmet 
ställer rimliga krav på användaren. Här beaktas aspekter som kan antas vara gemensamma för 
alla eller de flesta användare av det aktuella programmet. Exempelvis ska mängden 
information en användare måste hålla i minnet vid ett visst tillfälle inte överskrida mängden 
information användaren kan uppmärksamma i ett givet ögonblick. Informationen som visas på 
                                                
8 Generiska system – allmängiltiga system som utvecklas för att passa flertalet kunder. Anpassning till kunders olika krav och 
önskemål sker i efterhand. 

Användarvänlighet: 
   
   Åtkomlighet 
   Individualisering 
   Hjälpresurser  
   Förenlighet med stöd  
    för människans mentala funktionssätt 

Produktivitet

Informationsbehov

Användbarhet

Funktionalite

AcceptansAnpassning 

Kompetens

 (användaren har 
tillgång till läplig 
information för att 
kunna lösa sina 
arbets-uppgifter) 

(funktioner i 
programmet 
klarar relevanta 
uppgifter)
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skärmen ska stödja användarens minnesprocess. Ett konkret exempel på hur man  gör detta är 
att i stället för att be en användare fylla i från minnet, välja ett lämpligt alternativ från en 
listruta. En annan aspekt av användarvänlighet är individualisering. Programmet ska kunna ge 
stöd åt olika typer av användare genom att erbjuda olika möjligheter, till exempel språkval 
och svårighetsnivå på funktioner och informationstexter. Sist uppmärksammar författaren 
kvalitén på hjälpresurser som ställs till förfogande. Dessa ska vara effektiva och finnas 
tillgängliga för användaren. Hjälpresurser kan vara andra människor, pappersdokumentation, 
programmets hjälpfunktion eller andra stödprogram eller funktioner. 
 
Acceptans 
Acceptans är en välvillig inställning till program och motivation att använda detsamma. Om 
ett program används på ett slarvigt och oengagerat sätt eller inte alls kan uppgifterna ta längre 
tid att lösa och/eller kvalitén på resultatet försämras. Allwood menar att god 
användaracceptans kan säkras i utvecklings-/införandeprocessen genom att göra användarna 
delaktiga i den. 
 
Kompetens 
Användaren måste ha tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna samspela 
med datorn på ett effektivt sätt. Förståelse och färdigheter kan förvärvas genom en effektiv 
utbildning av programmet. 
 
 

3.2.1 Vad är MDI, var kommer människan in? 
 
Löwgren (1993) beskriver människa- datorinteraktion (MDI) såsom läran som behandlar 
utvecklingen av interaktiva system som brukas av människor. Författaren påtalar att MDI-
forskningen även inkluderar andra forskningsområden där man främst kan identifiera 
psykologi och kognitionsvetenskap9. 
 
Mentala modeller 
 
Norman (1989) lyfter fram vikten av att skilja mellan de psykologiska och de fysiska 
aspekterna i användningen av datoriserade system för att lösa en uppgift. Norman menar att 
människors avsikter är psykologiska i grunden och datorer är enbart fysiska i sin natur. När ett 
system reagerar på ett kommando från användaren måste den fysiska represenationen få en 
psykologisk motsvarighet hos användaren. Norman föreslår att man tänker på avståndet 
mellan en persons psykologiska mål och det fysiska systemtillståndet som gap som måste 
överbryggas för att uppnå en effektiv interaktion med systemet. Gapet överbryggas i två 
riktningar: exekverings- respektive utvärderingsriktningen, vilket illustreras i figur 3-3 på 
nästa sida. 

                                                
9 Kognitionsvetenskap kartlägger hur människor tänker och lär (Hackos & Redish, 1998 sid 15). Enligt Preece m fl, 1994 ss 39, 61-
74, behandlar kognition bl a förståelse, minne, resonerande (logik), medvetande, inlärning och formandet av nya idéer. Den 
teoretiska grunden för kognitionsvetenskapen är den kognitiva psykologin, som söker förklara hur människor uppnår de mål de 
ställer fast, se vidare sid 18, Kognitiv psykologi.  
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Figur 3-3 Normans exekverings- och utvärderingsgap. Figuren hämtad ur Preece m fl, sid 273. 

 
Redmond-Pyle & Moore (1995) menar att sättet att överbrygga gapet kan ses som en cykel 
eller en följd av aktiviteteter för att uppnå ett mål. Författarna menar att en mental modell av 
systemet är vad som hjälper människor att översätta mål och avsikter till en serie handlingar. 
Därför har varje människa en medveten eller omedveten bild av vad systemet är och kan göra.  
 
En mental modell är personlig, föränderlig och oftast ofullständig. Som användare har man 
dessutom ofta svårt att beskriva sin mentala modell, men även om de förefaller ganska 
begränsade innehar de förklarande och förutsägande egenskaper, vilka gagnar användaren. 
Med hjälp av en mental modell kan man tänka sig till hur man ska bära sig åt för att lösa en 
uppgift och man kan bättre förstå och tolka informationen som visas på skärmen. Den mentala 
modellen skapas av användaren av ett system utifrån systemets gränssnitt och användarens 
tidigare erfarenheter. Författarna påpekar vikten av att skapa ett gränssnitt som hjälper 
användarna att definiera sina mentala modeller över systemet och menar att ett gränssnitt 
måste sträva efter att stödja en modell som: 
 

 Är klar och koncis, 
 är så enkel som möjligt och 
 passar en användarens sunda förnuft angående verkliga objekt, relationer, handlingar 

och konsekvenser i användarens miljö. 
 
Gränssnittet måste således se ut och bete sig på ett sätt som stämmer överens med vad 
användarna förväntar sig utifrån modellen (aa). 
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? 

3.2.2 Kognitiv psykologi 
 
En central del i människa-datorinteraktion är förståelsen av det männskliga handlandet. Preece 
m fl (1994) beskriver kognitiv psykologi som vetenskapen som försöker förstå hur människor 
beter sig och vilka mentala processer som styr handlandet. Syftet är att kartlägga processernas 
möjligheter och begränsningar. Centrala begrepp i kognitiv psykologi är till exempel: 
uppfattning, uppmärksamhet, minne, inlärning, tänkande och problemlösning. 
 
 
Om uppfattning 
 
Författaren skiljer mellan två konkurrerande teorier om hur människor uppfattar visuella 
intryck. Anhängare till den konstruktivistiska teorin menar att det vi ser konstrueras av 
informationen i vår omgivning tillsammans med våra tidigare erfarenheter. Seendet i sig är 
inte något slumpmässigt utan ett ständigt katalogiserande av intryck, där produkten är en 
sammanhängande modell av vår värld.  
 
Förväntningar och tidigare erfarenheter spelar en stor roll när modellen byggs upp; 
dalmatinern på bilden känns igen tack vara våra tidigare erfarenheter rörande hundens 
speciella utseende. När man väl sett hunden är det närmast omöjligt att inte se den mer. 
 

 

Figur 3-4 Fotografi av en dalmatiner (av R C James). Preece m fl, sid 77. 

 

Vad föreställde bilden innan du 

”såg” den första gången? 

 

Kan du låta bli att se dalmatinern 

nu? 
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Anhängare till den konstruktivistiska teorin menar att om användare får tvetydiga intryck, 
försöker han/hon tyda dem genom sina tidigare erfarenheter, speciellt genom att uppfatta 
intrycken i en kontext. ”The cat” exemplifierar detta: i stället för att tolka informationen som 
två meningslösa stavelser – TAE respektive CHT, kommer andra bokstaven att uppfattas både 
som H och A, trots att de är identiska. 

 
Figur 3-5 Exempel på hur tolkningen av tvetydiga intryck kan ske som en effekt av kontexten. 
Preece m fl, sid 78. 

 
 
Ekologister i sin tur, menar att vi ser genom att plocka upp olika delar av information i vår 
omgivning, utan att bygga en egen bild eller bearbeta bilden vi skapar. Centralt för 
ekologistiska synen är begreppet affordancess som beskrivs som vad systemet renderar, 
frambringar och tillåter. När kontroller och fönster och deras sätt att fungera kan uppfattas 
som självklara är det lätt för användaren att interagera med systemet, oavhängigt av tidigare 
erfarenheter. I figur 3-6 nedan redovisas exempel på handtag (a) och bläddringslister (b). 
Utformningen av en viss kontroll kan förhöja objektets affordances, det vill säga objektets 
inbyggda mening och möjliga interaktionsmönster. 

 
 
 
 
Figur 3-6 Exempel på hur man med olika design kan bygga in mer mening eller lättare 
interaktionsmönster i objekt i vår omvärld. Preece, sid 81 

 
Författarna Redmond-Pyle & Moore (1995) menar att stilguider kan användas av utvecklare 
för att garantera att man använder rätt affordances för en specifik gränssnittsmiljö. Stilguider 
behandlas på sidan 44. 
 

 

(a) dörrhandtag (b) bläddringslister
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Mönster och gestalter 
 
Preece diskuterar vidare Getstalpsykologings organisationsprincip som styr hur männiksor 
uppfattar mönster såsom meningsfulla enheter, gestalter. Organisationsprincipen består av 
proximity (närhet), similarity (likhet), closure (ung tillslutning), good continuation (ung bra 
flöde) och symmetry (symmetri eller balans). Exempel på dessa kan ses i figur 3-7 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-7 Människor ordnar och uppfattar meningsfulla mönster enligt de fem gestaltprinciperna 
närhet (a), likhet (b), tillslutning (c), flöde (d) och symmetri (e). Figur anpassad efter 
Preece m fl (1994), sid 79. 
 
 
Människor grupperar gärna föremål som sitter tätt ihop, eller som har samma färg eller form, 
till sammanhängande enheter. Gap fylls i till förmån för helheter och flöde ger oss en känsla 
av riktning. Symmetriska gränser uppfattas gärna som sammanhängande figurer. 
 
Allwood (1998) menar att det är rimligt att anta att information som individen upplever som 
en gestalt tenderar att integreras till funktionella enheter i korttidsminnet (KTM). Författaren 
klargör att det även är möjligt för individen att medvetet söka integrera olika delar av 
innehållet i KTM till en enhet och han nämner ett exempel där enheterna katt, hund och träd 
blir till en enhet bestående av en hund som jagar upp en katt i trädet. Löwgren (1993) 
förklarar att människan är bra på att uppfatta mönster, tack vare det konceptuella tänkandet, 
som innebär att vår uppfattning styrs av kända koncept. Tack vare det och gestalteffekter 
uppfattar till exempel användare en grupp kontrollknappar som sitter tätt ihop som logiskt 
relaterade. 
 
 
Färg 
 
Visuella intryck dominerar i interaktionen med datorer med grafiska användargränssnitt. 
Löwgren (1993) beskriver hur olika färger kan ha ”inbyggda” betydelser för människor. I den 

  
 

 |
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  

(a)  (b) (c)  

((dd))  (e)
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västerländska kulturen ses svart på gult som varning eller rent av fara, rött som stopp och 
grönt som bekräftelse på att allt är i sin ordning. Ett exempel där färgkodning används är 
trafikljus och vägskyltar. 
 

Figur 3-8 Färger har inbyggd mening. Vilka trafikmärken associerar du med fara? 

 

Preece m fl (1994) nämner forskning kring färg som bedrivits av bl a  Travis10. Man har nu 
fastställt att färg är en användbar kodningsmekanism för gruppering av objekt och att färg kan 
göra att saker framträder tydligt ur mängden. Val av färg diskuteras också, man anser till 
exempel att ljusa färger bör ligga på mörka bakgrunder. Samtidigt varnas för s k colour 
pollution (ung färgförorening) som är resultatet av för extensiv användning av färger, speciellt 
färger med hög mättnadsgrad såsom djupblå och illrosa. Dessutom har färgblinda mindre 
glädje av färgkodning. Författaren sammanfattar färgkodning som ”Attractive and efficient. 
Excesive use confusing. Limited value for the colour-blind”. 
 
Ett alternativ till färgkodning är till exempel användningen av kontroller i klartext. Fördelen 
med dem är att de är självförklarande, om man lyckas ge dem ett meningsfullt namn. Det kan 
dock vara svårare att hitta en textkontroll jämfört med en grafisk kontroll i form av en ikon. 
När man döper sina kontroller ska man beakta den kontextuella miljön i vilken systemet ska 
användas samt också användarnas begreppsvärld och tidigare erfarenheter.(aa) 
 
Ikoner 
 
Allwood (1998) menar att ikoner och bilder främst används då man försöker förmedla 
information till människor utan specialkunskaper inom ett område. Det är också i de 
sammanhangen som ikoner kommer till sin fulla rätt. Författaren beskriver också risken med 
att använda ikoner i gränssnitt och menar att man ofta överskattar en bilds förmåga att 
förmedla ett innehåll. Ett stort problem är också bilders och ikoners mångtydighet, därför bör 
man försäkra sig om att användaren av ett gränssnitt med ikoner och bilder verkligen förstår 
de grafiska elementen på det avsedda sättet. 
 
 

                                                
10 Travis, D (1991), Effective Colours Displays. London: Academic Press. 

 

 stanna varning för älgarhuvudled upphör avfart från motorväg 



 

 22

Om uppmärksamhet och minnesprocesser 
 
Allwood (1998) behandlar även uppmärksamhet. Han poängterar att det inte är nog med att 
uppfatta en situation för att interagera med ett system. Som användare måste man även 
uppmärksamma vad som uppfattas. Informationen som uppmärksammas hålls aktiv i 
korttidsminnet och kan därför beaktas, bedömas, jämföras och förändras. 
 

”Everyone knows what attention is. It is the taking possession of mind, in clear and vivid form, of one of 
what seem several simultaneously possible objects or trains of thought... It requires withdrawal from some 
things in order to deal effectively with others”  

William James, 1890. 
 
Människans minnessystem är viktigt i sammanhanget. De flesta minnesforskare menar att det 
finns flera oberoende minnen där tre är framträdande: sensoriskt minne (SM), korttidsminnet 
(KTM) och långtidsminnet (LTM). Ett sensoriskt minne består av flera minnen som 
härstammar från olika sinnen såsom syn, hörsel och lukt. Korttidsminet beskrivs ibland som 
en en del av långtidsminnet som har hög aktivitet (Allwood, 1998). 
 
Alwood indelar minnesprocessen i tre faser: inkodning, lagring samt framtagning av 
information. Inkodningsfasen börjar med att man får ett intryck via sinnesorganen som 
förmedlas till det sensoriska minnet. I sensoriska minnet lagras informationen endast under en 
kort tid och i en otolkad form. I figur 3-9 nedan kan man utläsa att ett sensoriskt minne som 
bildas via synintrycken bara varar i en fjärdedels sekund och kan därför lätt störas av nya 
intryck. I gränssnittssammanhang gäller det därför att inte visa för mycket information på för 
kort tid, då människan inte hinner uppfatta innehållet. 
 
Allwood säger vidare att information tolkas först då den relateras till en persons förkunskaper. 
När informationen fått en betydelse hamnar en stor del av den i KTM, individen sägs ha en 
medveten upplevelse av den tolkade informationen. Författaren nämner också att människan 
har en selektiv uppmärksamhet vilket medför att vi inte tolkar allt vi uppfattar. En persons 
förkunskaper, begrepp och föreställningar finns i LTM. Lagring och framtagning av intryck 
och minnen sker växelvis (aa). 
 

 
Figur 3-9 En allmän modell över människans minne, fri design efter Allwood, sid 18. 
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Minne kunskaper och inlärning 
 
Långtidsminnet innehåller föreställningar, kunskaper och färdigheter. Man tror även att 
känslor, mål och motiv kan lagras i LTM. Hur intryck bildar minnen är inte känt; man tror 
dock att intrycken lagras i ett associativt nätverk. Innehållet i varje nod nås via aktivering av 
andra noder i nätverket. Länkarna mellan noderna antas ha olika styrka med vilket man menar 
att vissa är bättre på att aktivera noderna än andra (aa). 
 
Intryck som lagras i ett asscosiativt nätverk är semantiska och episodiska kunskaper. 
Episodiska kunskaper handlar om den egna personen och är knutna till en viss tid och plats. 
Semantiska kunskaper är opersonliga sakförhållanden såsom vetskapen om att en hund har 
fyra ben. Allwood nämner två sätt att förvärva semantiska kunskaper: genom exponering och 
därmed upprepade erfarenheter av ett objekt eller begrepp eller genom direkt förmedling i en 
undervisningssituation. Kunskaper baserade på erfarenheter får en bättre förankring i minnet 
och individens förståelse blir mer fullständig. Färdighetskunskaper är något som kan liknas 
vid en exekverbar programkod med en villkorsdel och en exekveringsdel. När man utför något 
utan att reflektera över hur man gör sägs man ha proceduraliserat kommandosekevenserna. 
Allwood beskriver hur proceduraliserade exekveringssekvenser innebär en förändring av 
karaktär i datorinteraktionen, en problemlösningsuppgift blir en rutinuppgift.  
 
Norman (1989) förklarar att ”knowing that” (semantisk kunskap) inkluderar kunskap om 
fakta och regler, till exempel ”tryck ned kopplingen för att lägga in en växel” eller ”stanna vid 
rött”. Dessa kunskaper är lätta att skriva ned och att lära ut. ”Knowing how” (färdighets-
kunskaper) är sådana kunskaper som gör att man kan spela ett instrument eller stanna en bil 
mjukt när man fått punktering på en isig väg. Procedurella kunskaper är svåra eller omöjliga 
att skriva ned och svåra att lära ut. Författaren menar att bästa sättet att förmedla sådana 
kunskaper är genom demonstration och bästa sättet att förvärva kunskapen är genom träning. 
 
Preece m fl (1994) menar att automatiserade processer (färdigheter) är snabba, kräver minimal 
uppmärksamhet och stör därför inte andra aktiviteter. Pocesserna är dessutom så invanda att 
man som användare inte ens är medveten om dem. Ett intressant exempel på automatiserade 
processer är den s k Stroop-effekten, som redovisas i figur 3-10 nedan. Övningen går ut på att 
för vardera kolumn säga vilken färg texten är skriven i. Man finner inga svårigheter att lösa 
uppgiften för den första kolumnen, däremot tar det lång tid att gå igenom kolumnen till höger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-10 Stroop-effekten, anpassad efter Preece m fl, sid 107. 

A B
ZYP RED 
QLEKF BLACK 
SUWRG YELLOW 
XCIDB BLUE 
WOPR RED 
ZYP GREEN 
QLEKF YELLOW 
XCIDB BLACK 
SUWRG BLUE 
WOPR BLACK 

”Den automatiska processen att läsa 

ett ord hamnar i konflikt och bestrider 

den automatiska processen att 

uppfatta en färg”. 
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Den automatiska processen att läsa ett ord hamnar i konflikt och bestrider den automatiska 
processen att uppfatta en färg. Automatiserade kognitiva processer är framförallt sensoriskt-
motoriska färdigheter såsom att åka skidor och cykla men med träning kan till exempel olika 
kommandosekvenser bli automatiserade. Preece påtalar också att det är svårt att annulera eller 
modifiera det inlärda; även om man till synes lärt sig nya kommandosekvenser som ersätter de 
gamla kan man under stress omedvetet återgå till det gamla sättet. 
 
Kontrollerade kognitiva processer kännetecknas av att de har en begränsad kapacitet och 
kräver uppmärksamhet och medveten kontroll. Ett exempel på en kontrollerad kognitiv 
process är huvudräkning där fokus på uppgiften måste bibehållas genom hela processen (aa). 
 
Begreppet multitasking innebär att en person utför många uppgifter under samma tidsperiod 
genom att alternera mellan dem. Människan utför sällan en uppgift från början till slut i en 
serie, därför är multitasking det naturliga sättet vi jobbar på. Preece påtalar människans 
flexibilitet vad gäller att handskas med avbrott och multitasking, men också människans 
benägenhet att lätt distraheras och tappa fokus på uppgiften. När man väl återvänder till den 
avbrutna aktiviteten har man ofta svårt att komma ihåg var man var. Man fortsätter från en 
annan punkt eller börjar om helt och hållet. Det här händer främst när man har att göra med 
rutinuppgifter där man utnyttjar automatiserade kognitiva processer för att lösa dem. Därför 
bör varje system ge information om status på aktiviteten som utförs (aa). Rutinuppgifter 
såsom att spara en fil, vilket lätt glöms bort när man blir avbruten, ska lyftas fram genom till 
exempel påminnelser som ”poppar upp”. 
 
Glömska 
 
Allwood (1998) behandlar frågan om glömska och konstaterar att även här är forskare osäkra 
på vad som förorsakar den. Den rådande uppfattningen är att allt som en gång lagrats i LTM 
finns kvar men att nätverket av associationer försvagas ibland så mycket att man har svårt att 
komma åt minnet i fråga.  
 
Det finns olika aktiveringsnivåer för minnen där den högsta nivån innebär att innehållet i 
noden kan upplevas. Man talar då om att innehållet finns i KTM. I korttidsminnet finns plats 
för upp till nio (7 ± 2) samtidiga företeelser såsom namn, siffror, figurer m m (se figur 3-9 på 
sid 22). Dessutom finns en mellanfas där innehåll sägs vara primalt, det vill säga delvis 
aktiverat och ibland på väg att gå in i KTM. Primalt innehåll underlättar för annat innehåll att 
aktiveras (aa). 
 
Recognition & recall 
 
Ett av de mest kända fenomenen i minnesforskningen har att göra med människans förmåga 
att känna igen kontra återge något från minnet (recognition respektive recall), där den första 
är en smärtfri process medan den andra kräver större resurser och känns betungande. I 
gränssnittssammanhang strävar man därför efter att minimera kraven på att komma ihåg 
genom att i stället aktivt erbjuda möjligheter för igenkänning. Norman (1989)  talar här om 
knowledge in the world och knowledge in the head. Han menar att vi utför våra uppgifter 
genom att kombinera de båda. I tabellen på nästa sida visas skillnaderna mellan dessa: 
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Tabell 3-2 Att känna igen kontra att återge från minnet. Norman, sid 79. 

 
Property Knowledge in the world Knowledge in the head 

Retrievability Retrievable whenever visible or 
audible 

Not readily retrievable. Requires 
memory search or reminding 

   
Learning Not required. Interpretation 

substitutes for learning. How easy it is 
to interpret information depends upon 
how well it exploits natural mappings 
and constraints. 11 

Requires learning, which can be 
considerable. Learning is made easier 
if there is meaning of structure to the 
material (or if there is a good mental 
model) 

   
Efficiency of use Tends to be slowed down by the need 

to find and interpret the external 
information 

Can be very efficient 

   
Ease of use at first encounter High Low 

   
Aesthetics Can be unaesthetic and inelegant, 

especially if there is need to maintain 
a lot of information. Aesthetic appeal 
depends upon the skill of the designer 

Nothing need be visible, which gives 
more freedom to the designer, which 
in turn can lead to better aesthetics 

 
 
Enligt Norman (1989) skapar vi oss en miljö som underlättar vår igenkänning. Dessutom 
lägger vi på minnet endast sådant som är viktigt för utförandet av våra vardagliga uppgifter, 
detaljer passerar obemärkt förbi eller glöms bort mycket lätt. Han nämner en studie där man 
bett amerikanska gymnasieelever att peka ut en en-centare från en bild på 15 olika mynt. 
Mindre än hälften av studenterna kunde identifiera myntet, men ingen av de tillfrågade 
eleverna hade problem med att använda myntet i fråga. 
 
Löwgren (1993) påtalar att man känner igen bilder allra bäst. I normalanvändarfallet där 
automatiserade processer inte inkodats i hjärnan tar det till exempel längre tid att utföra ett 
kommando med hjälp av sk genvägar12 än om man skulle söka upp kommandot i en grafisk 
meny; användaren är dock av motsatt uppfattning och upplever att genvägar i tangentbordet är 
mindre tidskrävande. Löwgren förklarar fenomenet med att igenkänning av menyelement inte 
kräver något medvetet tänkande och därför hinner användaren märka att tid förflyter innan 
kommandot är slutfört. Det motsatta är sant för genvägar, aktivt tänkande upplevs inte som 
sysslolös tid. 
 
Om tänkande och problemlösning 
 
Allwood (1998) förklarar att tänkandet regleras av många olika faktorer men avgörande för 
individens tänkande är hans eller hennes förförståelse. Det finns två strategier i tänkandet: vid 
ofullständiga kunskaper tar individen till problemlösning eller förlitar sig på allmänna 
strategier som är generella och tillämpbara oavhängigt av det aktuella problemområdet. När 
kunskapsluckorna fylls tar man till specifika situationsbundna strategier. 
 

                                                
11  Jämför ”affordances” (min anmärkning). 
12 Ctrl+ Shift+ p är ett exempel på en genväg för att välja teckenstorlek i MS Word. 
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Författaren skriver att analogiskt tänkade13 utnyttjas i samspelet mellan människor och 
datorer. Positiva effekter är att användaren har lättare att lära sig ett system men analogiskt 
tänkande kan också leda till motsatt förhållande. Positiva effekter erhålls då egenskaper i ett 
nytt system stämmer väl överens med användarnas erfarenheter av andra liknande, välbekanta 
förhållanden i omvärlden. I inlärningssituationen bör man därför välja analogier med omsorg 
och utifrån användarnas förkunskaper.  
 
Författaren beskriver även andra karakteristiska drag hos människans sätt att tänka och 
fastställer att människan är aktiv i sitt tänkande; människan bildar hypoteser om den 
verklighet hon försöker förstå som sedan, genom erfarenhet, stäms av mot verkligheten. Detta 
innebär ofta att människor konstruerar förklaringar utifrån mager information där ett svar, 
vilket som helst, är bättre än inget svar alls. Kognitiv lättja, som han kallar fenomenet, gör att 
människan fokuserar på att uppnå sitt mål och inte att förbättra sin förståelse av verkligheten. 
Till detta bör nämnas skillnader i kognitiv stil: vissa individer reagerar snabbt och med 
minimal planering, medan andra är mer eftertänksamma och planerande. Skillnaderna mellan 
spontana och reflektiva användare bör beaktas och om möjligt ska gränssnitt utformas så att 
de tillåter idividualisering som passar de olika kognitiva stilarna (aa). 
 
Redmond-Pyle & Moore (1995) sammanfattar de männskliga kognitiva processernas 
begränsningar i grännsnittssammanhang i följande tre punkter: 
 
1. Don’t make the users remember. Författarna menar att det är utvecklarnas skyldighet att 
förutsäga vad användaren kommer att behöva för information vid olika tillfällen och att också 
visa denna där den behövs. Användarens arbetsminne (KTM) ska inte belastas i onödan. 
 
2. Inforce frequent task closure. Speciellt vid komplexa och omfattande uppgifter ska 
användaren kunna identifiera delmåls slutförande. Detta bidrar till att minska mängden 
information eller tiden som informationen måste hållas aktiv i minnet. Användaren känner 
lättnad när han/hon kan ”tömma” minnet på fragment i uppgiften som försöker lösas. 
 
3. Recognition rather than recall. Det allra bästa är om kontroller, menyer, dialoger och 
fönster, genom sitt utseende och sin utforming, kan ge tillräcklig information om deras 
användningssätt att användaren uppfattar dem som självklara och inte behöver memorera 
varken funktion eller användningssätt (affordances). Entydiga funktioner och dess grafiska 
representation medför större säkerhet för användaren och därmed också färre fel. Också i val 
och i olika inmatningsmoment ska användaren ges färdiga alternativ om möjligt. 
 
Författarna menar att rätt strategi för att handskas med fel är att undvika uppkomsten av fel. 
När fel väl inträffat måste gränssnittet tillåta reversering, det vill säga att ta tillbaka felet. 
Gränssnittet måste även ge erforderlig hjälp i form av bra felmeddelanden. Bra 
felmeddelanden förklarar hur felet uppkom och föreslår ibland också ett sätt att eliminera 
felet.  
 
Författarna nämner att de kognitiva styrkorna hos människan kommer till sin rätt om man 
utvecklar gränssnitt som tar hänsyn till svagheterna. En av styrkorna som lyfts fram är 
människans vilja att utforska och räkna ut hur man gör för att lösa en uppgift 

                                                
13 När individen utgår från vad han eller hon redan vet och kan (Alwood, 1998, s 37). Analogi – likhet, överensstämmelse, 
motsvarighet (SAOL, 1998, s 18) 
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(problemlösning). Om användare känner sig trygga uppmuntras deras vilja att utforska 
systemet. För att känna trygghet måste man känna att fel som inträffar varken är allvarliga 
eller irreparabla. Viktigt i sammanhanget är att objekt i gränssnittet såsom kontroller, menyer 
och fönster ser ut och beter sig på ett konsekvent sätt som inte strider mot vad användaren kan 
förvänta sig. Syftet med gränssnittet är att stödja en mental modell av systemet hos varje 
användare, avvikelser från möstret stör modellen och därmed den mentala förankringen för 
interaktion med systemet (aa). 
 
 
MDI i utveckling och design av användargränssnitt 
 
Främst två forskare har kunnat sammanfatta MDI-forskningens principer och konsekvenser 
för gränssnittsutformning genom att översätta resultat till implementerbara råd. De båda är 
Ben Shneiderman respektive Jakob Nielsen. Nedan redovisas en sammanfattning av råden 
som ges: 
  
Att minska minnesbelastningen kan följas som en röd tråd genom rekommendationerna. Ett 
enhetligt och entydigt utseende förespråkas och man menar att enhetligheten ofta glöms bort 
men är ett förhållandevis enkelt fel att reparera. Enhetlighet gäller inte bara utseende, 
namngivning, färgval utan också en konsekvent användning av varje företeelse. Vid 
namngivning ska begrepp ur slutanvändarens begreppsvärld användas. Enhetlighet och 
konsekvent användning av företeelser bidrar båda till att minska minnesbelastningen hos 
användaren. Man kan också åstadkomma detta genom att samla information i logiska enheter 
och presentera relevant information för att slutföra en uppgift. Om uppgifterna som ska 
utföras kräver många steg kan man stycka upp dem i mindre enheter som avslutas efterhand 
som uppgiften fortskrider. Också igenkänning förespråkas då det är lättare att välja mellan 
olika alternativ, till exempel i en drop-down lista, än att mata in ett korrekt alternativ från 
minnet. 
 
Under alla skeden i interaktionen bör ordentlig feedback ges så att användaren kan identifiera 
hur systemet reagerar på hans/hennes kommandon. Detta möjliggör för användaren att 
utvärdera systemets respons mot sina egna intentioner och anpassa sitt handlande. Feedback 
ökar känslan av kontroll som i sin tur medför en ökad trygghet. Trygghetskänslan kan leda till 
att användaren uppfattar interaktionen som mindre problematisk och kan dessutom öka lusten 
för att upptäcka. Feedback kan också hjälpa användaren att förstå om och hur något har gått 
fel och ska helst också föreslå ett sätt att återta felet. Enkel felhantering är därför också av vikt 
då användaren ska kunna återta alla fel utan att känna oro för att förstöra något (då han råkar 
göra fel). 
 
Ett anpassningsbart system är också något man bör sträva efter att skapa, främst med tanke på 
frekventa användares växande behov och krav. Frekventa användare tenderar att vilja lösa 
sina uppgifter på andra sätt, till exempel med hjälp av kortkommandon och makron. 
(Shneiderman, 1998 och Nielsen & Mack, 1994). Jag bör återigen nämna att detta är en 
sammanfattning på designprinciperna. För en fullständig version, se Appendix A – 
Designregler enligt Shneiderman och Nielsen. Redmond-Pyle & Moore (1995) poängterar att 
principerna måste anpassas till varje utvecklingsmiljö. Användbarhetskrav, ekonomiska krav 
eller tekniska begränsningar kan ibland medföra att en eller flera av principerna inte kan 
följas, eller kan bara följas till en viss gräns.  
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3.2.3 Att utvärdera användbarhet 
 
 
Användbarhetsmål, krav och mätning 
 
Syftet med att bestämma användbarhetsmål är att formulera mätbara kriterier för 
användbarhet utifrån användarens perspektiv. Chansen att få en användbar slutprodukt borde 
rimligtvis öka om användbarhetsmål och tekniker för att nå målen specificeras tidigt i 
planeringsfasen i ett systemutvecklingsprojekt. Ett sätt att lyfta fram användbarhetsaspekterna 
i systemutvecklingen är att låta användbarhetskrav ingå bland de övriga systemkraven. Ett 
problem som påtalas är att i och med att kraven specificeras tidigt kan exempelvis kunskapen 
om användarna och deras arbete vara bristfällig, vilket försvårar arbetet med att definiera 
användbarhetsmål (se till exempel Löwgren, 1993). 
 
Hur mäts användbarhet? 
 
Enligt Löwgren (1993) kan användbarhet mätas under pågående utveckling eller när 
utvecklingsarbetet är avslutat. Det finns olika metoder som används under olika skeden i 
utvecklingsarbetet och medverkare i användbarhetsstudien kan också skilja sig åt beroende på 
fas. Metoderna underordnas tre huvudtyper av utvärderingar: 
 

1. Utvärderingsgenomgång med användbarhetsexperter (heuristisk utvärdering) 
2. Användartester (eller observationer av användare) 
3. Användarintervjuer för att mäta attityder och uppfattningar. 
 

Författaren har sammanställt en tredimensionell matris för olika kombinationer av metod, 
medverkande och utvecklingsstadium. Ur matrisen kan man till exempel utläsa att attityder 
och uppfattningar om ett nytt system inte kan mätas förrän systemet tagits i bruk (I). Metoden 
är dessutom endast tillämpbar då och simulerade användare (SU) kan inte medverka. Vidare 
kan användbarhetsexperters (UE) input i utvärderingen vara av ringa betydelse. Däremot ska 
de verkliga användarna (RU) och utvecklingsteamet (DT) medverka. De olika utvecklings-
stegen är förstudie/analys (Study), design (Design), prototyping (Prototyping) samt 
implementering (Implementation). 
 
Tabell 3-3 Matris över testmetoders tillämplighet under olika utvecklingsstadier samt 
medverkande vid dessa. Tabell hämtad ur Löwgren, sid 55. 

 

Phase Resources Method 
S D P I RU SU UE DT

Concept test         
Heuristic evaluation         

Checklists         

Walkthroughs         

Empirical test         

Field trial         

Follow-up study         

Field study         
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I tabellen utgör de fyra första metoderna exempel på utvärdering där användbarhetsexperter 
kan anlitas för bedömning av användbarhet, utifrån förutbestämda mål och generella 
designkonventioner. Här sker utvärderingen främst på teoretiska principer om användbarhet. 
Nedan ges en kort förklaring av vad varje metod innebär. 
 
Concept test (ung test på konceptuell nivå) används tidigt i utvecklingsprocessen och är till för 
att sondera om man har lyckats identifiera de olika användarna och deras uppgifter samt om 
terminologin känns robust och familjär för användarna. Löwgren (1993) talar här om ”domain 
objects and tasks”. Redmond-Pyle & Moore (1995) föreslår två separata modeller för 
användarna och deras uppgifter: user objects model respektive user tasks model. 
Utvärderingsmetoden kan implementeras på båda var för sig (min anmärkning). 
 
Heuristic evaluation (heuristisk utvärdering) utförs av användbarhetsexperter i grupp. Som 
grund för utvärderingen används en lista med allmänt accepterade riktlinjer för god 
gränssnittsdesign. Riktlinjerna är generella och har tagits fram av forskare inom området, till 
exempel Nielsen och Shneiderman. Allwood (1998) påtalar att eftersom riktlinjerna är så 
generella kan de vara svåra att tillämpa. I projekt där man inte kan anlita experter kan en 
heuristisk utvärdering ändå användas för att styra utvecklarnas uppmärksamhet. Redmond-
Pyle & Moore (1995) redovisar forskning som bedrivits av Nielsen, vilken visar att 
huvuddelen av användbarhetsproblemen orsakas av brott mot ett fåtal nyckelprinciper inom 
gränssnittdesign. 
 
Checklist (checklista) är en speciell form av heuristisk utvärdering i det att de medverkande 
inte enbart behöver vara begränsade till användbarhetsexperter. I vissa fall har 
utvecklingsgruppen skapat egna checklistor vid projektstarten. En checklista innehåller i regel 
en förklaring på allmänna riktlinjer för god gränssnittdesign och testpersonerna ombeds att för 
varje del i gränssnittet, försöka hitta brott mot reglerna i listan. Checklistor kan vara ett 
alternativ till en heuristisk utvärdering då det kan vara kostsamt att anlita experter. 
 
Structured walkthrough (ung kognitiv genomgång) går ut på att förbereda användartypiska 
uppgifter som sedan ska lösas på det teoretiska planet genom diskussion kring nödvändiga 
steg för att slutföra uppgiften. Allwood (1998) nämner att metoden är mer effektiv om 
testpersonerna får jobba i par. 
 
Nästa sektion kan sägas representera utvärdering genom testning eller observation med 
prototyper eller färdiga produkter. Här kretsar utvärderingen kring den praktiska 
tillämpningen; utvärderingsmått brukar definieras som antal minuter för att utföra en uppgift, 
antal fel m m. Detta ger bl a indikationer om hur lätt eller svårt det är att lära sig systemet och 
hur mycket man kommer ihåg av de förvärvade färdigheterna när en tid gått. 
 
Empirical test (empirisk utvärdering) sker ofta i laboratoriemiljö. Användare får ett bestämt 
antal uppgifter att lösa genom direkt manipulation av gränssnittet. Utvecklingsteamet loggar, 
observerar och/eller spelar in interaktionen som sker och man kan även be användaren tänka 
högt och ställa direkta frågor till denne under processen. Det är viktigt att ha väl genomtänkta 
uppgifter för användarna, att bara ”leka runt” i systemet kommer inte att ge någon nyttig 
information om systemets användbarhet. Uppgifterna ska vara väl förankrade hos användaren 
och återspegla verkliga arbetssituationer. 
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Field trial (fälttest) är en empirisk utvärdering i den verkliga användarmiljön. När en tid gått 
från första installationen kan en Follow-up study (ung avstämningsstudie) genomföras. Field 
study (fältstudie) kan genomföras när systemet varit i bruk en längre tid. 
 
Ofta kombineras användartester med någon form av attitydundersökning efter genomförd 
studie. Attitydundersökningar poängsätter olika aspekter av användaracceptans för 
gränssnittet, till exempel upplevd nytta, tillfredsställelse och motivation. En viktig 
förberedelse inför varje typ av test är att förklara syftet med undersökningen.  
 
(Avsnitt 3.2.3 enligt till exempel Löwgren, 1993; Redmond-Pyle & Moore, 1995 och 
Allwood, 1998). 
 
 
Praktiskt exempel 
 
Redmond-Pyle & Moore sammanfattar utvärderingsprocessen i fem punkter: 
 
1. Utformning av utvärdering. Här bestäms vilken metod man ska använda sig av när man 
konstruerar utvärderingen. Man väljer den metod som man bedömer ger flest signaler om 
användbarhetsbrister, till exempel ett uppgifstscenario. Till metoden bestäms även ett 
dokumentationsformat, till exempel i form av en mall eller protokoll. En testpopulation för 
den specifika utvärderingen bestäms.  
 
Författarna rekommenderar att man validerar14 utvärderingen genom att testa den innan den 
används i en riktig utvärderingssituation. Nedan kan ses ett exempel på en typisk 
användaruppgift som används för att bedöma ett hjälpsystem.  
 

 
Figur 3-11 Exempel på ett uppgiftsscenario i ett format som används vid utvärdering. Exemplet 
taget från Redmond-Pyle & Moore, s 262. 

                                                
 
14 Validitet i en mätning är avsaknaden av systematiska mätfel. Målet är att genom mätinstrumentet registrera just det man avsett 
registrera och mäta, om uppgifter som samlas in bara delvis täcker det avsedda eller om andra irrelevanta uppgifter samlas in har 
man ett valideringsproblem i mätningen. Utvärderingen måste designas om (Lundahl & Skärvad, 1992). 

Resolve Customer Query – Scenario I 
 

Initial message from customer: ”I’m trying to upgrade from version 4 to version 5 of your 

DesignAid tool and the installation program is crashing. It’s giving me a message ERROR SSDB8 

FILE MISSING, and then INSTALLATION FAILED”. 

 

1. Find the Customer ”John Smith from NickelCo in Ontario”. 

2. Create a new Query in the helpline system to record the query. 

3. Search in the Helpline system for the Problem causing this difficulty. Search using keyword 

”Install – Upgrade”. 

4. Read out description of Problem and solution. 

5. Log the Query by associating Query to Problem, setting Query status to closed and saving the 

Query. 
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2. Genomförande av utvärderingssessionen. Varje session måste ledas, lämpligen av en 
medlem ur utvecklingsteamet. Ledarens uppgift är att introducera utvärderingens syfte och 
förklara, i de fall detta är aktuellt, uppgifterna som ska lösas. Ledarens uppgift är också att 
vägleda testpopulationen genom testet och se till att varje relevant observation protokollförs.  
 
3. Datainsamling. Med hjälp av valt dokumentationsformat registreras olika mått för 
användbarhet. Efter varje avslutad session föreslås ledaren fråga testindividen efter 
kommentarer angående uppgifterna som han/hon fick lösa eller hans/hennes intryck av 
gränssnittet. Ledaren ska sammanfatta intrycken från utvärderingen och protokollföra dem 
tillsammans med övriga resultat.  
 
4. Analys av det insamlade materialet. Utifrån utvärderingens design poängsätts gränssnittet 
m h a det insamlade materialet. Där problem uppkommer försöker man hitta samband och en 
möjlig lösning. 
 
5. Beslut om nödvändiga justeringar. Målet för det här steget är  att sätta användbarhets-
problem i relation till hur svåra konsekvenser de har för användarna om de lämnas 
oåtgärdade. En bra indikation på att ett problem är allvarligt är när flertalet användare fastnar 
eller gör misstag på samma ställe. Utvecklingsteamet står inför i princip tre val: åtgärda 
problemet, åtgärda problemet om tid därtill finns eller lämna problemet oåtgärdat. Förutom 
problemets allvar måste teamet ta hänsyn till kostnaderna för åtgärdandet. I tabellen nedan 
redovisas ett exempel på hur ett utvärderingsprotokoll kan se ut efter analys. 
 
 
Tabell 3-4 Lista med användbarhetsproblem. N/A (Not Applicable ej tillämpbart) betyder i det 
här fallet att effekten av åtgärden inte kan mätas. Exemplet taget från Redmond-Pyle & Moore, 
s 262. 

 

Problem 
Effect on user 
performance 

Importance Solution(s) Cost Resolution

 
1. Monitor 
Advisor 
Workload 
requires too 
many windows 

 
35 of 60 sec 

 
High 

 
Only have one 
Advisor window 
open 

 
5 hours 

 
Fix 

 
2. Need to 
identify 
Problem when 
no current 
Customer or 
Query 

 
N/A 

 
Medium 

 
Open Problem 
identification 
window direct 
from Main 
window 

 
2 hours 

 
Fix 

 
3. A few 
Problems are 
hard to 
identify using 
the keyword or 
free text 
search 
strategies 

 
N/A 

 
Medium 

 
Implement a 
third search 
strategy using a 
multikeyword 
strategy 

 
15 hours 

 
Leave 

 
 
 



 

 32

3.3 Användarcentrerad systemutveckling 
 
Jag vill här förklara den traditionella systemutvecklingens olika faser men också vad som 
menas med användarcentrerad syn på design. Genom att redovisa en modell för 
användarcentrerad design förklarar jag i vilka faser och i vilken form användarnas perspektiv 
kan influera framtagningen av ett användbart gränssnitt. 
  
Systemutveckling är alla aktiviteter i samband med utvecklingen av ett datoriserat system, 
från idé till färdig produkt och består av analys och utformning (systemering), realisering samt 
implementering. Systemutvecklingsprocessen utgör endast en del den totala processen att 
införa ett datoriserat system.  
 
Den klassiska livscykelmodellen som beskrivs i figuren nedan, ger en bra bild av vad som 
ligger till grund för systemutvecklingen, nämligen en förändringsanalys (FA). Livs-
cykelmodellen visar även vad som händer efter det att systemet tagits i bruk, vad som i 
figuren representeras av förvaltning och drift (F/D) samt avveckling (Av) (Andersen, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-12 Livscykelmodellen. Anpassad efter Andersen, sid 48. 

 
Med hjälp av en förändringsanalys söker man förankra ett förändringsbeslut. En 
förändringsanalys bör genomföras före beslut om systemutveckling. Vad som analyseras är 
problem, mål och möjligheter i en verksamhet samt hur förändringsbehov kan preciseras som 
eliminerar upphovet till problemen eller minskar deras negativa verkan. Resultatet från en 
förändringsanalys kan ibland föreslå införskaffandet av ett datoriserat system, men så är inte 
alltid fallet (Goldkuhl och Röstlinger, 1988). 
 
Systemutvecklingens två första faser, analys och utformning (systemering), kretsar kring 
planeringen av systemet. Vad som analyseras är hur ett datoriserat informationssystem 
kommer att stödja verksamheten eller, med andra ord, vad systemet ska kunna göra. I den här 
fasen beskrivs kraven som ställs på systemet mer detaljerat. I utformningsfasen15 tar man 
sedan principiella beslut rörande tekniska lösningar, där man beaktar tidsplaner och kostnader. 
Det kan till exempel handla om vilken plattform som systemet ska göras för, vilka 

                                                
15 Utformning går ibland under benämningen design, men i det här arbetet innefattar begreppet design alla faser i 
systemutvecklingsprocessen fram till implementering. 

Systemutveckling

analys RFA F/D I Autformning

Valda 
utvecklings-

åtgärder 

Realiserbart 
informaions-

system 
Kravspeci-

fikation 

Färdigt 
informations-

system 

Infört 
informations-

system 
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utvecklingsverktyg som ska används och i viss mån även vilka metoder som kommer att 
tillämpas. Målet är att uppfylla kraven från den tidigare analysen så långt som möjligt. 
 
Realisering är fasen där man sätter planerna i verket. Konkret innebär realiseringen att bygga 
upp systemet utifrån systemeringens resultat. Implementering innebär att utvecklingsarbetet 
slutar och systemet tas i bruk (Andersen, 1994). 
 
Vattenfallsmodellen 
 
Den traditionella livscykelmodellen beskriver en revolutionär utvecklingsstrategi där varje fas 
avslutas innan nästa fas kan påbörjas; modellen kallas därför även för vattenfallsmodell. 
Många författare påtalar bristerna i en vattenfallsmodell:  
 

1. Hela utvecklingscykeln måste vara avslutad innan man får en produkt 
2. Kraven som ställs i kravspecifikationen kan ändras under processens gång, därför kan 

man fullfölja en cykel med inaktuella krav som grund, innan kraven revideras. 
3. Modellen erbjuder endast begränsade möjligheter till erfarenhetsåterkoppling 

 
Ett alternativ som används är en evolutionär utvecklingsstrategi genom påbyggnadsutveckling 
(incremental development), som tillåter erfarenhetsåterkoppling och snabbare avslut 
(Redmond-Pyle & Moore, 1995). 
 
Enligt Andersen kännetecknas evolutionär utveckling av uppdelning i mindre enheter. Tanken 
är att leverera systemet bitvis och fördelarna är att delsystem kan levereras efter vad som är 
mest lönsamt ur ett verksamhetsperspektiv. Ändringar kan införas utan att först invänta avslut, 
vilket medför större anpassning till verkliga krav. Risken att göra fel minskar också då man 
får viss erfarenhetsåterkoppling från färdiga delsystem. Det största problemet med evolutionär 
utveckling, menar författaren, är att hitta en bra balans i uppdelningen (Andersen,1994). 
 
 
Påbyggnadsutveckling är inte detsamma som iterativ design 
 
Redmond-Pyle & Moore poängterar att det är viktigt att inte sammanblanda 
påbyggnadsutveckling med iterativ design. Iterativ design handlar om att förbättra samma del 
i ett block genom design, prototypframtagning och evaluering i flera omgångar, medan man i 
påbyggnadsutveckling har fokus på olika block som avlöser varandra. Något som också 
kännetecknar påbyggnadsutveckling är att man kan arbeta med olika block parallellt, med 
eller utan fördröjning, vilket illustreras i figuren på nästa sida. 
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Påbyggnadsutveckling medför en tvådimensionell erfarenhetsåterkoppling, dels kan 
erfarenheterna förmedlas sidledes till andra utvecklingsblock, dels framåt genom 
iterationscyklar i ett och samma block (min anmärkning). I figur 3-14 nedan kan man studera 
hur ett utvecklingsblock genomgår tre iterationscykler med stegen design (Design), 
prototypframtagning (Prototyping) samt utvärdering (Evaluation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-14 Iterativ design med tre iterationer. Redmond-Pyle & Moore, sid 51. 

 

3.3.1 Usability engineering 
 
Redmond-Pyle & Moore (1995) beskriver vidare varför iterativ design, trots att den ger 
erfarenhetsåterkoppling, inte är nog i sig för att uppnå användbara gränssnitt och system. En 
iterationscykel börjar med en startdesign som ligger till grund för den första prototypen. Med 
prototypen revideras designen för att utveckla en andra prototyp osv. Utan en klar bild av 
iterationscykelns mål och omfång kan prototyping lätt leda till att man utvecklar nya 
funktioner och rör sig bort från ursprungskraven. 
 

 
 

Users  
and 

requirements 

 
 

Task & object 
modeling 

style guide 

 
 
 

 
 

Finalize design 
documentation

Prototype 1

D   P   E

 
 
 

Prototype 2

D   P   E

 
 
 

Prototype 3

D   P   E

time

Figur 3-13 Påbyggnadsutveckling. Redmond-Pyle & Moore, sid 50. 
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På 80-talet insåg man att varje designiteration måste prövas också externt mot 
användabarhetsmålen och att användbarhetsmålen måste uttryckas mer explicit. Nya arbetssätt 
arbetades fram som innebär att varje interationscykel börjar med att sätta upp 
användarhetsmål. Som nästa steg skapas en startdesign och utifrån denna utvecklas den första 
prototypen. Prototypen jämförs med de uppsatta användabarhetsmålen innan en eventuell 
revidering av designen görs. Företeelsen har kommit att kallas för usability engineering. 
 

 
 
Usability engineering understryker betydelsen av att sluta 
förbättringsarbetet när designen är tillräckligt användbar för att 
möta de uppsatta kraven. Utvecklaren måste fokusera på följande 
frågor: 
 

1. Hur användbart måste ett gränssnitt bli? 
2. För vem? 
3. Hur mäter jag användbarhet så jag vet när en 

design är användbar nog? 
 
 

 

 

 

Figur 3-15 Usability engineering innehåller inbyggda kontrollslingor. Redmond-Pyle & Moore, 
sid 9.  

 
 
Användarcentrerad syn på design? 
 
Författarna nämner också att perspektivet på systemutveckling har förändrats genom åren. 
Från att ha varit en process som utgick från systemets hjärta, ofta en databas, och som 
kommunicerades ut till slutanvändarna har nu ett paradigmskifte inträffat. Idag är man 
överens om att användbarhet är ett viktigt utvecklingsmål och ett sätt att nå målet är att anta 
en användarcentrerad syn på design. Användarcentrerad design präglas av 
användarmedverkan och erfarenhetsåterkoppling. Vilka användarna är och vilka uppgifter 
som de olika användarna ska lösa med hjälp av systemet är två av kärnfrågorna (aa). 
 
Användarmedverkan och erfarenhetsåterkoppling 
 
Ett populärt sätt att integrera användarmedverkan i en systemutvecklingsprocess är att utse 
användarrepresentanter. Användarrepresentanters roll är att tillvarata användarnas intressen 
genom att kommunicera ut dem till utvecklingsteamet. En naturlig kanal för detta är 
dokumentet med kravspecifikationerna men man har funnit att användarmedverkan inte 
garanterar ett användbart system (se till exempel Andersen, 1994). 
 

 
Define Users  
and Usability 
requirements 

Design GUI 

Design GUI 

Design GUI 

GUI design
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Andersen påtalar att användarmedverkan ofta inte är tillämpbar i alla faser och alla typer av 
systemutvecklingsprojekt. Han föreslår därför en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan 
systemutvecklare och användare, där användare fastställer vad systemet ska utföra och 
utvecklare finner bästa sättet att åstadkomma detta. Andersen menar att det är utvecklarens 
uppgift att hjälpa användarrepresentanter fastställa vilka krav de har på systemet: ”det är 
orimligt att kräva att användaren själv, utan vägledning, ska kunna avgöra vilka yttre 
egenskaper informationssystemet ska ha.” (Andersen 1994, s 72-73). 
 
Katzeff (1998) fann att kravspecifikationer ofta skrivs på systemutvecklarnas språk med 
tyngdpunkt på systemets funktioner snarare än på processer i användarnas arbete. 
Slutanvändarnas medverkan kan lätt reduceras till att enbart ge sitt samtycke till en 
kravspecifikation som saknar verklig förankring i användarnas situation. Därför menar 
författaren att kraven i kravspecifikationen inklusive användbarhetskrav, kan vara uppfyllda 
utan att systemet är användbart. 
 
Hackos & Redish (1998) menar att problemen orsakas av för liten förståelse för användaren 
och för hur användaren utför sina uppgifter. Författarna har funnit att användarmedverkan i 
systemeringsfasen ofta i praktiken innebär att fel personer beslutar om fel saker. Det är inte 
sällan, enligt författarna, som man träffar på användarrepresentanter vars enda kvalifikation är 
att ha arbetat med liknande uppgifter ett par år tidigare. Författarna menar att man inte kan 
lära känna användaren eller användarens uppgifter genom användarmedverkan i den form 
som diskuterats hittills; för att verkligen förstå användarna och deras uppgifter måste man 
besöka användarna på deras arbetsställen och observera hur de utför sitt arbete. Att studera 
användare och deras arbete i den rätta arbetsmiljön är att utföra en användar- och 
uppgiftsanalys (user and task analysis).  
 
Författarna beskriver även de flesta förklaringar de stött på till varför man inte genomfört en 
användar- och uppgiftsanalys i samband med systemutvecklingsprojekt: 
 
 

 Marknadsavdelningen vet redan vilka användarna är 
 Produkten är ny – det finns inga användare att observera 
 Våra användare är alltför olika – vi kan inte besöka allesammans 
 Vi har varken tid eller pengar att göra det 
 En av medlemmarna i utvecklingsteamet var användare för 25 år sedan 
 Vi har verkligen ett par bra designförslag redan, vi behöver inte ha vårt arbete 

ifrågasatt av användarna 
 Användare vet ingenting om design 
 Designers borde designa, inte användare 
 Vi är själva användare, vi vet vad vi behöver 
 Vi håller på att utveckla ett nytt arbetssätt i alla fall, vad kan dagens användare berätta 

om morgondagens process? 
 Vi har aldrig gjort användar- och uppgiftsanalys tidigare – vi vet inte hur man gör 
 Vi har bildat intressegrupper och användare har deltagit i våra möten 
 Vi intervjuade användarna och frågade dem vad de ville ha 
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Författarna vill poängtera att det i systemutvecklarens vardag inte finns varken några färdiga 
lösningar eller absoluta beskrivningar av vare sig systemet, arbetsmiljön, användarna eller 
deras uppgifter. Utvecklaren måste därför göra ständiga avvägningar mellan vad som är känt 
för utvecklaren och vad han eller hon kan anta om situationen. Antagandena bildas troligast 
genom tidigare erfarenheter, interaktionen med liknande produkter eller med folk i samma 
utvecklingsteam. Därför kan utvecklaren omedvetet dra paralleller mellan sig själv och en 
slutanvändare och i värsta fall dra likhetstecken mellan sig själv och användaren. 
 
Författarna menar att de flesta av de uppräknade argumenten baseras på lösa grunder, då 
många yrkesgrupper menar sig ha en mycket god förståelse av vilka användarna är, hurdana 
de är och vilka behov de har. I verkligheten tjänar till exempel en marknadsundersökning 
gjord av marknadsavdelningen ett specifikt syfte som inte går att ”översätta” till andra 
förhållanden. Ett av syftena med en användar- och uppgiftsanalys är att verifiera alla 
antaganden som finns inbakade i ett utvecklingsprojekt (Hackos & Redish, 1998).  
 
Metoden att analysera användare och användaruppgifter är inte unik, utan förespråkas av 
flertalet författare i en eller annan form.  Det som är mer oklart är hur man ska inkorporera 
anlaysen av användare och uppgifter i en systemutvecklingsprocess. Redmond-Pyle & Moore 
har i GUIDE (Graphical User Interface Design and Evaluation) metoden fyra modellerings- 
och definitionsstegsteg och tre designsteg: 
 
 

1. Definiera användare och användbarhetskrav (define users and usability requirements) 
2. Modellera användaruppgifter (model user tasks) 
3. Modellera användarobjekt (model user objects) 
4. Definiera stilguide (define style guide) 
5. Utforma det grafiska gränssnittet (design GUI) 
6. Ta fram prototyp (prototype GUI) 
7. Utvärdera gränssnittet (Evaluate GUI) 

 
 
Steg 5 - 7 är iterativa och överlappar varandra. Steg 1 - 4 ger feedback och utgör yttre 
kontrollslingor, såsom föreskrivs av usability engineering tankarna. I figur 3-16 på nästa sida 
ser man hela GUIDE processen. Första blocket utgör grunden för det fortsatta arbetet och 
innehåller tillräcklig information för en slututvärdering av ett designförslag. Produkten av 
varje steg används som input for det fortsatta arbetet. Genom de fyra förberedande stegen har 
man en bra grund för det första arbetet med designförslagen. 



 

 38

 

 
 
Figur 3-16 GUIDE processen beskriver ett sätt att bygga in användbarhet i ett 
systemutvecklingsprojekt. Redmond-Pyle & Moore, sid 21. 

 
 
GUIDE 1: Användare och användbarhetskrav 
 
Första blocket kretsar kring att ta reda på vilka olika användare det finns och vad som är 
karakteristiskt för dem, till exempel i fråga om bakgrund och utbildning. Dessutom vill man få 
reda på hur de olika användarna arbetar. I första blocket är man också intresserad av attityder 
och stämningar hos användarna. Slutprodukten är ett antal användarklasser.  
 
Författarna rekommenderar personliga intervjuer med användarna. För att dela in användarna 
i olika användarklasser ska man främst gruppera dem efter deras sätt att jobba men även andra 
relevanta kriterier som karakteriserar dem. Samtidigt varnar författarna för att glömma bort 
mindre självklara användargrupper såsom indirekta användare (personer som använder ett 
system sporadiskt eller genom att fråga någon annan om uppgifter i systemet), remote 
(fjärranvändare – personer som ringer in en förfrågan, eller som till exempel gör en 
felanmälan via mail) och support användare, det vill säga sådana användare som lär ut, 
felsöker systemet eller stödjer andra användare. I tabellen nedan visas ett exempel på hur en 
användarklass, Expert Helpline Advisor, kan beskrivas med hjälp av ett fåtal kriterier såsom 
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hur ofta användare ur gruppen använder systemet och vad som motiverar dem. För varje klass 
kan man genom observation och intervjuer fastställa preliminära implicita krav på systemet 
(Requirements implied). Exemplet är hämtat ur Redmond-Pyle & Moore 1995, sid 74 och 
handlar om ett affärssystem för administration av supportärenden. Senare kommer krav på 
systemet att omvandlas till användbarhetskrav. 
 
 
Tabell 3-5 Ett exempel på hur en användarklass kan beskrivas med hjälp av olika kriterier och 
vilka krav som dessa implicit kan medföra på systemet. Redmond-Pyle & Moore, sid 74 

 

 
 
För att bestämma användbarhetskrav ska man, enligt författarna, koncentrera sig på tre 
faktorer som i hög grad påverkar ett gränssnitts användbarhet: tid och enkelhet att utföra de 
mest förekommande uppgifterna för regelbundna användare, inlärningstid för en godtycklig 
användare och felfrekevens för periodiska16 användare. 
 
Inlärningstid behandlas även av Shneiderman (1998). I sin bok påtalar han att idealet att 
användarna ska kunna anpassa systemet efter sina behov och att de ska utforska och upptäcka 
på egen hand, inte är möjligt att uppnå då systemets målgrupp är tänkt att klara sig på minimal 
träning. Shneiderman menar att om användarna ska klara av att interagera utan träning måste 

                                                
16 Periodisk – regelbundet varierande eller återkommande, SAOL 1998, sid 644. 

User class: Expert Helpline Advisor Notes on characteristics Requirements implied 

Type of user 
Frequency of use 

Number of users 
Task knowledge needed 

Direct 
Every day, 3 – 50 hrs/week Flexible, user in control, 

shortcuts

Mandoty/discretionary 
Computer experience 

Mandatory 
Extensive, PC with MS 
Windows, database 
systems 

Education/intellectual 
abilities 
Motivation/goals 

Use PC with MS Windows 
style 

6 
Knowledge of products, 
known problems, 
problem-solving strategies

Several hours of in-service 
training 

Training on system 

Various MS Windows 
applications, MS Word, E-mail

Other systems used 

Good communication and 
analytical skills 
Solve technical problems 
quickly, be seen as an expert 

Support problem-solving 

Ways of working Variety of personal styles Support variety of styles 
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systemet göras mindre flexibelt. I praktiken innebär det till exempel att användarna uppmanas 
mata in information av systemet; användaren initierar en uppgift men systemet tar över 
styrningen av interaktionen. Ett typexempel på det här sättet att bygga funktioner är MS 
Windows guider, till exempel Power Points Auto Content Wizard. Guiden används för att 
skapa nya presentationer i applikationen Power Point. Guiden visar klart och tydligt antal steg 
som måste utföras innan mallen för presentationen är klar och vilket steg användaren jobbar 
med just för tillfället.  
 
När man identifierat vilka områden som är kritiska för användbarheten av ett system ska man 
även bestämma hur användbarhet ska mätas och vad som är en önskvärd nivå att uppnå. 
Författarna nämner två alternativa sätt att mäta användbarhet: genom uppgiftsscenarier eller 
genom intervjuer. Intervjuerna ska behandla användartillfredsställelse eller upplevd 
användbarhet av ett system. Uppgifstescenarier måste vara representativa, det vill säga täcka 
användarnas mest förekommande interaktionssituationer. Uppgiftsrelaterade utvärderingar 
kan till exempel mäta hur lång tid en uppgift tar att lösa, hur många fel en användare gör, hur 
många användare som klarar av att slutföra en speciell uppift. Hur användbarhet mäts och 
utvärderas behandlas även i Hur mäts användbarhet? på sidan 28. 
 
Författarna poängterar att tidiga prototyper kan vara för svåra att utvärdera, då applikationerna 
till exempel kan var tomma på innehåll. I sådana fall ska man vänta med utvärderingen tills 
prototypen blivit mer verklighetstrogen. För att komma dit kan primitiva prototyper såsom 
pappersskisser utvärderas med hjälp av ett s k walkthrough uppgiftsscenario. Som tidigare 
nämnts, går walkthrough-tekniken ut på att lösa en uppgift genom att prata sig igenom 
nödvändiga steg för att lösa densamma. När det gäller att bestämma önskväda nivåer på 
mätresultatet ska man undersöka den aktuella nivån och tänka ut en nivå som uppnås om 
användarna får jobba under ideala förhållanden, alltså det bästa man kan tänkas uppnå. Sedan 
ska man tänka ut den sämst acceptabla nivån som sällan brukar innebära en försämring från 
aktuella nivån (en försämring kan accepteras om uppgiften är sällan förekommande, inte är 
kritisk eller om man genom att försämra denna del kan förbättra andra delar avsevärt.). När 
man ställt upp dessa tre nivåer ska man tänka ut en nivå som är tillräcklig för att uppnå 
påtagliga förbättringar (affärsfördelar) och som inte ligger för nära den optimala nivån, alltså 
en nivå som är praktiskt möjlig att uppnå. I tabell  
Tabell 3-6 på nästa sida redovisas en matris med användbarhetskrav, vilket användbarhetsmått 
man mäter, vilket instrument man använder för att mäta samt prestationsnivåer för de olika 
måtten. För en fullständig förklaring av användbarhetskraven, se appendix H – Usability 
requirements. 
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När man bestämt olika användarklasser, kritiska användbarhetskrav, användbarhetsmått och 
önskvärda nivåer ska man revidera användbarhetsspecifikationen. Den här processen har sina 
brister då man i praktiken varken kan definiera en komplett uppsättning användbarhetskrav 
eller utvärderna densamma. Författarna anser att även om man inte kan mäta allt så tillför den 
här tekniken ett värdefullt bidrag i användbarhetsarbetet. Teknikerna som används i 
nästföljande steg, såsom uppgiftsanalys, prototyping m fl tjänar till att fylla igen luckorna som 
finns. 
 

Tabell 3-6 Matris som beskriver hur olika användbarhetskrav kan mätas genom användbarhetsmått 
och passande mätinstrument. Observera de olika värden måttet som valts kan anta. N/A står för 
Not Applicable, ung inte tillämpbart. Redmond-Pyle & Moore, sid 77. 

 

 
GUIDE 2 & 3: Användaruppgifter och objekt 
 
Uppgiftsanalysen har som mål att förstå vad användaren gör för att uppnå ett uppgiftsmål och 
i vilken kontext interaktionen sker. Detta underlättar bland annat designen av gränssnittets 
navigation. Parallellt med utvecklingen av en uppgiftsmodell tar man fram en modell för 
objekt i användarens miljö. Objektmodellen används för att validera uppgifter med avseende 
på objekt (till exempel att användaren talar om en beställning och inte en bokning av en titel) 
men också för att uttrycka uppgiftsscenarier såsom interaktion med och manipulation av 
objekt. Det kan finnas flera objektmodedeller för ett system då dessa återspeglar de olika 
användarklassernas verklighet. I en objektmodell identifieras objekt, attribut och händelser 
samtidigt som man kontrollerar om objekt kan ha ett dynamiskt beteende. Ett exempel på 
dynamiskt beteende för en bok redovisas i figur 3-17 på följande sida. Boken kan ha tre 
status: den kan vara beställd, indragen eller i hyllan. När den är tillgänglig kan den lånas ut 

  
Reqt 
r ef 

Measuring  
instrument 

Planned 
target 
level

Worst 
acceptable 
level

Current 
level

Value to be 
measured

Usability  
attribute 

Best  
possible 
level Observed

results 

UR1 Resolve  
query 
s cenario  1 

Expert  
performance 

Number of
strategies

Assesement by 
helpline manager 

Support various 
p roblem - solving  
strategies 

30 sec 40 sec45 sec40 secTime to 
complete

UR3 

UR2 2

Questionaire 
(SUMI) 

User satisfaction 
- helpline staff 

Total score

Memorability 
- other staff 

Find query 
s tatus  scenario 1 

Initial 
p erformance 
- other staff 

10? 42

50 73 4018

UR 4 

UR 5 

UR6 

UR 7 

60 sec 30 sec 15  sec 120 secTime to 
complete

Find query 
s tatus  scenario 2 Time to 

complete
N/A

N/A

N/A

Yes/No

15 sec 40 sec90 sec

User satisfaction 
-  other staff 
Expert  
performance , 
- manager 

Questionaire 
(SUMI) 

Total score 40 50 73 

Monitor Advisor 
workload,  
scenario 1 

Time to 
complete

50 sec 2 5  sec 35 sec

UR 8 Flexibility Assesement by 
helpline manager 

Yes YesNoNo
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och lånet kan även förnyas. Den dynamiska objektmodellen har sitt ursprung i 
objektorienterad programmering.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 3-17 En dynamisk objektmodell för en boktitels olika tillstånd. Figur hämtad ur Redmond-
Pyle & Moore, sid 144. 

 
En dynamisk modell kan öka förståelsen för objekten i modellen då man däri kan utläsa vad 
som är möjligt att göra med ett objekt under dess levnadslängd eller dess olika status. 
Ur figuren ovan kan man utläsa att en titel finns utanför bibliotekets ”värld” till dess att den 
köps in. När den köps in övergår titeln till ett tillstånd eller fas av katalogisering varefter den 
kan finnas ute i hyllorna som utlåningsbart exemplar. I det tillståndet kan flera olika saker 
inträffa, till exempel kan titeln lånas ut och lånet kan, i sin tur, förnyas. Här kan finnas regler 
för hur många gånger ett lån kan förnyas. Titeln kan även dras in och i så fall kan titeln utgå 
permanent, till exempel genom försäljning. En annan sak som kan inträffa är att titeln åter tas 
in i systemet. Titeln slutar existera i modellen när den säljs eller förstörs (min anmärkning). 
 
Resultatet från blocket är en eller flera uppgiftmodeller som visar den hierarkiska strukturen 
av varje uppgift, samt uppgiftsscenarier som beskriver exempel på uppgifter. I figur 3-18 
visas ett exempel på en uppgiftsmodell som är hierarkiskt uppbyggd. Beroende på 
uppgiftsmål och typ av uppgift väljer en användare olika vägar genom strukturen. Det översta 
målet är affärsmålet för verksamheten och uppgiftsmålet kommer implicit att stödja 
affärsmålet för verksamheten. Ett streck under rutan betyder att uppgiften är slutförd, pilen i 
deluppgift 2 visar att uppgiften består av underuppgifter.  

On loan

Sell

In Library

Classify 

Reissue 

Withdrawn

On shelvesWithdrawn    

In acquisitions 
Acquire 

Renew

Borrow Return 
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Figur 3-18 Exempel på notation för hierarkiskt uppgiftsdiagram, anpassad efter Redmond-Pyle & 
Moore, sid 95. Notera hur man från nivå 0 kan välja 1,2,3 eller 2,1,3. 

 
En färdig modell innehåller också information om vilken användarklass som utför uppgiften, 
hur ofta uppgiften förekommer, hur lång tid det tar att lösa uppgiften, hur många fel man gör 
med den nuvarande lösningen och anteckningar kring kontexten. Det kan vara observationer 
om miljö, till exempel om det är tyst eller om telefoner ringer, om man sitter i ett eget rum 
eller i ett kontroslandskap etc. Andra inslag i miljö- och bakgrundsbeskrivningen är vilka 
hjälpmedel man använder samt en förklaring på vad som är problematiskt idag eller hur 
användaren upplever uppgiften. Designteamet uppmanas problematisera uppgifterna för att se 
om de behöver kompletteras med underuppgifter. Ett sätt att problematisera är till exempel att 
fråga sig vad som händer då man matar in text i ett numeriskt fält. I ett uppgiftsdiagram är det 
också viktigt att organisera uppgifterna så att de kan slutföras; om uppgifter består av flera 
underuppgifter ska varje underuppgift upplevas som slutförd innan man går vidare med 
huvudmålet för uppgiften. De här tankegångarna återspeglar behovet av att kunna rensa 
minnet från sådant som är oväsentligt. En användbar uppgiftsstruktur tillåter att användaren 
slappnar av i minnet (min anmärkning). För att inventera uppgifterna rekommenderar 
författarna observation av användare, intervjuer eller samtal med användare där man till 
exempel analyserar affärshändelser såsom ”vad händer när man får en order?”. 
 
För uppgiftsscenarier vill man välja representativa uppgifter i användarnas vardag. Här kan 
man genom att logga händelser välja ut några uppgifter som man gör scenarier av. Scenarier 
beskriver uppgiften i detalj med bakgrund och även med en sammanfattning på hur man löst 
uppgiften. I ett senare skede vill man uttrycka scenarierna med hjälp av användarobjekt. I 
exemplet på nästa sida visas hur en uppgift kan uttryckas med hjälp av användarobjekt. 
 

Plan 1: if order 
exists, 2 else 1, 2 

0. 
Task x 

Plan 0: 1, 2, 3 
or 2, 1, 3 

1.2 
Subtask 

1.1 
Subtask 

3. 
Subtask 3 

2. 
Subtask 2 

1. 
Subtask 1 

2

Goal: Customer satisfied 
Volume: 45/day 
Est time: 20-35 min 
Errors: 1 in 20 
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Figur 3-19 Exempel på hur en uppgift kan uttryckas med hjälp av användarobjekt. 

 
Författarna menar att uppgiftsmodellen och scenarierna måste valideras internt men ska också 
användas för att revidera användbarhetskraven m a p önskvärda nivåer. En intern validering 
kan ske i samtal med användarrepresentanter, till exempel genom walkthrough sessioner. 
 
 
GUIDE 4: Stilguider 
 
Att definiera en stilguide är ett optativt steg och inputblock för den senare designen. En 
stilguide innehåller överenskomna standarder som reglerar en applikations utseende och 
interaktionsstil till exempel i fråga om fönsterdisposition och hierarki, menyer, färgval, 
navigering, namngivning, grafiska element m fl. Fördelarna med att definiera en stilguide är 
att man har riktlinjer som gör att designen är konsekvent från början. Man kan försöka uppnå 
följdriktighet i efterhand men arbetet kan försvåras av de val man gjort. Författarna nämner att 
det ofta finns en färdig stilguide i företagen och föreslår att man utgår från mjukvarumiljön 
man arbetar i om en sådan stilguide skulle saknas. Ett annat alternativ som nämns är att 
granska en konkurrents gränssnitt. I figurerna som följer redovisas tre olika stilar som 
förekommer i de olika miljöerna Apple Macintosh, MS Windows och OSF17/Motif. 

                                                
17 OSF- Open Software Foundation 

Scenario 1 – Kan låntagaren förlänga lånetiden för en bok? 
 
Låntagare (L): ”Hej, jag vill låna om den här boken” 
Bakgrund: eftertraktade böcker har långa väntelistor. En bok som är beställd av en annan användare 
kan inte lånas om. 
Bibliotekspersonal (BP): ”Ja, vi ska se om det går. Får jag låna ditt lånekort ett ögonblick?” 
L: ”Här” 
BP matar in uppgifterna och söker upp låntagaren för att därigenom hitta exemplaret och kontrollera om 
beställningar finns för exemplaret. Alternativt hade BP kunnat läsa av streckkoden på exemplaret och få 
upp information om eventuella väntelistor. 
 
BP: ”Ja, låt oss se vad systemet säger” 
Hitta låntagare X   [Customer.Open] 
Identifiera titeln    [CustomerLoan.View] 
Fråga systemet om titelns status  [Title.Open] 
Titeln har en väntelista 
BP: ”Jag ser här att titeln är beställd, så tyvärr kan du inte förlänga lånet. Vill du att jag sätter upp dig 
på väntelistan?” 
L: ”Aj, det var synd, men gör gärna det, tack.” 
BP: ”Jag ska göra det.”   [Title.MakeReservation(Customer)] 
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Figur 3-20 Exempel på fönster i olika stilar, Apple Macintosh standard. Notera OK kontrollen 
till höger om Avbryt, samt avsaknaden av Stäng kontroll i höger hörn, där finns i stället 
Minimera kontrollen. Hjälpen finns längst ned till vänster. 

 

 
Figur 3-21 Exempel på fönster i olika stilar, Microsoft Windows standard. Notera Stäng 
kontrollens placering längst upp till höger, bredvid Hjälp samt placering av Avbryt till höger 
om OK. Observera också färgskalan. 
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Figur 3-22 Exempel på fönster i OSF/Motif stil. Notera speciellt scrollningslister, samt 
systemmenyn längst upp till vänster. Kontrollerna längst upp till höger är Minimera respektive 
Maximera. Under systemmenyn återfinns bl a Stäng. 

 

Användbarhetskraven påverkar standarderna som bestäms för stilguiden. Om ett krav är att 
applikationen ska vara intuitiv och lätt att lära bör man skapa ett gränssnitt som känns igen så  
att användare kan överföra sina tidigare kunskaper avseende interaktionen till det nya 
gränssnittet. I det här exemplet kan man därför göra en förteckning över vad användarna kan 
för program och sedan ta fram en stilguide som harmonierar med dessa. 
 
Ett fönsterhierarkidiagram beskriver vad det finns i varje instans av ett fönster av en viss typ 
och funktion. I windowsstandarden finns grundfönster, modallösa fönster, modala dialoger 
och huvudfönster. Modallösa fönster kan innehålla primärobjektsfönster, sekundärfönster och 
container-fönster (ung behållarfönster). Kännetecknande för modallösa fönster är att de 
tillåter interaktion med andra fönster. Ett exempel på en modal dialog är varningsrutan som 
visas då man stänger ett dokument utan att ha sparat några ändringar. Dialogen saknar 
menyval och har tryckknappar för att bekräfta eller annulera ett kommando. När en modal 
dialog är aktiv kan man inte arbeta med andra fönster. I tabellen som följer beskrivs varje 
fönstertyp i större detalj. 
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Tabell 3-7 Fönsterhierarki enligt windows standard. 

 
Fönstertyp Funktioner/kännetecken Exempel 

 
Grundfönster 

 
Har systemmeny (Flytta, Storlek, Maximera, 
Minimera samt Stäng) och titel 

 
MS Word fönster 

   
Modallöst fönster Har grundmeny med Fil, Editera och Hjälp. 

Förhindrar inte interaktion med andra 
modallösa fönster. 

  

   
Primärobjektsfönster Är ett modallöst fönster som beskriver 

huvudvyn av ett objekt. Förutom 
grundmenyn finns här Visa, som innehåller 
andra konkurrerande vyer av samma objekt. 

Ett dokument 

   
Sekundärfönster Används för att beskriva och manipulera ett 

objekt med större precision. Beror av 
primärobjektet som visas. Om 
primärobjektsfönstret stängs, stängs även ett 
sekundärfönster. 

Ett fönster för att söka 
ett ord i ett dokument 

   
Containerfönster Används för att visa behållarobjekt. 

Interaktionen sker med innehållet och inte 
med behållarobjektet. 

Utforskaren i MS 
Windows 

   
Modal dialog Saknar meny och används för att att samla in 

tilläggsinformation för att kunna utföra en 
handling. Har knapp-kontroller. Förhindrar 
interaktion med andra fönster. 

Skriv ut dialog 

   
Huvudfönster Används för inloggning/utloggning. Visar alla 

primärobjektsfönster i applikationen 
Skrivbordet 

 
 
Författarna rekommenderar att man skapar exempel på fönsterlayout med kontroller och 
menyer, så att de kan tjäna som referens vid designen. Från layoutdokumentet kan man utläsa 
färgval, menyers användning och hur kontroller och grafiska element ser ut och placeras. 
Riskerna med en stilguide är att den kan lätt bli ett dokument som inte används. Baserat på 
erfarenhet varnar författarna för omfattande och röriga dokument och för att inte revidera 
dokumentet tillsammans med designteamet innan designen börjar. Designers måste känna sig 
delaktiga och det ska klart framgå vad som är rekommendationer och vad som är en 
obligatorisk standard.  
 
 
GUIDE 5: Design 
 
Design handlar om att omvandla användarobjekt till vyer i fönster. Här bestämmer man 
beroenden mellan olika instanser av objekt; i klartext, vilka fönster som ska innehålla vad 
samt hur man navigerar mellan de olika instanserna. 
 
GUIDE 6 & 7: Prototyping och utvärdering 
 
Prototyping innebär att man skapar en fungerande miljö för verifiering av uppgiftsmodellen, 
objektmodellen och en eventuell stilguide. Syftet är att erbjuda riktiga interaktionsmöjligheter 
för användare så att designen kan utvärderas och förbättras. Första prototypen kan vara en 
pappersprototyp, den andra prototypen kan göras i Visual Basic och den tredje prototypen kan 
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vara i Visual Basic med Access. Databaskoppligen möjliggör en trovärdig simulering av 
arbetet då uppgifter som ska användas i interaktionen kan hämtas, lagras och bearbetas på 
olika sätt. Utvärderingsprocessen behandlades på sid 30.  
 
 

3.4 Sammanfattning - kapitel 3 
 
Människa-datorinteraktion är läran om hur människor använder datorer som redskap för att 
uppnå mänskliga mål. I interaktionen med ett system bildar sig användaren en personlig 
mental modell över vad systemet är och kan göra. När förståelsen ökar underlättas 
interaktionen och processer kan till slut automatiseras till så hög grad att de utförs utan att 
kräva fokusering. (Preece m fl, 1994; Norman, 1989; Hackos & Redish, 1998) 
 
Arbetsminnets (KTM - korttidsminne) begränsningar kan sammanfattas som oförmågan hos 
människan att hålla fler än högst nio (7 ±2) informationsenheter i minnet samtidigt. När 
information finns i KTM sägs den vara högaktiverad och användaren är medveten om den. 
Trots att man kan hålla upp till nio informationsenheter i KTM samtidigt kan man inte 
fokusera på mer än en eller högst två processer eller uppgifter samtidigt. Det är viktigt att 
påpeka att automatiserade processer kräver ingen eller liten fokusering och deras belastning 
på minnet är mindre. Människor arbetar på ett icke sekventiellt sätt vilket innebär att i stället 
för att lösa en uppgift från början till slut, hoppar man på och av exekveringen, speciellt när 
arbetsuppgifterna proceduraliserats kan man tappa fokus. Mellan avbrotten löser man andra 
uppgifter helt eller delvis. Detta kallas för multitasking. Samtidigt som det är önskvärt att 
minimera belastningen i arbetsminnet kan automatiserade processer innebära att man 
glömmer bort var man var i uppgiften och då ökar risken att man börjar om (Allwood, 1998; 
Preece m fl, 1994). 
 
Det råder delade meningar om huruvida man skapar en tolkning av visuella intryck eller om 
intrycken finns ”inprogrammerade” utan att en tolkning av dem behövs. Vid användning av 
grafiska element i gränssnitt har man anammat Normans koncept om affordances som är 
inbyggda egenskaper och interaktionsmönster hos ett (grafiskt) objekt. Ett objekt med bra 
affordance har utformats så att det klart och tydligt framgår av dess utseende vad objektet är, 
vad objektet kan göra och hur det ska användas. Grafik är bevisat lättare att komma ihåg än 
till exempel ljud eller ren text men man bör vara försiktig då grafik också kan tolkas på flera 
sätt än det avsedda. För att minimera risken för misstolkning rekommenderas att man 
använder koncept som inte strider mot vad som är logiska inslag i användarens vardagliga liv. 
Olika gestalprinciper såsom principen om gruppering och principen om symmetri tillsammans 
med till exempel färg är kraftfulla verktyg då man utvecklar gränssnitt. Gränssnittet ska stödja 
en koncis och klar mental modell över systemet så att användarna får det lättare att stämma av 
sina intentioner mot systemrespons (Preece m fl 1994; Norman, 1989; Nielsen & Mack, 1994; 
Redmond-Pyle & Moore, 1995) 
 
Förutom att minska belastningen i KTM kan man underlätta för användare genom att så gott 
det går eliminera uppkomsten av fel eller göra fel återkalliga. Det senare ger en ökad trygghet 
vilket uppmuntrar användaren att utforska systemet och då upplevs interaktionen som mer 
angenäm. Främst två experter har tagit fram checklistor för hur man i övrigt utformar 
gränssnitt baserat på MDI-forskningen. Principerna måste anpassas till varje enskild situation, 
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ekonomiska krav kan till exempel begränsa deras tillämplighet i praktiken. Principerna 
beaktar begränsningar och styrkor i det mänskliga tänkandet, något som måste ligga till grund 
för utveckling och design av användargränssnitt. (Nielsen & Mack, 1994; Schneiderman, 
1992; Redmond-Pyle & Moore, 1995) 
 
Användbarhet kan mätas under pågående utveckling eller när utvecklingsarbetet är avslutat. 
Olika metoder lämpar sig olika bra vid utvärdering. Vilka som medverkar vid utvärderingarna 
skiljer sig också åt, beroende på var i utvecklingskedet man är. Det slutgiltiga målet för 
utvärdering under utveckling är att identifiera problem i en lösning samt klassa hur allvarliga 
problemen är om de lämnas oåtgärdade. I den här sorters analys gör man också en uppskat-
tning av resursåtgång för en lösning. När faktorerna ställs i förhållande till varandra kan man 
bestämma vilka av problemen som ska åtgärdas. (Löwgren, 1993; Hackos & Redish, 1998; 
Redmond-Pyle & Moore, 1995) 
 
Systemutvecklingsprocessen beskriver en typisk vattenfallsmodell, där varje block avslutas 
innan man kan påbörja nästa och där hela cykeln måste avslutas innan man får en produkt. 
Modellen erbjuder endast begränsade möjligheter till erfarenhetsåterkoppling, något som 
inverkar negativt på användbarhet. Alternativa strategier är evolutionär utveckling som ger 
återkoppling i två riktningar: dels framåt i samma block, dels sidledes till angränsande block 
genom påbyggnadsutveckling. Iterativ design handlar om att förbättra samma del i ett block 
genom design, prototypframtagning och utvärdering och bör inte blandas ihop med 
evolutionär (påbyggnads) utveckling. (Andersen, 1994; Redmond-Pyle & Moore, 1995) 
 
En användarcentrerad syn på design innebär att utvecklingen utgår från och styrs av 
användarna. Även om intentionerna är goda har användarnas roll och medverkan i 
utvecklingsprojekt inte nödvändigtvis lett till mer användbara system. Bland problemen 
nämns att användarrepresentanter inte representerar en verklig användargrupp, att de inte 
förstår sin roll eller att systemutvecklingsteamet inte kommunicerar på ett sätt som förstås av 
alla. Det senare leder till att användarrepresentanter inte kan påverka genom att de inte talar 
samma språk. (Katzeff, 1998; Hackos & Redish, 1998) 
 
Många författare är överens om att användarrepresentanter inte kan stå för hela lösningen. 
Samtidigt menar de att man inte kan lösa användbarhetsfrågan om man inte också har en klar 
uppfattning av vem som ska använda systemet till att utföra vad. Det bästa sättet att lära känna 
sina användare och de uppgifter och den miljön som de arbetar i är att genomföra användar- 
och uppgiftsanalyser, där man besöker arbetsstället. En användar- och uppgiftsanalys hjälper 
designteamet verifiera sina antaganden om användaren, uppgifterna och miljön. (Hackos & 
Redish, 1998; Andersen, 1994) 
 
Ett exempel på en praktisk process som knyter ihop användbarhetsarbetet till 
systemutvecklingsprocessen presenterades i form av GUIDE. Processen består av sju steg där 
steg 5-7 är iterativa. Första steget handlar om att definiera användare och användbarhetskrav 
och produkten av detta används för att bestämma när man nått tillräckligt goda resultat i 
utvärderingsskedet. Lämpliga tekniker är observation och intervjuer där man till exempel 
kartlägger olika skeden i arbetet. I andra och tredje steget modellerar man arbetsuppgifter 
respektive användarobjekt. Också här kan man observera eller intervjua. Ett optativt steg 
behandlar definition av en stilguide. Ett lämpligt förfaringssätt när det gäller val av stilguide 
är att inventera vilka program och miljöer som användarna kan och använda en stilguide som 
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harmoniera med dessa för att dra fördel av det analogiska tänkandet. Designen (steg 5) 
handlar om att omvandla objekt som identifierats till vyer i fönster samt bestämma vilka 
beroenden som finns mellan objekten och hur navigeringen styrs. Prototyper (steg 6) ska 
hjälpa användarna interagera med det ännu ej färdiga systemet så att man kan utvärdera (steg 
7) och studera uppgifter, design och upplevelser. Utvärderingen sker alltid utifrån de yttre 
kontrollslingorna som steg 1-4 representerar. Att inkludera kontrollslingor härstammar från en 
teknik som föddes på 80-talet som går under benämningen usability engineering. Design, 
prototypframtagning och utvärdering är iterativa steg i en systemutvecklingsrocess. Det är 
dock viktigt att bestämma ett mål för användbarheten så att man kan sluta förbättra när målet 
uppnåtts. (Redmond-Pyle & Moore, 1995) 
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4 Empirisk studie 

4.1 Studiens genomförande 
 
Här beskrivs förberedelserna som togs, genomförande av studien samt efterbearbetning av det 
insamlade materialet. Vidare redovisas också begränsande faktorer i studien. 
 

4.1.1 Förberedelser och expertintervju 
 
Efter en planeringsfas där studiens problemområde, forskningsfrågor och ansats förklarades 
inleddes litteraturstudien. Efter en lång paus i arbetet, återupptogs studien i november år 2000. 
Litteraturstudien bedrevs parallellt med övrigt förberedande arbete och i omgångar. 
Uppskattningsvis ägnades 5 veckor åt litteraturstudier. Det förberedande arbetet innebar en 
genomgång av gamla anteckningar från bibliotekets introduktionskurs, genomgång av diverse 
anteckningar från den tidigare litteraturgenomgången, inventering av företeelser i 
interaktionen med Horizons gränssnitt vid olika tillfällen, samtal med bibliotekspersonalen för 
att spåra upp en expertanvändare, samtal med tekniker för att få skärmdumpar från 
gränssnittet, samt egen genomgång av applikationen och dess gränssnitt. Genom dessa 
förberedelser kunde jag komma i kontakt med expertanvändaren samt skissa fram preliminära 
frågeguider och uppgifter för observationsmomentet.  
 
I fallet expertanvändaren togs den första kontakten via e-post. Studiens syfte förklarades och 
en första indikation på vad som skulle behandlas under intervjun presenterades. Efter 
telefonsamtal och brevväxling bestämdes sedan datum och tid för intervjun. En lista med 
några frågeområden skickades över till respondenten som förberedelse inför intervjun 
(Appendix C – Förfrågan om intervjumedverkan via e-post (expertanvändare)). Min egen 
intervjuguide kompletterades med följdfrågor. Se appendix B – Intervjuguide 
expertanvändare. Efter intervjun med expertanvändaren justerade jag frågeguiderna och 
uppgifterna som var ämnade att användas vid observationerna (Appendix E – Intervju- och 
observationsguide (normalanvändare)). Frågeguiderna kompletterades slutligen med ett 
introduktionsbrev som förklarade studiens syfte samt försäkrade anonymitet och sekretess. 
Brevet försågs med kontaktinformation om respondenterna kunde tänkas undra över något i 
efterhand. Se appendix D – Följebrev till respondenter. Förberedelserna inför observationerna 
samt intervjun av expertanvändaren tog sammanlagt tre veckor. 
 
 

4.1.2 Observationernas genomförande 
 
Observationerna genomfördes på biblioteket under tre pass där sammanlagt fem respondenter 
observerades och intervjuades. Intervjuerna ägde rum under en vecka i februari 2001. 
Respondenterna fick en muntlig presentation av studiens syfte samt en försäkran om 
anonymitet och sekretess innan de gick med på att intervjuas. I introduktionsfasen ställde jag 
relevanta frågor för att ta reda på om respondenterna var lämpliga studieobjekt. Ett 
frågeformulär användes för att registrera bakgrundsdata om respondenterna. Observationens 
uppgiftsdel följde där ett antal uppgifter skulle lösas efter bästa förmåga. I samband med att 
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uppgifterna löstes bad jag respondenterna tänka högt och/eller kommentera vad de gjorde och 
varför de eventuellt fastnade. Jag bad de även kommentera kring vissa begrepp och 
egenskaper hos gränssnittet där det var en naturlig del av interaktionen. Observationen 
avslutades med en intervju där upplevelser och uppfattningar registrerades. I samband med 
intervjun bad jag respondenterna jämföra två svartvita skärmdumpar av gränssnittet 
(Appendix E – Intervju- och observationsguide (normalanvändare)) och uttala sig om vad de 
såg och förstod av bilderna. Avslutningsvis bad jag respondenterna komplettera med egna 
funderingar kring ämnet, till exempel gränssnittet, användbarhet, interaktionen eller studien.  
Tre av respondenterna jobbade med Horizon när jag tog kontakt med dem, de andra två 
befann sig på bilioteket och var sysselsatta med andra aktiviteter (tidningssläsning respektive 
självstudier). En av respondenterna gick med på att observeras under sitt eget arbete och valde 
därför bort uppgiftsdelen i observationen. Trots att hon inte genomförde uppgifterna gick hon 
med på att svara på frågor under tiden hon arbetade. Intervjun med respondenten är inte helt 
jämförbar med övriga respondenters men ändå intressant i sammanhanget. Totalt presenterade 
jag idén för åtta personer, två avböjde p g a tidsbrist, en uppfyllde inte kraven för lämpliga 
studieobjekt då han bl a inte hade genomgått bibliotekets introduktionskurs ännu. Alla som 
deltog fick ett följebrev med sig hem, med bl a kontaktinformation om de i efterhand undrade 
över något i samband med studien (apendix D – Följebrev till respondenter). 
 
 

4.1.3 Efterbeartbetning 
 
Varje observation tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra. Omedelbart efter varje 
observation renskrevs anteckningarna. I vissa fall har jag fått komplettera materialet från 
intervjuerna genom e-postförfrågningar. Dessa svar har inte särskilt utmärkts som avsaknade i 
observationstillfället, utan skrevs in i resultatet av observationen. Renskrivning och 
kompletterande frågor via e-post tog ca två veckor i anspråk. Övrigt arbete med 
sammanställning av resultat, analys, bildbearbetning, korrekturläsning etc har tagit ca en 
månad sammanlagt. Då jag av naturliga skäl inte kunnat jobba heltid med studien är tiderna 
som angivits en uppskattning. Den tid som redovistats är heller inte sekventiell utan naturliga 
avbrott har förekommit. 
 
 

4.2 Begränsande faktorer 
 
En begränsande faktor i den empiriska studien är att endast en expertanvändare intervjuades 
och att systemets kravspecifikation inte kunde förmedlas. Eftersom expertanvändaren varit 
involverad i betsällningsprocessen hade det varit önskvärt att få fylligare information om vad 
beställningen hade innehållit för krav på användbarhet, om sådana krav existerat. 
Expertanvändaren var positiv till att intervjuas men kände en viss tvekan inför benämningen 
”expertanvändare”. Det var också stundtals svårt att göra sig förstådd, eller att förstå svaren 
som gavs, vilket var väntat då expertanvändarens kompetensområde skiljer sig från mitt eget.  
Övriga respondenter har utsatts för en annorlunda behandling i och med att de, förutom en 
inledande och en avslutande intervju, också observerades under arbete. Dessa respondenter 
har, av naturliga skäl, inte kunnat bidra till att öka förståelsen för vad som legat till grund för 
Horizon. En av respondenterna visade större tveksamhet och den på förhand uppgjorda 
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uppgiftsdelen valdes bort på egen begäran, till förmån för eget arbete vid datorn. Intervjun och 
observationen skiljer sig därför från de övriga fyra men jag valde att fullfölja då jag ansåg att 
respondenten kunde bidra med värdefulla synpunkter som annars varit förlorade. En annan 
begränsning som jag upplevde var att användbarhet inte förstås av alla eller förstås bara till en 
viss gräns, där man drar likhetstecken mellan användbarhet och användarvänlighet. När man 
sedan försöker fokusera denna förståelse mot dess grafiska representation i form av ett 
gränssnitt blir frågan rentav svår att besvara, om man inte har en mycket djup förståelse av 
ämnet. Därför har frågan i stället handlat om att beskriva vad som är en användbar applikation 
och sedan försöka se det i relation till Horizon, vad jag betecknar nu som tillämpad 
användbarhet i gränssnittsdesign. Att det existerande gränssnittet inte kunde studeras genom 
hela utvecklingsförloppet kan ses som begränsande; användbarhetsarbete förklaras endast på 
ett teoretiskt plan. Modellen som redovisas kommer från endast en källa men det finns 
konkurrerande modeller som också hade kunnat studeras och redovisas 
 
 

4.3 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas utfallet av de intervjuer och observationer som genomfördes. 
Respondenterna benäms Expertanvändare samt Respondent A, B, C, D och E. Intervjun med 
expertanvändaren inledde den empiriska studien och kretsade kring frågeområdena som 
redovisas i intervjuguiden (appendix B – Intervjuguide expertanvändare). De efterföljande 
intervjuerna med normalanvändarna bestod av tre delar enligt intervju- och 
observationsguiden i appendix E – Intervju- och observationsguide (normalanvändare). 
 
Respondenternas utsagor redovisas i form av referat och jag använder citat för att 
exemplifiera vad respondenten menar. När citat inleds, avbryts eller slutar med tre punkter 
[...] är citatet ett utdrag från en utsaga. Inom citaten kan det också finnas ord i parentes 
infogade av mig vilkas syfte är att förklara sammanhanget i uttalandet. Avslutningsvis ges en 
kort resumé för var och en av respondenterna. 
 

4.3.1 Expertanvändare 

Bakgrundsfakta 

Respondenten är utbildad bibliotekarie som vid tiden för intervjun varit anställd vid 
Linköpings Universitet sedan sex år. I respondentens jobb ingår alla vanligt förekommande 
uppgifter på bibliotek, bland mycket annat beställning av ny litteratur, katalogisering och att 
hjälpa användare med allehanda uppgifter.  
 
Respondenten berättade att Horizon varit tillgänglig på Linköpings Universitet sedan 1996. 
Tidigare hade man ett annat system som hette GIAK. Respondenten förklarade att Horizon är 
ett stort system med flera moduler. Samtalet kretsade kring modulen som används för lokal 
sökning (på bilioteket), med vissa nödvändiga avstickare.  
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Om Horizon och användbarhet 

Trots att Horizon funnits så länge har ingen fullständig avlämning skett. Man anser bl a att 
krav på systemet, som finns dokumenterade i en kravspecifikation, inte uppfyllts och därför 
har företaget som utvecklat Horizon kompletterat och reviderat versionerna av programmet i 
omgångar, ett arbete som pågår än idag. Kravspecifikationerna togs fram av en referensgrupp 
med representanter från flera stora bibliotek i Sverige därför bör dokumentet ha en god 
förankring i verksamheten, ansåg respondenten. Det har funnits många hinder på vägen att få 
ett system så som man önskade, bl a har företaget som sålde Horizon bytt ägare från ett 
brittiskt bolag till ett tyskt. En annan faktor som försvårar kontrollen är personalomsättningen 
hos leverantören. Respondenten var ändå optimistisk inför framtiden och nämde bl a en nu 
fungerande relation mellan beställaren och leverantören, samt en samordnare från 
beställarsidan. Linköpings Universitets bibliotek har tillsatt en grupp för att arbeta med 
förbättringsåtgärder och i fallet Horizon gäller det att precisera krav som inte uppfyllts och 
möjligen också dokumentera nyuppkomna krav. Respondenten sade sig komma i kontakt med 
en stor del av Horizons olika funktioner och därför ingår hon i ovannämnda referensgrupp. 
 

Användare 

Användare finns det av alla sorter och om respondenten ska säga något om användarna så är 
det att de verkar ha svårt att förstå ”vad burken innehåller”. Hon nämnde att folk kan ha 
väldigt olika förväntningar på sökresultatet, en del förväntar sig till exempel ren text och kan 
bli överraskade när de möter resultatlistor. Det finns uppenbara brister i kommunikationen 
som användarna får via gränssnittet, menade respondenten. Användare tenderar att köra fast. 
Ett exempel är att när folk söker så visas information om tillgänglighet i första träffbilden:  

...men tillgänglig säger ingenting om i vilket bibliotek titeln finns tillgänglig... 

 
Användarna hoppar över det sista viktiga steget att visa exemplarinformationen. Då kan de 
komma till lånedisken och fråga efter en bok de hittat men som inte finns i hyllan. En annan 
svårighet, enligt respondenten, är att förstå biblioteksbenämningarna. När det står Campus 
Norrköpings bibliotek är det bra men när det står något annat, till exempel Kvartersbiblioteket 
A tror folk ändå att böckerna finns i Norrköping. Flerindexsökningar trodde respondenten inte 
används då de inte är så lätta att använda och verkar inte fungera som de ska, speciellt inte när 
man använder sig av ämnesordssökningar: 

...Horizon är dålig på ämnesordssökningar, därför brukar jag rekommendera att 
man söker i Libris i stället. 

Utbildning 

Respondenten berättade att Linköpings Universitet erbjuder introduktionskurser för 
informationssökning som är öppna för de flesta program, men att studenter ställs utanför då 
inte alla institutioner är villiga att bekosta den utbildningen. Samtidigt konstaterade hon att 
detta strider mot Linköpings Universitets kvalitetspolicy, enligt vilken man uttryckligen vill 
ge sina studenter kompetens inom informationssökning. På frågan om förkunskaper är 
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nödvändiga för att interagera med Horizon svarade respondenten nej, det är önskvärt men hon 
trodde att det räcker med att titta på hur andra gör för att klara av att göra själv. Respondenten 
menade att även om man har gått en introduktionskurs så finns osäkerheten kring 
bokplaceringar, tillgänglighet och plats i kön där ändå. Tidigare fanns workshops där man 
gick igenom bibliotekets söktjänster. Intresset var så lågt från studenternas håll att man 
numera inte annonserar om möjligheten men om intresse finns, ställer personalen gärna upp 
och håller en workshop. Den stora satsningen i år, sade respondenten, är sökning av 
elektroniska tidskrifter. Det här är en återkommande aktivitet på biblioteket och hålls varje 
torsdag. 

Hjälp 

Exempeltexter (instruktionstexter) finns i direkt anslutning till varje funktion. Respondenten 
reflekterade över om texterna uppmärksammas av användaren och om hjälptexten är 
begriplig. En allmän hjälptext finns också uppställd vid terminalerna. Hjälptexten beskriver 
Horizon och ger tips om några användbara finesser. Se appendix F – Hjälptext. 

Uppgifter och funktioner 

Uppgifterna skiljer sig inte åt, användare är i regel ute efter att söka någon form av litteratur. 
Bland Horizons mest använda funktioner finns därför söktjänsten och möjligheten att beställa 
en bok. Man kan även kontrollera sina lån via funktionen Låntagarinfo. Det är möjligt att 
avboka beställningar via samma funktion men respondenten trodde inte att det används: 

...åtminstone är användarna inte intresserade av att lära sig det... 

Att söka och att beställa hör så pass tätt ihop att när personalen visar hur man söker visar man 
också hur man beställer titeln. En svårighet för användare som påtalas är att tolka antalet 
beställningar på en titel. Avancerade funktioner tillåter flerindexsökningar (t ex författare och 
titel) och begränsade sökningar (till exempel endast ett bibliotek, endast ej utlånade exemplar 
etc). De avancerade funktionerna är svåra att använda, Horizon har en ofullständig 
ämnesordsindexering vilket ger en sämre träffbild. På grund av Horizons tillkortakommanden 
vad gäller ämnesordsindexeringen rekommenderar personalen folk att använda sökdatabasen 
Libris vid ämnesordssökningar. Respondenten skulle gärna se att Horizons samtliga titlar 
kunde kopplas till Libris: 

...Horizon är annars bra, när man vet författaren eller boktiteln. 

En annan positiv sida är att man kan se vilka nya titlar som är beställda till biblioteket och 
man kan därför beställa titlar som ännu inte finns ute bland hyllorna. 
Katalogiseringsprocessen anpassas efter beställningarna – om en ny bok är beställd kommer 
den att få högre prioritet när den tas in i systemet. 

Andra förtjänster 

Andra förtjänster som kommer upp är stabiliteten, Horizon kraschar inte och de gångerna som 
Horizon varit nere har det berott på serverfel. Horizon är snabbt jämfört med webbsökningar 



 

 56

men man märker av belastningen kring lunchtid, då kan sökningen ta längre tid, menade 
respondenten. 

Problem 

Det största problemet som nämndes under intervjun är att Horizon inte är färdigbyggt och att 
man gjort så många revideringar att man inte längre kan vara säker på att uppgifterna och 
kraven man samlar är nya då mycket känns bekant. Horizon är ett stort system som innehåller 
lite för mycket och blir kanske rörigt till slut, menade respondenten. Andra bibliotek har 
övergett Horizon och nu är de som använder produkten en försvinnande liten skara och detta 
gör att man saknar fördelarna av att en stor institution köper in produkten, detta medför att 
utvecklingen bara styrs från ett håll. Respondenten var ändå optimistisk och menade att 
tekniken förbättras: 

...i framtiden kommer man att kunna tala med datorn, datorn kommer också att 
förstå när du stavar fel och atomatiskt rätta din stavning... 

 

Om gränssnittet 

Respondenten uppfattade gränssnittet som väldigt grått men frågade sig samtidigt hur mycket 
roligare det skulle kunna bli. Vissa knappar är otydliga, enligt respondenten och förklarade att 
meningen är att man ska använda sig av föregående sökning och inte öppna nya sökfönster. 
När man öppnar nya sökfönster lägger sig det aktiva fönstret bakom sökfönstret och man 
måste stänga sökfönstret för att se resultatlistan (min anmärkning). 
 
 

4.3.2 Respondent A 

Bakgrundsfakta 

Vid tiden för intervjun läste respondent A första året på programmet för Medie- och 
Kommunkationsteknik, en utbildning som är på sammanlagt 3 år. Respondenten har under 
tidigare studier läst en kurs i människa-datorinteraktion på 5 p och under sin nuvarande 
utbildning, en kurs i medieteknik om 10 p. Respondent A har dessutom läst en sommarkurs i 
informationssökning på 5 poäng och har även, i samband med att hon började på en teknisk 
utbildning, fått gå biblioteketes introduktionskurs i informationssökning under HT-00. 
Respondent A använde Horizon ungefär en gång i månaden och då främst för att söka böcker. 
En viss osäkerhet kunde skönjas när jag frågade om hon brukar använda Horizon till att söka 
annat än böcker: 

...oftast böcker eller enbart böcker, kan man säga... 

Respondenten tyckte att hon hade lärt sig Horizon genom att försöka själv: 

...man glömmer sån’t man inte använder i alla fall, trots att man gått 
utbildningen... 
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Observation 

Under observationen genomfördes uppgifterna i tur och ordning. Respondent A utnyttjade 
tangetbordet i sitt arbete och svarade snabbt och säkert på de tre första frågorna angående 
författarnamn, om boken finns tillgänglig och var den finns tillgänglig. 
 
Reserverad är ett av statusen som en titel kan ha. Övriga status är Tillgänglig, Utlånad samt 
Saknas. Om en titel är utlånad och det finns minst en användare i kö för att få samma titel får 
titeln status Reserverad. Jag frågade respondenten vad reserverad betyder:  

...att någon lånat boken och att den därför är reserverad för andra som vill låna... 

 
På fråga fyra, angående vilken plats i kön man skulle få om man ville reservera en bok visade 
respondent A första tecknet på osäkerhet. Hon klickade på knappen Beställ, tittade runt lite, 
lämnade beställfönstret och svarade att det inte går att se vilken plats i kön man skulle få. Jag 
bad respondenten beställa boken åt mig. Jag lämnade ut mitt personnummer och mitt 
bibliotekskort. Hon markerade titeln och klickade på Beställ, skrev in rätt format på både 
personnummer och bibliotekskortnummer och tryckte Enter. Det var först då hon upptäckte 
att det går att se under rubriken Bokningar hur många som ligger före i kön till boken. Hon 
påtalade att hon nu visste hur hon ser hur många som beställt före mig och visade mig var, i 
rätt fönster. 
 
Beställningsfönstret öppnas upp varje gång man klickar på knappen Beställ. Användaren 
måste mata in personnummer i rätt format det vill säga ÅÅMMDD-XXXX, samt 
bibliotekskortnummer i rätt format, det vill säga 16 siffror utan varken inledande eller 
avslutande bokstav. Jag frågade respondent A hur det kommer sig att hon bara matade in 
siffror och inte bokstäver från kortnumret. Hon svarade att hon förut gjorde fel men att hon nu 
vet hur det ska vara: 

...sen finns det utskrivet där (hon pekade på den instruktionestexten) att det bara 
ska vara siffror... 

 
Fråga fem var en enkel ja/nej fråga: ”Går det att ta reda på hur många lån/försenade 
lån/återlämningskrav och beställningar jag har?”. Respondent A svarade genast ja, men visste 
inte riktigt hur. Hon utforskade gränssnittet en kort stund och hittade funktionen Låntagarinfo. 
Jag lämnade ut mitt personnummer och bibliotekskortsnummer återigen och hon kunde snabbt 
svara på frågorna angående antalet lån och beställningar. Hon talade om att det inte verkar gå 
att ta reda på hur många försenade lån och återlämningskrav jag har. Respondenten utforskade 
inte vidare utan nöjde sig med det. (Fråga sex). 
 
Fråga sju handlade om att avboka en beställning från gränssnittet. Respondent A sade att det 
inte går och löste inte uppgiften. Fråga åtta handlade om att ta reda på om en viss tidskrift 
finns på Campus Norrköpings bibliotek och i så fall från vilken årgång. Respondent A letade 
bland tidskrifterna och fann den eftersökta tidskriften men kunde inte riktigt härleda från 
vilket år tidningen fanns. Hon svarade slutligen att tidskriften Datateknik fanns från 1992-
1999. 
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Fråga 9-11 rörde sig kring fleridexsökningar. Respondent A hittade genast funktionsknappen 
men kunde inte förstå hur hon skulle använda sökfälten som visades. Första problemet var att 
välja ett index: 

...det går inte att fylla i något... 

Respondenten hade velat skriva sökkriteriet innan hon valde index för sökkriteriet. Sedan 
uppstod svårigheter med att bestämma villkoret som skulle gälla. Frågan var att hitta en bok 
inom ämnet användbarhet där författarna kunde vara antingen Norman eller Shneiderman. På 
nästa sida redovisas de försök som gjordes för att lösa uppgiften: 
 

Figur 4-1 Första försöket att lösa flerindexsökningar. Respondent A. 

 
När respondenten var klar frågade jag om jag tänkte rätt när jag utläste den skrivna texten så 
här: ”Jag söker efter böcker i ämnet usability som är skrivna av författaren Norman och 
författaren Shneiderman”. Respondenten kände sig osäker när hon fick höra den här 
tolkningen och efter en kort stund ändrade hon frågan såsom redovisas nedan: 

Figur 4-2 Andra försöket att lösa flerindexsökningar. Respondent A. 

 
Jag avbröt än en gång och frågade om jag hade förstått rätt när jag påstod att jag nu sökte efter 
böcker inom ämnet usability där författarna antingen är Norman eller Shneiderman. 
Respondenten jämförde med uppgiften och sade att det nu skulle stämma. Hon klickade på 
Sök. Ett felmeddelande som indikerar att man inte kan välja samma index två gånger visades.  
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Figur 4-3 Felmeddelande som berättar att man inte kan använda samma index flera gånger. 

 
Respondenten förstod meddelandet och flyttade Schneiderman upp till fältet som innehöll 
namnet Norman. Sedan blev respondenten ännu en gång osäker på söksyntaxen. Hon frågade 
två saker: 
 

1. Vilken radioknapp ska man välja? 
2. Hur ska man skriva? Norman + Shneiderman?, Norman, Shneiderman? 

 
Jag berättade att från vanliga sökningar kan man genom att läsa exempeltexten få reda på att 
flera sökkriterier skrivs in med mellanslag som skiljetecken. Respondentens slutgiltiga försök 
redovisas i följande figur: 

 
Figur 4-4 Tredje försöket att lösa flerindexsökningar. Respondent A. 
 

Resultatet från sökningen blev att inga titlar hittades. Respondenten visste inte varför det inte 
blev några träffar. Hon menade att det var svårt att ställa upp frågan korrekt m h a sökfälten, 
villkoren och fälten för sökkriterier. När frågan var korrekt ställd fungerade inte sökningen i 
alla fall: 

...det som händer är att det är ännu svårare att söka och hitta rätt på det här 
sättet... 
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Intervju 

Under intervjun visade jag två skärmdumpar för respondenten. Den första skärmdumpen 
föreställede en resultatlista TITLAR och den andra föreställde titelinformationen, 
BIBLIOGRAF (det som visas när man klickar på Visa info.). Jag bad respondenten att utifrån 
bilderna försöka räkna ut vad som gömde sig bakom varje funktionsknapp. 
 
Respondenten kunde utan svårighet redogöra för knapparna Visa ex, Ny sökning, Stäng 
fönster, Beställ, Föreg titel samt Nästa titel. Länkar kände hon däremot inte till. En spontan 
kommentar rörde sig kring upplysningen som gömmer sig bakom Beställningar och 
Bokningar: 

...undrar vad det är för skillnad mellan de här två... 

Gemensamma knappar för de båda skärmdumparna klarades av snabbt och säkert, ”...Visa 
info, då får man den här bilden...” (respondenten visade Bibliograf-fönstret). Funktionen 
Begränsa kunde respondenten inte räkna ut vad den var till för eller hur den skulle användas 
och när. Funktionen Sortera visste hon intuitivt att den leder till att man får välja en annan 
ordning för sorteringen av resultatlistan. När det gäller Fortsätt sökn., visste respondenten att 
återstående titlar listas upp om sökningen innehåller för många poster men hon tyckte att 
namnet var missvisande:  

...om jag inte visste skulle jag tro att man börjar med en ny sökning... 

I samband med att bilderna studerats färdigt frågade jag respondenten om hon visste om det 
fanns hjälpfunktioner i Horizon, ”...jag vet inte om det finns, men det borde finnas, tycker 
man ...”. Jag frågade vidare om hon visste var Kvartersbiblioteket B låg. Respondenten visste 
att biblioteket låg i Linköping: 

...ja, i Linköping, men jag vet inte riktigt i vilket hus... 

När bilderna lades åt sidan anmärkte respondenten på språket som används i gränssnittet:  

...förresten, är det nödvändigt att blanda svenska och engelska?... 

 
Jag bad respondenten testa knapparna Begränsa respektive Sortera. Begränsa-funktionen 
upplevde respondenten som något komplicerad och långsam. Komplikationerna bestod i att 
ställa villkor för begränsningen och återigen var det fråga om syntaxen, alltså hur man skriver 
in frågan: 

(Om utgivningsår skulle vara större än 1998)...ja, nej, det här var krångligt, ska 
man skriva 1998 och välja större än, eller?... 

Sortera orsakade en del frågor från respondenten när hon försökte ställa om 
sorteringsordningen: 

...ja, det verkar vara en väldigt skum ordning från början... det verkar inte vara 
någon ordning alls, eller skum ordning i varje fall... 



 

 61

Respondenten var osäker på primära och sekundära sorteringskriterier och försökte bara ändra 
ett kriterium i taget utan att kombinera flera: 

...man kan tydligen sortera t ex efter författare, eller så sorterar man på 
utgivningsår eller på något annat... 

Jag frågade respondenten om hon kan tänka sig att man kombinerar olika kriterier, t ex 
”sortera först på författare och sedan efter utgivningsår”. Respondenen funderade en stund 
och tittade på funktionens uppställning och sade slutligen att hon inte trodde det var möjligt:  

...nej, jag tror inte det går, och om det går så funkar det inte, som det där med 
flerindexsök... 

 
Nu övergick samtalet till att behandla gränssnittet i mer allmänna ordalag, speciellt dess 
grafiska representation och hur respondenten upplever fönster, menyer, navigation, färger, 
knappar, texter, funktioner etc. Respondenten upplevde att gränssnittet var intetsägande: 

...det ser lite tråkigt ut, stelt och fyrkantigt, det hade t ex inte skadat med lite 
roligare typsnitt... 

Respondenten tyckte att knapparna var fel placerade i vissa fall; det gällde främst Stäng 
fönster och Ny sökning: 

...man förväntar sig att finna sånt i ett hörn, de hör inte direkt ihop med de 
andra funktionerna (i menyn)... 

Fortsätt sökn. upplevde respondenten som fel namn på fel företeelse men också 
presentationen av resultatet upplevde hon som mindre bra när hon sedan använde knappen: 

...jag skulle vilja bläddra i stället, t ex 30 poster i taget, fram och tillbaka, nu 
visas allt. Hur lång tid tar det när det är 500 poster?... 

Respondenten tyckte även att Exempel-knappen låg på fel ställe: 

...där nere ska Enter (här utför) eller Escape (här avbryt) ligga, men Exempel?, 
nej, exempel hör inte hemma där... sen missar man den gärna där den ligger. 

Instruktionstexterna menade respondenten var svåra att upptäcka: 

...det är kanske inte så lätt med hjälptexter, de syns inte... men ett förslag är till 
exempel att rama in dem. 

Respondentens avslutande kommentarer var att Horizon inte är bra till allt: 

...det är svårt att hitta rätt om man inte redan vet titel eller författare... Det ska 
vara smidigt och snabbt att hitta, det är det inte alltid. 

 
Innan jag tackade för respondentens medverkan frågade jag vad som kännetecknar ett 
användbart system. Respondenten menade att ett användbart system är ”funktionellt och bra”. 
När jag frågade vad det innebär om man översätter till Horizon svarade respondenten att man 
ska kunna göra sina beställningar snabbt. Hon nämnde också att man inte ska behöva lägga 
märke till allt som är konstigt: 
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...det (gränssnittet) ska vara genomskinligt. 

 
 

4.3.3 Respondent B 

Bakgrundsfakta 

 
Vid intervjutillfället läste respondent B tredje året på programmet för Medieteknik som är 
sammanlagt 4,5 år. Respondenten har under tidigare studier läst en kurs i kommunikation och 
användargränssnitt om 6 p på HT-00. Respondent B har, i samband med att han började på en 
teknisk utbildning, fått gå biblioteketes introduktionskurs i informationssökning. Kursen hölls 
under HT-97. Respondent B sade sig använda Horizon ett par gånger per år och då främst för 
att söka och beställa böcker och artiklar. Respondenten tyckte att han lärt sig Horizon genom 
självstudier och varnade samtidigt för att han inte kan tillräckligt mycket om Horizon.  

Observation 

Under observationen genomfördes uppgifterna i tur och ordning. Respondent B använde 
funktionsknappar i gränssnittet, tangentbordet användes däremot mer sällan. Första frågan 
löste respondenten efter en viss tvekan medan fråga två ställde till problem för respondenten. 
Frågan gick ut på att ta reda på om boken var tillgänglig eller ej. Respondent B valde knappen 
Beställ, stängde fönstret för beställning, tittade lite mer och sade slutligen att han inte tror att 
boken finns tillgänglig. Han klickade på Visa info och kom slutligen fram till att boken 
saknades. (Respondenten hade valt en referensbok ur resultatlistan, exemplaret saknas). När 
jag bad respondenten lösa fråga tre insåg han att det finns flera exemplar av samma titel och 
försökte utröna om nästa titel var tillgänglig. Under det här momentet hade respondenten 
svårigheter att avmarkera sitt tidigare val: 

...men, det här var osmidigt, nu!... 

När han valde nästa titel i listan valde han återigen en referensbok. Han klickade sig fram till 
Visa ex och upptäckte så småningom utlåningsexemplaret. För att få reda på om 
utlåningsexemplaret fanns tillgängligt klickade han först på Beställ och sedan stängde han 
beställningsfönstret. Respondenten kunde slutligen ge rätt svar på frågan. Fråga fyra klarade 
respondenten av utan svårigheter och utan att reflektera över skillnaden mellan Bokningar och 
Beställningar. 
 
Att beställa boken gick utan problem; respondenten matade in först personnummer i rätt 
format och sedan lånekortsnummer i fel format men ändrade till rätt format innan han 
klickade vidare. Mellanfönstret som visas kommenterade respondenten helt spontant. 
Kommentaren rörde sig om kryssrutan Endast detta exemplar: 

...vad betyder det här? 

Jag bad honom berätta själv vad han trodde det betydde och han svarade att det måste vara att 
så att om man har tittat på och letat fram många böcker så vill man bara beställa den här titeln 
nu. Jag frågade honom sedan om beställningen var slutförd: 
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...nej, jag har inte fått någon bekräftelse, därför tycker jag att knappen Spara 
inte riktigt ska heta spara utan Beställ, eller möjligen Utför. 

På fråga fem svarar respondenten ja, men respondenten visste inte hur. Respondent B 
utforskade gränssnittet på egen hand men hittade inget som riktigt passade in. Jag bad honom 
titta på menyn Beställningar eller på knapparna till höger om sökfälten. Han försökte med 
menyfunktionen Visa beställningar och knappade in personnummer och lånekortsnummer 
och kommenterade förfarandet: 

...det här numret kunde göras kortare och mindre otympligt. 

Respondent B fick inget resultat. Han provade med Visa bokningar (även den från menyn) 
och fann slutligen ett svar men konstaterade att det inte går att se hur många lån jag har. 
Även om respondenten hade fönstret med den nödvändiga funktionaliteten och informationen 
öppen ville han ändå öppna ett nytt fönster för att lösa uppgift sju. Uppgiften löstes utan 
problem men respondenten upplevde det som mindre roligt att mata in låntagarinformationen 
på nytt. Tidskriften datateknik hittade respondent B utan problem, däremot var han lite osäker 
på från vilken årgång tidskriften fanns på Campus. Han svarade slutligen 1981. Han berättade 
att tidskriften tydligen bytt namn från Datateknik till Datateknik 3.0. 
 
Uppgift 9-11 handlade om flerindexsökningar där man skulle välja titlar inom ett ämne av två 
möjliga författare. Respondent B var osäker vid ifyllnaden och frågade mig hur han skulle 
bära sig åt för att ställa fler villkor när första villkoret var angivet. Jag förklarade att han 
kommer åt att välja fler villkor genom att ange sökkriterier i fältena till höger. Efter denna 
allmänna instruktion ställde han upp två frågor. Figurerna som följer visar respondentens två 
försök att lösa uppgiften. 
 

Figur 4-5 Första försöket att lösa flerindexsökningar. Respondent B. 

 
Respondenten undrade för sig själv om radioknappen under tredje indexet skulle vara på eller 
inte men kunde inte ”släcka” det vill säga avmarkera den. När respondenten skickade frågan 
svarade applikationen med ett felmeddelande som talade om att man inte kunde ha fler än ett 
index av samma slag. Respondenten förstod inte felmeddelandet utan bad mig förklara 
innebörden av texten. Andra försöket att lösa uppgiften redovisas i figuren som följer. 
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Figur 4-6 Andra försöket att lösa flerindexsökningar. Respondent B. 
 
 
Inte heller respondent B fick några svar på frågan. Respondent B förklarade att han antagligen 
kunde systemet för dåligt för att kunna få flerindexssökningar att fungera och passade på att 
be om ursäkt för att han var ett dåligt studieobjekt. Jag förklarade för respondenten att den 
dåliga träffbilden antagligen berodde på två samverkande faktorer, dels en ofullständig 
indexering, dels den inbyggda frågesyntaxen som förefaller motstridig.  

Intervju 

Under intervjun visade jag två skärmdumpar för respondenten. Den första skärmdumpen 
föreställede en resultatlista TITLAR och följandeföreställde titelinformationen BIBLIOGRAF 
(det som visas när man klickar på Visa info.). Jag bad respondenten att utifrån bilderna 
försöka räkna ut vad som gömde sig bakom varje funktionsknapp. 
 
Respondenten svarade felaktigt att andra skärmdumpen föreställde dialogen man får upp när 
man klickar på Visa ex. Funktionsknappen Ny sökn., visste respondenten öppnade en ny 
sökruta men tyckte att den nya sökningen skulle öppnas i det aktiva fönstret: 

...det vore bättre om man utnyttjade samma ruta man är på... 

Beställ var den mest självklara knappen medan Länkar var ett exempel på en knapp som 
respondenten inte kunde dra några slutsatser om. Föreg titel respektive Nästa titel förklarade 
respondenten var ”någon sorts bläddring”, men var desto osäkrare på vad man bläddrade 
mellan, vad som utgjorde startpunkten för bläddringen. 
 
Respondenten försökte sedan förklara knapparna Visa info, Begränsa, Sortera samt Fortsätt 
sökn. Visa info fann respondenten vara speciellt svår: 

...det framgår inte riktigt vad det är, knappen säger mig just ingenting... 

Begränsa och Sortera hade respondenten inte använt men: 

...om jag får gissa så handlar Begränsa om att begränsa sökningen och Sortera om att 
sortera resultatet 
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Fortsätt sökn trodde respondent B handlade om att göra en ny sökning, alltså fortsätta på 
aktiviteten att söka en titel. Respondenten hade för övrigt inga andra kommentarer till bilderna 
mer än knappen Stäng fönster som enligt honom borde tas bort till förmån för 
systemenykrysset för att stänga ett fönster, i form av ett kryss i övre högra hörnet i förnstret. 
 
Jag bad respondenten testa funktionerna begränsa respektive sortera. Respondenten kunde 
utan problem formulera begränsningsvillkor men sorteringsordningen upplevdes som 
besvärligare, eftersom han inte visste vad resultatet normalt är sorterat på: 

... man vet inte vad man ska välja, vad är det från början?... 

Respondenten ville ogärna ställa sorteringsvillkor som resulterade i samma ordning som den 
ursprungliga ordningen och det var svårt för honom att se något mönster i den ursprungliga 
ordningen: 

...det verkar som om allt ligger huller om buller här...  ...eller så är det stigande 
årtal, då kan jag t ex sortera efter författare... 

Jag är osäker på om respondenten förstod att man kunde kombinera flera sorteringskriterier. 
 
Med applikationen öppen frågade jag respondenten om han visste om det finns 
hjälpfunktioner i Horizon: 

...ja, åtminstone finns det Hjälp i menyn... 

Han öppnade hjälpen och fick informationsrutan om applikationens versionnummer. Hans 
reaktion var: 

...nähä, då fanns det tydligen ingen hjälp... 

På frågan om han visste var Kvartersbiblioteket B låg svarade respondenten att han inte visste 
och spekulerade heller inte i var nämnda bibliotek kunde höra hemma. Som sista allmänna 
fråga bad jag respondenten förklara skillnaden mellan funktionerna Visa info respektive Visa 
ex. Det var först nu han märkte att funktionerna var helt olika: 

...aha! så det är den (Bibliograf-fönstret) som kommer när man trycker på den 
(knappen Visa info)... ...ja, men då måste Visa info berätta om boken finns och 
Visa ex, ja, jag vet inte riktigt... 

Jag förklarade för respondenten att Visa info berättade om exemplaret fanns tillgängligt och 
Visa ex var exemplaret fanns tillgängligt. Respondenten tyckte att knapparna inte berättade 
tillräckligt och att platsen borde framgå tidigare: 

...man tycker att (informationen om) platsen borde finnas tillsammans med allt 
annat (Bibliograf). 

Nu övergick samtalet till att behandla gränssnittet i mer allmänna ordalag, speciellt dess 
grafiska representation och hur respondenten upplever fönster, menyer, navigation, färger, 
knappar, texter, funktioner etc. Respondenten upplevde gränssnittet som odynamiskt och 
omodernt: ”...det är för mycket 80-tal över det hela”. Samtalet kretsade mycket kring 
funktionsknapparna Ny sökning och Stäng fönster, samt kring systemmenyknappen för att 
stänga ett fönster som inte var valbart: 
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...alla (windows)applikationer har krysset... 

Instruktionstexterna som respondenten upptäckte under samtalet uppfattade han som lätta att 
förbise: 

...de (instruktionstexterna) fångar inte blicken precis... 

Storleken på knapparna diskuterades också: 

...knapparna är för stora och klumpiga, jag skulle vilja ha mindre knappar och 
kanske ikoner i ställer för text, till exempel pilar i stället för föregående och 
nästa. 

 
Innan jag tackade respondenten för hans medverkan frågade jag vad han hade för 
uppfattningar om ett användbart system och vad som kännetecknar ett sådant. Respondenten 
tyckte att användbart var när det var ”användarvänligt och snyggt”. Jag bad honom göra en 
koppling till Horizon. Respondenten svarade att man ska kunna hitta litteraturen man är ute 
efter: 

...då ska man inte behöva fundera på vilken knapp man ska trycka på eller om boken 
finns eller vilket fönster man tittar på. 

 
 

4.3.4 Respondent C 

Bakgrundsfakta 

Vid tiden för intervjun läste respondent C tredje terminen av sex på Förskollärarprogrammet. 
Hon hade gått på bibliotekets introduktionskurs för informationssökning tillsammans med 
övriga från hennes program när hon började sin utbildning. Respondenten utnyttjade Horizon 
ungefär 2 gånger i veckan och sökte mest på titel eller författare och i enstaka fall även på 
ämnesord. Hon menade att hon lärt sig Horizon genom introduktionskursen och genom att 
prova själv.  

Observation och intervju 

Respondent C hade jobbat en längre stund vid Horizon när jag frågade om hon kunde tänka 
sig delta i studien. Respondenten valde bort uppgiftsdelen men gick med på att observeras 
under sitt eget arbete. Jag såg att hon var upptagen med en beställning och väntade tills hon 
var klar innan jag gick fram till henne, men jag märkte att hon hade problem med att fullfölja 
beställningen och frågade sig själv högt ”är den nu beställd eller?”. Eftersom hon gick med på 
att svara på frågor under tiden som hon jobbade valde jag att fullfölja observationen trots att 
den inte är helt jämförbar med övriga observationer. Min första observation är dock från innan 
hon gick med på att intervjuas, då märkte jag som jag tidigare nämnt att respondenten hade 
förbisett det sista steget i en bokning, nämligen att bekräfta bokningen. Respondenten var 
därför, enligt min mening, osäker på om bokningen var gjord eller inte.  
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Respondenten fortsatte att söka material i vad som tycktes vara en ostrukturerad form. 
Respondenten försökte till exempel finna litteratur inom ett ämnesområde genom att ange ett 
ämnesområde som sökkriterie. Sedan försökte respondenten finna litteratur genom att välja 
indexet ”Titlar /ämnen och nyckelord” och ange samma sökkriterie som tidigare. Under ett 
tredje försök valde respondenten indexet ”Titlar- alfabetiskt” med samma sökkriterie igen. Jag 
frågade respondenten varför hon valde olika index och samma sökord. Respondenten 
förklarade att det var ett sätt att hitta rätt: 

...om det inte finns på det ena så kanske det finns på det andra 
(området/sökindexet)” 

Respondenten kunde utan problem visa hur man får reda på om boken är tillgänglig och var 
och hon var säker på att det gick att ta reda på hur många lån och beställningar man hade gjort 
men kunde den här gången inte visa ett menyval eller beskriva hur man bär sig åt. Jag frågade 
respondenten vidare om det går att avbeställa en bok man beställt varpå hon svarade att hon 
inte visste om det var möjligt: 

...jag har aldrig sett det göras. 

Respondenten verkade också osäker på om det gick att söka annat än böcker via gränssnittet: 

...nej, jag vet inget om tidningar, jag brukar bara söka böcker. 

Några avancerade funktioner hade respondenten aldrig använt. Respondenten fick slutligen 
jämföra två skärmumpar (TITLAR respektive BIBLIOGRAF) och förklara vilken funktion 
som gömde sig bakom varje knapp. Respondenten var osäker på knappen Visa info: 

...det är antingen den här (Titlar) eller den där (Bibliograf) som visas när man 
klickar på knappen, men jag vet inte vilken. 

Jag frågade respondenten om det utifrån bilden gick att uttyda om någon av knapparna var 
vald, respondenten var osäker och svarade först nekande för att senare svara jakande, för att 
slutligen svara att hon inte visste. Funktionerna begränsa och sortera hade respondenten aldrig 
använt och trodde inte hon behövde lära sig heller: 

... det är inget jag behöver kunna... 

Fortsätt sökn visste respondenten inte vad det var till men gissade att den ledde till ett nytt 
sökfönster: 

...då får man upp fönstret och får söka från början igen. 

 
Några allmänna kommentarer vad gäller gränssnittet och hennes arbete var att hon önskar 
bättre sätt att fråga: 

...som det är nu så tar datorn bara första ordet om du skriver in flera (i samma 
rad)...  ...lite hjälp skulle man kunna få, till exemepel vad man ska skriva. 

Som ny tyckte respondent C så var det svårt att lära sig Horizon men inte helt omöjligt: 

...man kan alltid testa sig fram... 
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På det hela taget upplevde respondent C Horizon som ändamålsenlig men, 

...det som är tråkigt är när böckerna inte finns här (på Campus Norrköpings 
Bibliotek). 

Jag frågade varför det var så och respondenten svarade att det tog tid: 

...det tar längre tid, man får gå till disken och beställa för att säkert få böckerna 
man vill. 

Jag frågade respondenten om hon mindes betsällningen hon hade gjort innan jag frågade 
henne om hon ville intervjuas och huruvida den hade gått igenom eller inte. Respondenten 
visade osäkerhet och menade att jag hade avbrutit henne när hon ville göra beställningen och 
därför visste hon inte. 
 
Innan jag tackade för hennes medverkan frågade jag vad hon tyckte kännetecknade ett 
användbart system och jag använde även ordet användarvänligt för att exemplifiera. 
Respondenten utgick från Horizon när hon besvarade frågan och menade att användbart för 
henne är om hon ”hinner beställa litteraturen före alla andra” därför är det viktigt att kunna 
hitta snabbt. 
 
 

4.3.5 Respondent D 

Bakgrundsfakta 

Vid intervjutillfället läste respondent D tredje året av totalt 4,5 på NK-programmet. 
Respondenten höll just på att läsa en kurs i Människa- systeminteraktion om 3p. Respondent 
D hade gått bibliotekets introduktionskurs på HT-98 men tyckte att han lärt sig systemet 
genom att prova själv: 

...det är mest genom trial-and-error18 jag lärt mig. 

Respondent D sade sig använda Horizon en gång i månaden för att söka facklitteratur och han 
poängterade att han inte använder annat än sökfunktionen. 

Observation 

Respondent D kunde utan svårighet svara på frågorna ett till tre och efter en stunds betänketid 
även på fråga fyra. Respondenten fick nu beställa boken åt mig och jag märkte att han fyllde i 
fel lånekortsnummer. Jag förklarade för honom att numret skulle anges utan bokstäver och 
pekade på instruktionstexten. Respondenten hade inte tidigare uppmärksammat 
instruktionstexten och förklarade att det var första gången han beställer böcker via 
gränssnittet. Respondenten sade att han inte använt möjligheten att kontrollera lån och 
beställningar och visste inte var funktionen fanns. Jag bad honom titta under menyn för att se 
om han tyckte sig finna något lämpligt alternativ. Respondenten hittade funktionerna Visa 
beställningar och Visa bokningar och tyckte det kunde vara någon av dem, 
                                                
18 Trial-and-error: inlärningsstrategi som går ut på att lära sig genom att försöka, även om resultatet blir felaktigt först.(Inlärning 
genom försök och misstag (SAOL, s 944)). 
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...fast det verkar inte gå att se hur många lån det finns. 

Respondenten provade vardera men kunde inte berätta om antalet lån och frågade sig vad 
skillnaden var mellan bokning och beställning i menyn. Jag förklarade för respondenten att 
det fanns ytterligare ett alternativ i funktionen Låntagarinfo. Efter denna upplysning svarade 
respondenten snabbt på fråga sex. Respondent D tyckte det var ett irritationsmoment att mata 
in personnummer och lånekortsnummer så många gånger i följd:  

...man tycker att det (uppgifterna) borde sparas. 

Jag frågade hur arbetet kunde förenklas och han föreslog ett kortare bibliotekskortnummer: 
Sitt personnummer kan man, men lånekortets (nummer) är för långt och krångligt. 
En avbeställning av nyligen beställd litteratur klarade respondent D utan problem, men 
påtalade att det var något han aldrig gjort tidigare: 

...det här har jag aldrig gjort, jag bara gissade på något. 

Tidskriften Datateknik tyckte respondent D fanns på Campus från årgång 89 till 92 och i ett 
annat bestånd från 92 till 99. Flerindexsökningar hittades först när jag visade kryssrutan Fler 
funktioner. Respondenten hade inte lagt märke till kryssrutan tidigare. Respondenten försökte 
lösa uppgiften att hitta litteratur inom ett ämne skriven av antingen Norman eller 
Shneiderman. Hans första problem var att aktivera flera index. Efter en stunds testande kom 
han på att man måste ange ett sökord för varje index man använder innan man kan välja nästa. 
Han kommenterade flerindexsökningens uppställning som: 

...svårt att förstå först hur man ska göra, (den förvalda) radioknappen förvillar. 

Respondent D ställde upp sökvillkoret som redovisas i figur 4-7 nedan, innan han avbröt för 
att fråga mig om råd angående den andre författarens namn. 
 

 
 
Figur 4-7 Första försöket att lösa flerindexsökningar. Respondent D. 
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Han frågade hur han skulle bära sig åt för inkludera villkoret med en andra författare. Jag 
förklarade att han var på rätt väg men skulle själv försöka ställa upp villkoret så som han 
trodde det fungerade. Nedan kan man se sökvillkoret som respondent D ställde upp efter en 
kort betänkepaus. 

 
Figur 4-8 Respondent D ställde upp sökvilkkoret i figuren efter en kort paus. Han funderade 
hur man skulle inkludera en andra författare i sökvillkoret. 

 

Jag frågade honom om han i klartext kunde förklara sin frågeuppställning för mig varvid han 
läste upp och rättade frågevillkoret mellan andra indexet och tredje till att bli ”Or” i stället för 
det tidigare ”And” (And, Or och And not förbinder två villkorspar, se figuren ovan). Jag 
frågade om han var nöjd och bad honom skicka frågan så fort han kände att det motsvarade 
vad jag var ute efter. Respondenten skickade frågan utan att göra några ändringar.  
 
När han fått felmeddelandet förstod han att han inte kunde använda samma index två gånger 
och ställde upp följande fråga: 

 
Figur 4-9 Tredje försöket att lösa flerindexsökningar. Respondent D. 
 
Jag frågade angående sista And- villkoret och respondenten svarade att han inte trodde 
radioknappen hörde ihop med sökordet sidledes utan att det hörde ihop höjdledes. Vidare 
frågade jag om han brukade söka information på Internet då jag uppmärksammade 
söksyntaxen i sökorden. Respondenten brukade använda Internets sökmotorer och antog att 
samma söksyntax kunde användas här: 
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...ja, det är en kvalificerad gissning, den här formen fungerar nästan överallt, så 
varför inte här också? 

Jag förklarade för respondenten att det brukar räcka med mellanslag i Horizon och att 
mellanslaget ersätter + för ”och”. Respondenten ändrade syntaxen i sökorden och förband 
dem med mellanslag. Innan han skickade sin förfrågan bad jag honom betänka innebörden av 
syntaxen han skrivit och i klartext återigen berätta vad han skickade för fråga: 

...att söka en bok i usability och där författaren heter Norman och 
Schneiderman. 

Efter en liten stund talade respondenten om att det inte kan stämma och ändrade sin utsaga till 
att bli: 

...det kan inte stämma för då betyder det ju att boken måste vara skriven av 
bägge och det var inte det som var frågan. 

Han skickade förfrågningen och fick inga träffar. Jag bad honom tänka högt om funktionen 

...man kan inte fråga på det där sättet, det är inte gjort för det. 

Jag förklarade för respondent D att funktionen lider av två brister, dels en ofullständig 
indexering av datan som lagrats i databasen, dels sytaxmässiga begränsningar i 
gränssnittsutformningen. Respondenten tyckte inte det gjorde så mycket att 
flerindexsökningen inte fungerade eftersom han inte ens var medveten om att funktionen 
fanns. Han tillade att det kunde uppfattas som väldigt dåligt av dem som använder funktionen 
dock. Han summerade momentet med följande: 

...om det finns så ska det funka, annars ska det inte finnas. 

Intervju 

Respondenten fick jämföra skärmdumparna TITLAR respektive BIBLIOGRAF. 
Respondenten tittade på bilderna samtidigt och sade sig inte kunna avgöra vilken av 
knapparna som var vald men han identifiera en av bilderna genast: 

...den här (Titlar) får man upp när man söker. 

Bibliograf-fönstret var lite svårare för honom att bestämma i vilket skede eller efter vilken 
knapptryckning det kom. Efter en stund bestämde respondenten att det måste vara Visa info-
knappen som ledde till Bibliograf-fönstret. Ny sökning och Stäng fönster reagerade 
respondenten på; han menade att de satt på fel ställe: 

...man förväntar sig att Stänga knappen ska finnas i högra hörnet, Ny sökning 
ska kanske inte finnas som andra knapp utan sist i raden, till exempel. 

Nästa titel respektive Föregående titel identifierade respondenten som bläddringsfunktion. 
Samtidigt kritiserade han att det inte gick att se var i resultatlistan man befann sig: 

...det borde finnas nå’t som säger var man är och hur mycket som är kvar (av 
titellistan). 
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Sortera och Begränsa funktionerna hade respondenten inte lagt märke till och därför aldrig 
använt men han antog att det var enkelt att se hur man skulle göra för att använda dem. 
Fortsätt sökn. gissade respondenten ledde till ett nytt sökfönster: 

...där man kan fotsätta söka annat man vill ha, men ärligt talat vet jag inte vad 
den är till för. 

Respondentens avslutande kommentarer var att Horizon är rätt okej att använda men att han 
inte heller fortsättningsvis skulle välja Horizon för att beställa litteratur utan skulle i stället gå 
direkt till disken: 

...där är det sällan kö och det går undan. Sen är det för mycket och för svårt att 
knappa in allt själv varje gång. 

 
Innan jag tackade för hans medverkan frågade jag honom om vad som kännetecknar ett 
användbart system. Respondenten svarade att: 

...det är användarvänligt, funktionellt, intuitivt, snabbt... bra helt enkelt. 

Han menade för övrigt att han lärt sig det i kursen han läser, men att han nu förstod det 
mycket bättre. Jag bad honom förklara: 

...Tja, ta det här med att mata in alla de där uppgifterna, varje gång man vill 
göra något, det om nå’t är användar_o_vänligt!. 

 
 

4.3.6 Respondent E 

Bakgrundsfakta 

Vid tidpunkten för intervjun läste respondent E första året på programmet för Medie och 
kommunikationsteknik. Programmet är på sammanlagt 3 år. Respondenten hade läst en kurs i 
medieteknik om 10 p på höstterminen 2000. Bibliotekets introduktionskurs hade respondenten 
avklarat då också och mindes att kursen var på två lektionstillfällen, ungefär fyra timmar 
totalt. Respondent E sade sig använda Horizon ett par gånger i månaden för att söka böcker. 
Hon tyckte att hon lärt sig gränssnittet främst genom självstudier.  

Observation 

Respondent E klarade att lösa uppgift ett till tre utan svårigheter, hon valde rätt ordning och 
rätt funktioner för att ta reda på författarnamn, lånstatus och fysisk tillgänglighet på en 
eftersökt bok. Respondenten fick utforska gränssnittet en stund innan hon svarade på fråga 
fyra, vilken plats i lånekön man skulle få om man beställde boken. Jag frågade angående 
skillnaden mellan beställningar och bokningar och respondenten menade att beställningar blev 
det när man försökte låna en bok som inte finns på biblioteket medan bokningar betecknar när 
man ställer sig i kö till en bok som finns på biblioteket. 
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Nästa uppgift var att beställa titeln åt mig. Respondenten matade in rätt format på 
personnummer men fel format på lånekortsnumret. När hon matade in på nytt frågade jag om 
hon hade uppmärksammat instruktionstexten för hur kortnummer skulle matas in. 
Respondenten svarade att hon hade sett texten men ignorerat den då hon trodde att kortet var 
gammalt och numret tillhörde en annan, tidigare serie som dock fortfarande var i bruk. Under 
beställningsmomentet visade respondenten viss osäkerhet angående huruvida beställningen 
var gjord eller inte när hon fick upp fönstret. Respondenten tyckte att momentet att bekräfta 
en beställning var överflödigt: 

...man beställer en titel, klart man vill göra beställningen då, varför bekräfta en 
gång till?. 

Angående kryssrutan Endast detta ex svarade respondenten att om man valde kryssrutan så 
ville man bara få ett specifikt exemplar av en titel. Respondenten trodde inte att det var så 
vikitgt för studenter att besälla specifika exemplar: 

...man vill bara ha boken, det tror jag är allra vikitgast. 

Fråga fem var en enkel ja/nej fråga. Respondenten utforskade gränssnittet på egen hand då 
hon inte tidigare stött på möjligheten att se hur många lån och beställningar man hade. Hon 
hittade så småningom Visa beställning och knappade in person- och lånekortsnummer på nytt. 
Respondenten upptäckte att hon bara kunde svara på en del av uppgift sex från dialogen och 
testade Låntagarinfo. Efter att ha fyllt i person- och lånekortsnummer på nytt kunde hon svara 
på frågan. Samtidigt berättade respondenten att hon inte hade förväntat sig att finna 
information om lån under funktionen låntagarinfo: 

...där skulle jag till exempel leta efter min adress och telefonnummer. Det är 
inte så självklart att det handlar om mina lån. 

Respondenten löste uppgift sju men berättade att hon aldrig avbeställt en bok tidigare. Hon 
uttryckte en önskan om att slippa knappa in personnummer och lånekortsnummer på nytt: 

...jag tycker att det (låntagarens uppgifter) borde finnas kvar så man slipper 
mata in allt på nytt varje gång man vill göra något. 

På fråga åtta svarade respondenten att tidskriften Datateknik fanns på Campus från årgång 
1981. Uppgift 9-11 handlade om avancerade sökningar, det vill säga sökningar som 
kombinerar två eller fler index. Respondent E hade inte använt flerindexsökningar och bad om 
att få en förklaring till vad det var och var det fanns. Jag förklarade för respondenten att det 
var ett sätt att söka som möjliggjorde avgränsningar och läste upp uppgift 9 som exempel. 
Respondent E sade att hon nu förstod bättre och att hon var redo att försöka lösa uppgiften. 
Respondent E hade svårigheter att välja sökindex och ställa sökvillkor mellan indexen. Efter 
några försök förstod hon att man måste ange ett sökord innan man kan välja nästa sökindex. 
Ordningsföljden och uppställningen tyckte respondenten var ologisk: 

...det här betyder att man måste skriva in ett sökord och backa tillbaka till vilket 
villkor man ville ställa, mycket bättre skulle det vara om man fick välja sökidex 
först, sen sökord och sen villkor till nästa sökindex och så vidare. För mig känns 
det onaturligt i a f. 
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Respondenten var osäker på vilket kriterium man satte sökvillkoren And, Or respektive And 
not på: 

...ibland tycker man att de styr åt sidan och ibland nedåt. 

Respondenten trodde det berodde på en synvilla: 

...ögat luras av att radioknappen And är förvald innan man börjar ställa villkor, 
sen tänker man inte på att övriga var grå (oåtkomliga) från början, det är 
förvillande... 

Respondenten löste inte vidare utan nöjde sig med det. 

Intervju 

Observationen övergick i en intervju där respondenten fick jämföra två skärmdumpar 
(TITLAR och BIBLIOGRAF) och förklara vilka funktioner som gömde sig bakom varje 
knappval. Visa info respektive Visa ex hade respondenten inga svårigheter med att identifiera. 
Samma gällde Ny sökning. Knappen Stäng fönster kommenterade respondenten mer ingående 
då hon ansåg att knappen inte motsvarade vad som finns i andra program: 

...där  (i menyn på standardprogram) finns det alltid någon form av Exit eller 
Stäng-funktion men du hittar den inte bland de andra knapparna utan i menyn 
eller som kryssruta i hörnet. 

Funktionen Beställ, Föreg titel och Nästa titel klarades av utan problem. Knappen Länkar 
fann respondenten svår att definiera men hon gissade att det rörde sig om länkar till andra 
databaser eller till sidor på Internet. Begränsa och Sortera hade respondenten aldrig använt 
tidigare och trodde inte funktionerna var färdigutvecklade: 

...de har säkert inte lagt ned tid på det här. 

Fortsätt sökn sade respondenten ledde till nästa sida i en lång resultatlista: 
...om det visas 30 titlar per sida kommer det fram 31-60, 61-90 osv... 
Respondenten fick frågan om hon kunde se om någon av knapparna var vald i 
skärmdumparna men kunde inte se om så var fallet: 

...i den här (respondenten visade Bibliograf-fönstret) skulle t ex Visa info vara 
vald men den finns inte ens med i fönstret. 

Respondenten fick svara på två allmänna frågor om var Kvartersbiblioteket B fanns och om 
det fanns någon hjälpfunktion i Horizon. Respondenten kunde utan svårighet förklara att 
Kvartersbiblioteket B låg i Linköping. Respondenten reflekterade över hjälpen och 
konstaterade att det fanns Hjälp i menyn men att det inte fanns någon hjälp att få där. Hon 
föreslog att menynamnet skulle döpas om till ”Om” eller alternativt ”Info” om hjälp inte 
fanns. Jag visade respondenten hjälp- och instruktionstexterna i gränssnittet och respondenten 
förklarade att hon inte tidigare lagt märke till dem: 

...det är nog för att man ser bara index och sökord, det man väljer och det man 
matar in. Om man skulle begära hjälp skulle man förstå att texten som visas är 
hjälpen, den är för grå för att synas. 
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Jag frågade återigen om skillnaderna mellan Visa info och Visa ex. Respondenten förklarade 
återigen att: 

...Visa info är om boken, hur många sidor etc, Visa ex är för att se var 
någonstans boken finns. 

Respondenten upplevde Horizon som grafiskt tråkig, med tråkiga färger framförallt. 
Knapparna ligger, enligt respondet E, på fel ställe och ibland ändrar de plats (när knappar 
utelämnas i en vy tycks övriga knappar ändra placering, min anmärkning). Hon föreslog en 
ändring i arbetssättet för att underlätta för användaren. Hennes förslag går ut på att logga in 
till Horizon som till vilken vanlig dator i nätverket som helst: 

...genom att man loggar in så kan man göra allt utan att behöva mata in det där 
numret varje gång. Allt kan då ligga framme och är lättillgängligt. 

Jag frågade respondent E om hon trodde att det fanns några säkerhetsrisker med förslaget: 
Nej, för man kan alltid logga ut och om man glömmer det kan man bli utloggad efter ett 
par minuters inaktivitet, sen kan man inte hämta ut boken utan lånekort ändå. 
Respondent E återgick kort till knapparna och menade att vissa namn var felvalda: 

...till exempel Avbryt, är det avbryt eller är det stäng de menar?” ”Länkar är för 
mig starkt förknippat med Internet, jag trodde knappen ledde till hemsidor om 
författare, fast jag vet inte vad man ska kalla det för i stället. 

För att kunna uppmärksamma instruktionstexterna tyckte respondenten att man skulle ”ljusa 
bakgrunden”. Jag frågade vad hon menade med det: 

... du vet, när man ser texten på en ljus bakgrund, ett annat sätt är att ha 
pratbubblor som på Internet, så att när man svävar över en text så kommer 
bubblan fram. 

Respondent E tyckte det mesta i Horizon är ganska självklart, åtminstone när det gäller att 
söka på författare eller boktitel och hon trodde inte särskilt många hade använt de mer 
komplicerade funktionerna trots allt: 

Jag visste inte att det gick att göra så mycket men frågan är hur mycket jag 
kommer att använda nu, jag tror ändå att de flesta prioriterar att få boken 
snabbt. 

Innan jag tackade respondenten för hennes medverkan frågade jag henne vad hon tyckte 
kännetecknade ett användbart gränssnitt. Respondenten svarade att användbart är: 

När man kan använda något på ett bra sätt... när det är lätt och roligt att 
använda något. 

 
 

4.4 Sammanfattning - kapitel 4 
 
Respondenterna har framfört sin syn på användbarhet och  i fallet expertanvändaren, har jag 
även frågat efter vad man gjort som beställare för att få en användbar produkt. 
Respondenterna har olika mycket erfarenhet av Horizon, expertanvändaren utnyttjar 
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applikationen dagligen medan några använder applikationen endast en eller ett par gånger i 
månaden. Horizon uppfattas överlag som omodern eller tråkig, men tillräckligt enkel för att 
inte kräva specialkunskaper eller träning. De flesta respondenter identifierade ett eller flera 
problem med gränssnittet. I tabell 4-1 nedan ges en mycket kort resumé av några av 
respondenternas uppfattningar om Horizon och användbarhet. 
 
Tabell 4-1 Resumé över respondenternas uppfattning om användbarhet och Horizon. 

 
Respondent Om användbarhet Om Horizon 

Expertanvändaren 

 
 hindras om inte en fullständig 

avlämning, enligt kravspecen, 
sker 

 störs av instabila företag 
 är ett pågående arbete 
 vinner på att vara ett delat ansvar 

(flera beställare, många som 
driver utvecklingen framåt) 

 tillräckligt enkel för att lära sig själv 
 är snabb, stabil och säker 
 innehar vissa funktionsfel 
 känns grått men ”gråheten” uppfattas inte 

som ett allvarligt fel eller hindrande 
 måste bli slutleverans på 

   

Respondent A 

 att kunna göra sina beställningar 
snabbt 

 funktionellt och bra system 
 

 
 vissa funktioner missuppfattas eller upplevs 

som svåra 
 bra när man vet författare eller titel 
 tråkigt gränssnitt 
 svårt att upptäcka instruktionstexter och 

vissa kontroller 
 

   

Respondent B 
 att hitta litteraturen man är ute 

efter 
 användarvänligt och snyggt 

 odynamiskt och omodernt gränssnitt 
 mindre knappar och systemmenyknapp för 

stängning skulle förbättra bilden 
 viss information hör ihop, borde inte delas 

upp 
   

Respondent C 
 när man kan hitta och hinner 

beställa före alla andra 

 
 sättet att fråga känns begränsande, flera 

ord borde tas emot av datorn 
 svår att lära sig som ny, men man kan 

alltid testa sig fram 
 ändamålsenlig på det stora hela 

   

Respondent D 
 ”...användarvänligt, funktionellt, 

intuitivt, snabbt... bra helt 
enkelt.” 

 
 går att lära sig genom trial-and-error 
 vissa kontroller är svåra att tolka eller 

sitter på fel ställe 
 det går inte att se var i resultatlistan man 

är 
 rätt OK att använda men beställningen via 

disken är absolut snabbast 
   

Respondent E 
 man kan använda något på ett bra 

sätt, att det är lätt och roligt att 
använda 

 
 lär man sig bäst genom att försöka själv 
 vissa kontroller är svåra att tolka eller finns 

på fel ställe 
 feedback saknas ibland 
 vissa funktioner överskuggar andra 

alternativ 
 har tråkiga färger 
 skulle vinna på en inloggningsfunktion 
 självklart när man söker på författare eller 

titel 
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Några anteckningar om observationsmomentet redovisas för respondenterna A-E i tabell 4-2 
som redovisas nedan19.  
 
Tabell 4-2 Sammanfattning av observationsmomentet för respondenterna A-E. 
       

Respondent Uppgift nr Löses Svårigheter eller kommentarer 

Respondent A  4 
 
 7 
 
 8 
 
 
 9-11 

 Felaktigt först, rätt senare 
 
 Löses ej 
 
 Felaktigt 
 
 
 Efter olika försök 

 Information saknas eller uppfattas inte 
 
 A menar att det inte går att lösa 
 
 Informationen som visas är inte entydig 
eller A avbryter för tidigt 
 
 Svårt att veta vilket villkor som ska 
väljas och svårt att veta hur man 
skriver sökkriterierna 
 

 
 

    
Respondent B  2-3 

 
 
 

 
 5 
 
 9-11 

 Efter många försök 
 
 
 

 
 Delvis felaktigt 
 
 Efter olika försök 

 B väljer fel funktion. Därefter har han 
svårt att se skillnad på exemplaren. 
Han har också svårt att avmarkera sitt 
val. 
 
 B hittar inte rätt funktion 
 
 Ville välja villkor före angivande av 
sökkriterie. B hade svårt att uppfatta 
hur fältena var grupperade 
 

 
 
 

  
Respondent C  Använder samma sökkriterie på samtliga sökindex. Visar osäkerhet angående 

beställningsförfarandet. 
    
 
Respondent D 

 
 6 
 
 
 
 
 9-11 

 
 Med hjälp 
 
 
 
 
 Efter olika försök 

 
 D hittar inte rätt funktion på egen hand. 
Att mata in person- och 
lånekortsnummer uppfattas som ett 
irritationsmoment 
 
  Ville välja villkor före angivande av 
sökkriterie. D förvillades av det förvalda 
villkoret. Använde webb-frågesyntax för 
sökkriterier.  
 
 
 

 
    
Respondent E  5-6 

 
 
 
 

 9-11 

 Efter några försök 
 
 
 
 

 Löstes inte 

 E försöker med Visa beställning först 
och testar därefter Låntagarinfo. 
Förväntar sig finna annan information 
under alternativet 
 

 E vill mata in sökkriterie före angivelse 
av sökvillkor, ”...ögat luras...” 

 
 
 

                                                
19 Notera att tabellen är en mycket grov sammanfattning av observationsmomentet. Se Appendix E – Intervju- och observationsguide 
(normalanvändare), för beskrivning av uppgifterna och rätt svar, där det är tillämpbart. 

A ger ett säkert och vant intryck, hon verkar veta ungefär var allt finns eller borde finnas 

Det tar längre tid för B att hitta funktioner, han kommenterar namn på vissa av dem. Finner att 
Hjälp ska vara en hjälpfunktion 

Lär sig snabbt var saker finns. Tycker att funktionen ska bort om den inte fungerar. 
Kommenterar frågesyntaxen som ologisk

Ger ett vant och säkert intryck. D föreslår inloggningsrutin. Vill inte behöva bekräfta att hon vill låna en bok
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5 Analys 
 
I kapitlet jämför jag utfallet av den empiriska studien med den genomförda 
litteraturgenomgången. Resultatet presenteras efter studiens frågeställningar: 
 

1. Vad är användbarhet? 
2. Hur bygger man in användbarhet i en applikation/ vad har gjorts för att få en 

användbar applikation? 
3. Hur upplevs Horizons gränssnitt och interaktionen med Horizon? 

 
För att besvara frågorna har jag sammanfört samtliga respondenters synpunkter, av samma 
skäl beaktar jag utfallet av intervjuerna som en helhet. Första frågeställningen har jag fått 
anpassa till mina respondenters begreppsvärld och därför har frågan gällt att försöka definiera 
sin syn på användbara system. Eftersom expertanvändaren innehar en beställarroll har jag 
också kunnat fråga efter hennes uppfattning om vad man kan göra för att utveckla en 
användbar applikation. 
 

5.1 Vad är användbarhet, vad är användbara system enligt 
dig? 

 
Respondenterna framför olika åsikter om vad som kännetecknar ett användbart system. Bland 
dessa utmärks att ”alla funktioner finns med” och ”att systemet är användarvänligt”. Vad 
respondenterna menar med användarvänlighet kan beskrivas som ett system som är enkelt att 
använda eller kan användas på ett bra sätt. Användbarhet beskrevs också som ett 
innehållsmässigt behov inte bara vad gäller funktioner utan också informationen som 
tillhandahålls. Snabbheten ansågs vara av avgörande betydelse för användbarheten men också 
de yttre egenskaperna i form av layout, teckensnitt, färgval och menyers utformning torde 
påverka respondenternas attityd till ett gränssnittet. Även om lekmän har framfört 
synpunkterna hittar man häri en mycket god överensstämmelse med vad som kännetecknar 
målet för användbarhetsarbetet enligt Allwood (1998), nämligen ökad produktivitet genom 
funktionalitet, användbarhet och ett täckt informationsbehov. Vad som är kännetecknande för 
de intervjuade är att de beskrev användbarhet utifrån praktiskt arbete, därför stämmer 
respondenternas syn på användbarhet också mycket bra överens med Shackels (1990) syn, där 
användbarhet i system beskrivs i termer av effektivitet, lärbarhet, flexibilitet och attityd.  
 
 
Användbarhet relaterat till Horizon 
 
Relaterat till Horizon representeras effektiviteten av att huvudmålet med interaktionen var att 
hitta litteratur snabbt och till och med hinna beställa före alla andra, som någon uttryckte det. 
Lärbarhet uttrycktes i form av ett intuitivt gränssnitt och i många fall kom lärbarheten till 
uttryck också genom påståendena om att man lärt sig systemet på egen hand trots att man gått 
utbildningen. Lärbarheten kunde också märkas då man observerade sporadiska användare som 
blev mer och mer förtrogna med systemet genom hela observationstillfället. Instruktions-
texterna var svåra att upptäcka för de allra flesta så de kan inte anses ha bidragit till 
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lärbarheten av Horizon nämnvärt. Flexibilitet kan man säga kom fram genom en önskan om 
att slippa mata in alla uppgifter om låntagaren så ”fort man vill göra något”. Respondenterna 
var överlag negativt inställda till inmatningsförfarandet och önskade till exempel en 
inloggningsrutin. Också förslaget om att berätta var man är i en lista och hur bläddringen 
skulle fungera är uttryck för flexibilitet eller i det här fallet bristande flexibilitet. Attityden till 
Horizon var genomgående positiv men det gällde främst de vanligaste funktionerna sök och 
beställ. När flerindexsökningar, begränsning och sortering testades märktes det att attityden 
försämrades och i vissa fall kom de dåliga erfarenheterna att överskugga även andra 
egenskaper i Horizon: ”...jag tror inte de lagt ned tid på det”. Attityder kan ligga bakom 
respondenternas utsagor om att de inte tror sig behöva eller kommer att använda de mer 
avancerade (eller mindre vanliga) funktionerna. 
 
 

5.2 Hur bygger man in användbarhet i en applikation, vad har 
gjorts för att få en användbar applikation? 

 
Expertanvändaren är den enda av respondenterna som haft en beställarroll och kunnat besvara 
frågan. Respondenten valde att svara utifrån vad hon visste hade varit fallet vid beställningen 
av Horizon. Hon nämnde att hon ingått i en grupp som bestämt vad som skulle ingå i 
kravspecifikationen, tillsammans med andra bibliotekarier och biblioteksanställda från andra 
universitet och med leverantörens representanter. Kravlistan hade sedan leveransdatum 
reviderats många gånger och hon visste att leverantörerna inte uppfyllt alla krav som upptogs i 
kravspecifikationen. Respondenten menade att en kravspecifikation säkert bidrar till att få en 
användbar applikation förutsatt att den följs. Respondenten var av den åsikten att kontinuitet 
kunde ha underlättat arbetet, nu byttes beställarens representanter ut vid uppköp o dyl. Nu har 
en arbetsgrupp bildats som ska revidera innehållet i beställningen och jämföra med de många 
revisioner som gjorts för att uppnå en gemensam syn på systemet – vad som levererats, vad 
som är beställt, vad som ska åtgärdas och vad som är tilläggsbeställningar. En gemensam syn 
nämns också som påverkande faktor vid användbarhetsarbete, till exempel av Wollin (2001). 
 
Vad som ingått i kravspecifikationen gick inte att få reda på, då dokumentet aldrig 
offentliggjordes i undersökningen. Vid samtal med den ansvarige för arbetsgruppen framkom 
det att kravspecifikationen aldrig behandlat användbarhet utan enbart funktioner i systemet, 
vilket litteraturen visat är ett vanligt fel, se t ex Hackos & Redish, 1998. 
 
Respondentens svar ger ingen klarhet i vad man kan göra för att utveckla en användbar 
applikation även om en kravspecifikation är något som hon bedömer borde tjäna som syfte att 
just öka användbarheten av en applikation. Att inga klarare exempel kunnat räknas upp är 
förståeligt då respondentens yrkeskompetens ligger utanför systemutvecklingsområdet. 
Respondentens svar ger, å andra sidan, tydliga exempel på vad som försvårar 
användbarhetsarbetet: att inte definiera anvädbarhetskrav, att inte ha en gemensam syn på en 
produkt eller på arbetet kring produkten, att sakna användarmedverkan eller att 
användarrepresentanterna inte representerar hela skaran av användare (normalanvändarens 
perspektiv har saknats), att inte tala samma språk eller förstå varandra. En åsikt som inte tas 
upp i litteraturen men som tas upp av respondenten är kontinuitetsfrågan – slutsatserna man 
kan dra av detta är att det också är viktigt att tänka på leverantörens marknadsposition när 
man planerar att köpa ett system. 
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5.3 Hur upplevs Horizons gränssnitt och interkationen med 
Horizon? (hur användbar upplevs Horizon vara?) 

 
Respondenterna uppfattade Horizon som ett bra verktyg, trots att flertalet av dem identifierade 
problem i gränssnittet. Att problemen inte upplevdes som mer graverande kan ha att göra med 
att respondenterna enbart använde de enklare funktionerna Sök och i vissa fall även Beställ. 
Dessa funktioner ansågs simpla nog att lära sig genom att prova själv. I litteraturen kunde man 
läsa om hur förtrogenhet ökar tryggheten och lusten att upptäcka men tryggheten bidrar också 
till positiva attityder (se till exempel Shneiderman, 1998). En annan förklaring, som även 
nämns i litteraturen, kan ha att göra med att arbetsförfarandet proceduraliserats; att söka 
litteratur via gränssnittet har fått karaktären av rutinärende, något som bekräftades av 
respondenternas egna utsagor, till exempel då användaren lärt sig rätt sätt att mata in 
lånekortsnumret där hon tidigare ofta gjorde fel och fick tänka efter. Observation av de mer 
ovana eller sporadiska användare kunde ytterligare befästa den här synen, användarnas 
förtrogenhet med systemet ökade genom hela sessionen. 
 
Varför de avancerade funktionerna inte användes förklarades av respondenterna främst med 
att de inte tidigare upptäckt dem. En del ansåg att de var svåra att använda och 
missförhållandena med flerindexsökningen gjorde att några misstrodde en eller flera av de 
övriga funktionerna. Ingen av respondenterna ansåg att han/hon skulle börja använda nya 
funktioner, utan respondenterna skulle fortsätta göra som de alltid gjort. Litteraturen tog upp 
att ett användargränssnitts användbarhet ökar om det görs anpassningsbart och flexibelt, på 
det sättet stödjer man olika kognitiva stilar och tillgodoser de frekventa användarnas ökade 
behov. Att bygga in avancerade flerindexsökningar, sortering och filtrering (begränsning) 
tyder på att man velat tillgodose detta. Samtidigt indikerade respondenternas utsagor svåra 
problem med funktionerna i fråga (se till exempel Shneiderman, 1998; Redmond-Pyle & 
Moore, 1995; Preece m fl, 1994) 
 
Bland de svåraste problemen kan nämnas att flerindexsökningen inte fungerar som den ska. 
Söksyntaxen ger motstridiga signaler till användarna. Här har flera designprinciper förbisetts, 
till exempel gruppering av logiskt relaterade enheter; vissa respondenter tyckte att 
radioknapparna med villkoren And, Or respektive And not, hörde ihop med fälten sidledes 
medan andra tyckte att de hörde ihop med fälten höjdledes. Ordningsföljden vid uppställning 
av villkor upplevdes som onaturlig. En fråga som bygger på flera sökkriterier för ett och 
samma index strider mot det naturliga språket: ”Sök efter böcker i ämnet användbarhet 
skrivna av Norman och Shneiderman eller”. Funktionerna Sortering och Begränsning led 
båda av att de var svåra att upptäcka i samband med huvuduppgiften att söka en titel. I 
litteraturen kunde man finna rekomendationer att gruppera logiskt relaterade uppgifter till 
enheter (se till exempel Redmond-Pyle & Moore, 1995). Om huvuduppgiften kan antas vara 
att finna en titel, kunde man tänka att sortering och filtrering var relevanta och relaterade 
underuppgifter, men dessa saknas i huvudvyn för uppgiften. Ett annat exempel på hur relevant 
information saknas i en huvudby som uppmärksammades av respondenterna är svårigheterna 
att veta var en bok finns. Uppgiften om placering hör tätt ihop med Bibliograf-informationen. 
En av respondenterna uttryckte svårigheterna med att notera instruktionstexterna som visas i 
anslutning till varje inmatningsfält, hon tyckte att sökord- och sökindexfälten dominerade 
bilden, så att man inte såg annat än det. Det sista kan också vara en förklaring till varför andra 
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menyalternativ inte uppmärksammas; huvudvyns primära uppgift och fältena för att lösa 
denna överskuggar annan information. I litteraturen kunde man läsa att färger och 
gestaltprinciper är två starka mekanismer för att rikta användarens uppmärksamhet (se till 
exempel Preece m fl, 1994). Respondenterna föreslog bakgrundsfärger, pratbubblor , ett annat 
typsnitt och ikoner. 
 
Avsaknaden av feedback gestaltade sig på många sätt. Användarna visste till exempel inte 
vilken sorteringsordning som gällde och respondenterna missade också möjligheten att 
kombinera olika sorterings- och begränsningsralternativ. Shneiderman, Nielsen, Norman, för 
att nämna några, rekommenderar alla ordentlig feedback, som hjälper användarna stämma av 
resultatet av handlandet mot sina uppsatta mål. Feedback och fungerande felhantering ska 
också inverka positivt på individers lust att upptäcka. Att inte vara rädd för gränssnittet och att 
känna kontroll över systemet underlättar inlärningen och gränssnittet uppfattas på ett positivt 
sätt.  
 
Slutsatsen man kan dra av det här är att respondenterna inte upplever att de avancerade 
funktionerna ger några direkta fördelar som motiverar deras inlärning eller användning. Detta 
kan bero på att funktionerna är onödiga. Enligt Redmond-Pyle & Moore skulle man som 
utvecklare inte falla för frestelsen att bygga in för mycket funktionalitet i gränssnitten; det var 
lätt at missrikta användbarhetsinstaserna då. Funktionaliteten måste vara tillräcklig för att 
uppfylla användarnas mål, vilket, i det här fallet kretsade kring att hitta och/eller beställa en 
titel. I sammanhanget ansågs snabbhet och enkelhet ha en avgörande betydelse. Visserligen 
verkar respondenterna finna de avancerade funktionerna onödiga men med tanke på att 
samtliga värdesätter snabbhet borde förfinade sökningar och sorteringsalternativ vara 
uppskattade inslag i deras arbete vid datorn. En annan, troligare tolkning, är därför att 
funktionerna inte är onödiga men att deras utformning, placering och gruppering försvårat 
deras användning. 
 
 
Vidare om gränssnittet 
 
Gränssnittet uppfattades av de flesta som grått, någon beskrev det som tillhörande 80-talet och 
någon ville tillskriva gränssnittet attributet fult. Respondenterna reagerade på utformningen av 
gränssnittet med spontana kommentarer rörande namn på företeelser, placering av kontroller, 
visuell feedback, blandning av språk, omflyttning av kontroller, bläddring, fönsterhantering, 
informationsbehov m fl. I litteraturen kunde man också läsa om hur begrepp som används i 
gränssnittet måste härstamma från användarnas begreppsvärld (se till exempel Hackos & 
redish, 1998). Bibliograf är ett fackuttryck som inte tillhör användarnas vardagsspråk, vissa 
tolkade Bibliograf som något som ”berättar om författaren”. I själva verket berättar bibliograf 
om boken. I litteraturen kunde man läsa om hur objekt representeras i olika vyer eller fönster, 
till exempel genom menyer och kontroller (Preece m fl, 1994, Redmond-Pyle & Moore, 
1995). Man torde därför på ett enkelt sätt få en indikation om problem med namngivning om 
man ber användarna kommentera kring de olika menyalternativens namn. Tydliga exempel på 
kontroller som ansågs vara bristfälliga eller missvisande är Fortsätt sökn, Begränsa, Visa info, 
Visa ex, Låntagarinfo, Hjälp samt Länkar. På nästa sida redovisas en matris för detta. 
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Tabell 5-1 Alternativa tolkningar för några av kontrollerna i Horizon. 

 
Kontroll Alternativa tolkningar Verklig funktion 

Fortsätt sökn 

 
Fortsätt söka från noll 
Visa nästa sida av en resultatlista 
 

Visa nästa sida av en resultatlista 

Begränsa Ingen tolkning 

 
Att förfina en sökning genom att t ex 
endast lista tillgängliga titlar 
 

Visa info 

 
Visa exemplarinformation 
Visa titellista 
Visa bibliograf 
 

Visa bibliograf 

Visa ex 

 
Visa exemplarinformation 
Visa titellista 
Visa bibliograf 
 

Visa exemplarinformation avseende 
placering 

Låntagarinfo Personuppgifter, t ex adress och telefon 

 
Visar status på lån, används för att 
förlänga lånetiden och avbeställa. 
 

Hjälp Hjälp 

 
Visar versionsinformation och 
leverantörsuppgifter 
 

Länkar Internet länkar till författarens hemsida 
 
? 
 

 
 
Skillnaderna mellan Beställningar och Bokningar ansågs vara oklar. Fältena visas 
tillsammans med Hylla och Status när man väljer en titel i resultatlistan och klickar på Visa 
info. Bibliotekets representant berättade att Bokningar inte används. Tanken med fältet är att 
till exempel boka grupprum eller datorplats. Beställningar görs på låneobjekt, vilka vandrar 
från en köande till nästa. Tolkningen som en av respondenterna gav, att materialet bokas om 
det hör hemma där och beställs om det måste hämtas utifrån är således felaktig. I litteraturen 
kunde man läsa om hur viktigt det var att minimera minnesbelastningen genom att till 
exempel endast visa det som är relevant för att lösa en uppgift. Ju färre enheter som måste 
uppmärksammas desso mindre belastning och ju mindre belastning dessto bättre prestation. 
Beställningar och Bokningar presenteras tillsammans med uppgifter som är starkt relaterade 
till ett exemplar, användarna uppfattar inte skillnaden mellan benämningarna, de båda ”står 
för samma sak” och innebär onödig minnesbelastning (Allwood, 1998). 
 
Andra saker som uppmärksammades var sammablandningen av språk såsom till exempel 
etiketten för ett inmatningsfält för begränsningsinformation: ”Titles restricted to: ingen 
avgränsning (motsvarar alla titlar)”. Ett annat exempel i samma stil är namnet på fältena 
(Urval samt Titles restricted to) som beskriver frukten av funktionen Begränsa, hur vet 
användaren att man kan göra Urval genom att välja Begränsa? Och återigen finns här två 
konkurrerande namn för en och samma företeelse. Respondenterna uppmärksammade också 
kontrollernas ”omflyttning” eller ”försvinnande”. Kontroller tycks försvinna när olika fönster 
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öppnas. Utformaren av gränssnittet har valt att helt utesluta knappen som lett till den nya vyn, 
vilket fört med sig två problem: 
 

1. Knappen kan inte längre informera användaren om den är på eller av 
2. Andra menykontroller fyller ut tomrummet, användaren uppfattar att knapparna ändrar 

placering. 
 
Det som beskrivs ovan faller också under brott mot konsekvent användning av företeelser. 
Huvudorsaken till varför konsekvent användning är viktig är att människan störs av avvikelser 
i de mönster hon lär sig och uppfattar. Avvikelser innebär att resurser spills på att först 
uppmärksamma och sedan eventuellt tolka avvikelsen (Preece m fl, 1994; Allwood, 1998; 
Norman, 1989). 
 
Speciellt Stäng fönster ansågs vara malplacerad, respondenterna förväntade sig finna den här 
funktionen högst uppe till höger i form av ett kryss ”där det alltid ligger”. Uttalandena tyder 
på att respondenterna vant sig vid en miljö och stil som visar funktionen på det här sättet. Den 
nuvarande placeringen strider mot vad de är vana vid. I litteraturen nämns att man kan 
undersöka vilken miljö som systemet ska användas i för att bestämma en lämplig stil för 
gränssnittet (Redmond-Pyle & Moore, 1995). I utformningen av gränssnittet torde man även 
kunna dra nytta av användarnas tidigare vana och kompetens. Campus Norrköping domineras 
av MS Windows produkter, datorparken består till allra största del av PC:n, respondenterna 
förväntar sig därför finna likheter mellan Horizon och applikationer som följer windows 
stilguide och konventioner. 
 
 
Om önskemål och förslag 
 
Respondenterna hade många idéer och förslag till hur interaktionen med gränssnittet kunde 
förbättras. Till exempel föreslås en omorganisation av uppgifterna och vyernas innehåll så att 
all nödvändig information finns med, även placering av varje exemplar i Bibliograf-fönstret. 
Också funktionerna för att filtrera och sortera bör visas i anslutning till en lista eller vid 
sökmomentet. Funktionerna måste klart beskriva filtreringsvillkor om sådana angivits men 
också sorteringsordningen som gäller (även standardordningen då inga villkor angivits). En 
revidering av uppgifternas struktur kan vara på sin plats då åtminstone några respondenter 
hade problem med att fullfölja en beställning (genom att ogilla bekräfta-steget eller genom att 
missa bekräfta-steget). Också vad som är viktigt bör ha en bättre förankring i verkliga behov, 
till exempel huruvida möjligheten att beställa ett specifikt exemplar ska ingå i standard-
proceduren för att beställa. 
 
Bläddringsfunktionen saknade möjligheten att snabbt kunna ta sig fram, här föreslås en 
sammanfattningsvy över träffar med direkta ingångar till listan. Resultatlistan bör också 
informera om hur många titlar som hittades så att användaren kan vidta nödvändiga åtgärder 
till exempel göra en ny sökning. Bläddringen ska gå i lämpliga serier, till exempel 30 poster 
framåt eller bakåt. Flerindexsökningen måste grupperas om för att tydligare visa hur villkoren 
förbinder de olika sökkriterierna. Söksyntaxen måste tillåta att två ord fylls i i samma fält utan 
att de automatiskt förbinds med ”och”, som hjälptexten indikerar. Uppställningen måste i 
övrigt förbättras. Idag kan man till exempel inte söka på en boktitel med en av två möjliga 
författare. Även om villkoret ställs till Or mellan ämnesområde och författare kommer man 
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inte att kunna fråga ”hitta en bok i ämne x skriven av y eller z.” Horizon kommer antingen att 
tolka frågan som ”hitta en bok i ämne x eller en författare y och z”eller ”hitta en bok i ämne x 
och författare y och z”. Andra kombinationer kan existera. Om en utveckling av funktionen 
inte kan ske så kan funktionen i stället förenklas eller tas bort helt och hållet. När det kommer 
till vanliga sökningar så uttrycktes en önskan om att kunna söka på meningar och inte bara på 
enstaka ord samt att få bättre vägledning i vad som utgör tillåtna söksträngar. Instruktions-
texterna innehåll kan revideras för att se om några förbättringar kan göras på det området. 
 
Instruktionstexterna kan utmärkas genom att använda en annan bakgrundsfärg, ett annat 
teckensnitt eller genom att göra dem synliga endast efter en en användarförfrågan. Det här kan 
lösas genom att ha en hjälp-knapp i anslutning till besvärliga fält. Ett enhetligt utseende 
bedömer jag skulle göra användare mer positivt inställda till Horizon och inge trygghet och 
medföra att även andra funktioner börjar användas. 
 
Det som främst bör åtgärdas är namn på kontroller och deras placering. Namn bör hämtas från 
slutanvändarens begreppsvärld, Bibliograf och Visa info är dåliga alternativ, den första på 
grund av att termen är främmande för användarna och den andra för att termen inte berättar 
tillräckligt mycket om vad för slags information man får. Vissa kontroller kan ersättas av 
ikoner, främst vid bläddring bland poster. Kontroller som leder till en vy bör följa med när 
nya fönster öppnas men vara ”stumma”. På så sätt kan dessa kontroller förmedla en klarare 
bild av vad som lett fram till fönstret och övriga kontroller behöver inte ”flytta på sig”. En 
inloggningsfunktion föreslogs för att slippa monotona och ofta återkommande moment. Andra 
förslag är att ha en streckkodsläsare vid terminalerna eller låta informationen om användaren 
vara kvar i en buffer en viss tid, till exempel en session på 20 minuter. 
 
 

5.4 Avslutande kommentarer 
 
Studiens syfte har varit att belysa vad användbarhet är och hur det kommer till uttryck i 
gränssnittdesign. Jag har även redovisat en modell för användbarhetsarbete i ett 
systemutvecklingsprojekt då det tydligt framgick i studiens förberedande fas att 
användbarhetsarbete inte garanterar ett anvädbart system. Ur ett mer praktiskt hänseende har 
jag studerat hur användare interagerar med ett existerande gränssnitt och bett användarna 
uttala sig om interaktionen med detsamma. Jag har därigenom försökt finna en verklig 
förankring för mina teoretiska studier om användbarhet. Jag har insett under studiens gång att 
ett gränssnitt kan vara tillräckligt användbart, trots uppenbara brister och brott mot etablerade 
designkonventioner. Vad som slutligen bestämmer om ett gränssnitt är användbart eller inte, 
är slutanvändaren, vilket framgår av resultatet. Jag bedömmer att den egna medvetenheten, 
ens bakgrund och ens mognad spelar en avgörande roll i upplevelsen av interaktionen med ett 
gränssnitt. I studiens början misstänkte jag att jag kunde ha påverkats av en kurs i ämnet 
människa- datorinteraktion; plötsligt blev jag medveten om saker som jag annars inte 
reflekterat över och som inte stört mig nämnvärt. Jag genomförde studien medveten om den 
här biasen. Jag har funnit att de flesta respondenter hade någon form av kunskap inom ämnet, 
exempelvis genom kurser i människa- datorinteraktion eller i gränssnittsdesign. Dessa studier 
var dock antingen gamla eller just påbörjade och svaren och reaktionerna upplevde jag som 
genuina och personliga.  
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De flesta funktioner var outforskade eftersom de upplevdes som ointressanta eller hittades 
inte. Horizons grundfunktioner utnyttjades olika mycket, vissa valde att enbart söka fram 
litteratur och sköta bokningarna manuellt, vilket i sig är ett dåligt betyg för ett system. I 
litteraturen har jag funnit att ett av syftena med att införa ett datoriserat system är att öka 
produktiviteten, samtidigt kan studenters produktivitet när det gäller sökning och beställning 
av litteratur knappast anses som något kritiskt för verksamheten. Å andra sidan kan studenters 
oförmåga att använda gränssnittet fullt ut eller på rätt sätt påverka personalens produktivitet i 
en negativ riktning; återigen är här frågan om den här faktorn är kritisk eller påverkar 
verksamheten nämnvärt. Studenter uppskattar den personliga servicen och upplevelsen är 
positiv, gränssnittet till trots.  
 
Något som säkert bidragit negativt till utfallet är det faktum att Horizon är ett inköpt system 
som man inte beställt och utformat från grunden. Vad som möjligen påverkat användbarheten 
i negativ riktning är, förutom vanliga fel, en omedvetenhet om vilka användarna skulle vara 
och vad Horizon skulle användas till. Det kan som sagt bero på att systemet är generiskt men 
under intervjun med expertanvändaren framkom det att man bestämt funktionalitet och 
anpassningar utifrån personalens perspektiv. I litteraturen har jag funnit att dessa är vanliga 
fel. Användarmedverkan är kritisk men i praktiken verkar användarrepresentanters roll vara 
mycket diffus och svår att bygga in i ett systemutvecklingsprojekt. Jag har redovisat en 
modell för hur man kan arbeta med de båda frågorna: vilka är våra användare och vad 
skall/behöver användarna göra? Jag finner att modeller för hur utvecklingsarbetet ska bedrivas 
är just modeller, i praktiken krävs stor erfarenhet och mognad för att identifiera och undvika 
fallgroparna. En av de största fallgroparna är valet av användarrepresentanter. I litteraturen 
finner jag många exempel som belyser problematiken med dessa; här talar man om att 
användarrepresentanter inte är ”riktiga användare”, kan inte kommunicera eller göra sig 
förstådda, förstår inte sin roll eller ansvar, har för lite insyn i verksamheten, har en begränsad 
medverkan etc. Ett intressant förslag för att komma till rätta med det här är att inte enbart 
förlita sig till användarrepresentanter utan också bedriva observationer och intervjuer med 
användarna i den riktiga arbetsmiljön.  
 
Användbarhet kostar tid och pengar, därför ska man på förhand bestämma även en gräns för 
när målen för användbarhet kan anses vara uppfyllda. På det här sättet kan ett utvecklingsteam 
vinna större stöd för sitt användbarhetsarbete. Perfektion, som användbarhet, är och kommer 
alltid att vara personlig. 
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6 Reflektioner 
 
I detta kapitel utförs en kritisk granskning av studien. Mina egna tankar kring studien och dess 
genomförande redovisas. Dessutom presenteras här förslag till vidare forskning. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av arbetet som genomförts och slutsatserna som kunde dras.  
 

6.1 En kritisk granskning av studien 
 
I det här avsnittet söker man få svar på om studiens syfte och frågeställningar är besvarade. 
För att få svar på det granskas de metodologiska ställningstagandena som gjorts, till exempel 
val av metod och val av studieobjekt. Studiens trovärdighet och rimlighet undersöks i samma 
syfte. 
 

6.1.1 Metodologiska ställningstaganden 
 
För att få svar på mina forskningsfrågor har en litteraturgenomgång och en empirisk studie 
bedrivits. Den redovisade litteraturgenomgången ger en översikt över kunskapsområdet. Däri 
har olika aspekter av användbarhet berörts som har stark anknytning till studien, till exempel 
vad som menas med användbarhet, varför användbarhet i system är viktigt, hur 
systemutveckling traditionellt går till och svårigheterna med att passa in 
användbarhetsperspektivet i arbetet. Jag har redovisat en modell som driver fram 
användbarhetsarbetet i samtliga steg i en utvecklingsprocess. Jag har även gett en bakgrund 
till vilka discipliner som legat till grund för användberhetsläran inom branschen, där jag riktat 
speciellt intresse mot människa-datorinteraktion och kognitiv psykologi. Jag anser att 
litteraturgenomgången gav mig en bra grund för det fortsatta arbetet.  
 
I den empiriska studien använde jag mig av kvalitativa metoder. Till expertintervjun valde jag 
öppna frågeområden. Intervjuerna med normalanvändarna skedde i anslutning till 
observationerna i form av samtal kring Horizon. När det inledande frågeformuläret var ifyllt 
och de inledande frågorna var besvarade började själva observationen där användarna fick 
lösa ett bestämt antal fördefinierade uppgifter. Till uppgiftsdelen hade jag en mall för varje 
uppgift. Jag deltog aktivt i observationerna genom att be användarna tänka högt eller svara på 
frågor om vad de gjorde och vad de såg. Jag gav även ledtrådar angående var viss information 
kunde tänkas finnas, när de körde fast och bad om hjälp. Jag antecknade under tiden de 
arbetade. Efter den uppgiftsrelaterade delen följde en fördjupad intervju. Jag använde mig av 
en intervjuguide och två skärmdumpar för att styra in samtalen kring vissa områden, till 
exempel grafiska intryck, funktioner och användbarhet, men i övrigt var samtalen mycket 
dynamiska och berörde även vad jag iakttagit under observationen. Genom den låga graden av 
strukturering och standardisering i intervjuerna kunde samtliga intervjuade förklara sin syn på 
Horizon och användbarhet. 
 
När det gäller val av studieobjekt tycker jag att jag lyckats göra ett bra urval med intressanta 
och mycket olika användarrespondenter. Vissa av dem har varit frekventa användare som är 
väl förtrogna med gränssnittet medan andra varit sporadiska användare som jobbat mer 
intuitivt. En del har betraktat sig själva som väldigt kunniga medan andra varit mycket 
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ödmjuka när de kommenterat sina kunskaper och färdigheter. Hur mycket av funktionerna i 
Horizon de utnyttjar har varierat kraftigt också. Studiens syfte är inte att studera hur vanligt 
förekommande en företeelse är bland användarna utan försöka upptäcka så många företeelser 
som möjligt. För att få den här bredden på studien ska användarna som observeras utgöra 
extremer i en population (se till exempel Lundahl & Skärvad, 1992). Jag har valt att 
genomföra observationerna öppet. Observationerna har haft en standardiserad del men har i 
övrigt varit ostrukturerade för att ge respondenterna större frihet i sina svar och ageranden. Ett 
av villkoren vid val av respondenter var att de skulle vara användare av Horizon. Tanken var 
att låta folk som använder gränssnittet uttala sig om deras upplevelse av interaktionen med 
detsamma. Studien saknar därför användarperspektivet från rena nybörjare, även om några av 
respondenternas användning av Horizon var väldigt sporadisk och begränsad. 
 
Populationen begränsades betydligt när jag sökte en expertanvändare. Genom informella 
samtal med anställda på biblioteket kom jag i kontakt med den person som man unisont håller 
för den mest insatta i Horizon. I förstudien hade jag tidigare kommit i kontakt med en annan 
expertanvändare. En del av frågorna till respondenten härstammar från de inledande samtalen 
med denna. 
 
 

6.1.2 Undersökningens trovärdighet och rimlighet 
 
Studiens trovärdighet och rimlighet motsvarar begreppen reliabilitet och validitet för 
kvantitativa studier. Trovärdigheten avgörs av hur pass pålitlig informationen som förs fram 
är. Detta innebär till exempel att respondenten måste lämna uppriktigt information och att 
forskarens tolkningar måste vara objektiva. När det gäller rimlighet måste forskaren visa på 
graden av överensstämmelse med den komplexa verklighet han vill återge. Rimligheten i en 
studie ökar om där redovisas alternativa tolkningar. 
 
Observationsmaterialet tillsammans med intervjun med expertanvändaren har gett mig en 
gedigen analysgrund. När det gäller observationerna har jag minimerat min påverkan genom 
att till exempel undvika servera färdiga svar då respondenterna fastnat eller känt sig osäkra. 
Respondenterna har uppmanats att tänka högt och kommentera vad de ser och vad de gör, 
även då de varit väl förtrogna med gränssnittet och en förklaring kunde tyckas överflödig i 
sammanhanget. Intervjun med expertanvändaren genomfördes i form av ett långt samtal kring 
vissa fördefinierade områden. Mötet med expertanvändaren gav mig en större förståelse för 
hur Horizon kommit till och i vilken utsträckning användbarheten diskuterats från införseln 
till idag. De tolkningar som presenterats i analysavsnittet kan härröras från empiriska studien. 
För att underlätta för läsaren har jag till exempel valt att styrka mina tolkningar genom att 
citera respondenter. På det här sättet hoppas jag kunna visa att tolkningarna är relevanta. Där 
det gått har jag introducerat alternativa tolkningar. Respondenterns har också oberoende av 
varandra uttryckt sin syn på interaktionen med Horizon och Horizons gränssnitt och de har i 
många fall haft problem med samma företeelse i Horizon. Det här talar också för studiens 
trovärdighet och rimlighet.
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6.2 Förslag till vidare forskning 
 
En heuristik utvärdering med en användbarhetsexpert kunde vara ett sätt att komplettera eller 
utvidga den här studien. I litteraturen framgår att de flesta fel härstammar från brott mot 
någon av de ca tio designkonventionerna. Om en expertanvändare inte kan anlitas, skulle en 
checklista kunna byggas upp utifrån kända designkonventioner och gärna med hänsyn tagen 
till en etablerad stilguide för miljön. En gemensam genomgång av gränssnittet med hjälp av 
denna kunde dedrivas då i stället. 
 
Under intervjun med expertanvändaren kom det fram att det finns ett behov för att kartlägga 
alla kompletteringar och revideringar av gränssnittet som beställts sedan systemet köptes in. 
Kravspecifikationen som skrevs tycks inte ha följts och nu finns en osäkerhet kring vad som 
var beställt och vad som egentligen levererats. Personalen har som målsättning att driva 
igenom kraven och att utveckla Horizon, men har ingen direkt grund för sitt 
användbarhetsarbete. Att hjälpa personalen att formulera mätbara användbarhetsmål kan vara 
en bra fortsättning på den här studien. En annan tänkt riktning är att utifrån utfallet från den 
här studien ge förslag på användbar design, till exempel ikoner och menyer, dialogers 
utformning, navigering mellan olika fönster, uppgifters strukturering i deluppgifter och 
informationsbehovet för varje vy av ett objekt. 
 
Man kan även forska kring hur utbildning i systemet kan bedrivas samt hur 
utbildningsmaterial kan utformas. En annan aspekt som inte berörts nämnvärt är 
hjälpfunktioner, här kan man till exempel försöka utröna huruvida utbildning kan ersättas av 
hjälpfunktioner. 
 
 

6.3 Sammanfattning av genomförd studie 
 
I studiens inledningsfas studerade jag vad som menas med användbarhet, och hur 
användbarhet kan tillämpas inom gränssnittsdesign. Eftersom jag valde att studera ett 
existerande gränssnitt har jag även läst om hur användbarhetsmål kan definieras och mätas i 
ett systems olika faser, från idé till färdig produkt.  
 
Litteraturgenomgången har hjälpt mig genomföra den empiriska studien. Under intervjuerna 
fick jag reda på att användbarhet varit underordnat i kravspecifikationen och att det i stället 
handlat om att specificera funktionalitetskrav. Trots att hon inte direkt kunde uttala några 
användbarhetskrav eller vad användbarhet egentligen handlar om berörde samtalen med 
expertanvändaren några vanliga användbarhetsaspekter. Många utredningsformer var 
tillämpbara för den här studien men jag valde slutligen att koncentrera mig på en djupare 
studie av hur gränssnittet och indirekt applikationen upplevs. Till intervjuerna hade jag 
förberett en omfattande intervjuguide med förutbestämda uppgifter och kommentarsektioner. 
Intervjuerna avslutades med ett samtal kring vissa områden där jag hade tillfälle att lägga in 
frågor kring hur uppgifter lösts och andra företeelser som kommit fram under observationen. 
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Slutligen jämförde jag resultatet av den empiriska studien utifrån genomförd 
litteraturgenomgång i analysavsnittet. I analysavsnittet försökte jag bygga upp slutsatser 
genom denna jämförelse. Bland annat sammanfattas studiens utfall, det vill säga vilka insikter 
och vilken kunskap som studien bidragit med. 
 
 

6.4 Slutsatser 
 
Slutsatser kring studien är att Horizon inte används till allt den var tänkt att användas till, 
vilket teoretiskt är ett dåligt betyg för en applikation. Samtidigt är detta inget större problem 
då den negativa verkan på verksamheten kan i det här fallet vara en definitionsfråga: är 
studenternas produktivitet när det gäller att söka och beställa litteratur kritisk? Mer kritisk är 
enligt min mening, det faktum att personalens produktivitet kan sägas hämmas då de 
spenderar tid på att utbilda och hjälpa användare som kör fast eller inte använder Horizon alls. 
Studenterna upplever applikationen som bra och irritationsmomenten, där dessa finns, 
härstammar oftast från brott mot grafiska designkonventioner. När det gäller funktionalitet så 
påpekades det att om en funktion inte är färdigutvecklad så ska den heller inte visas. 
Introduktionskursernas värde kan ifrågasättas då de flesta ansåg att de lärt sig på egen hand 
och de som förlitade sig på kunskaperna från kursen hade tydligen inte lärt sig bra eller 
tillräckligt mycket. De flesta ansåg att kunskaperna från kursen var gamla och bortglömda vid 
intervjutillfällena. Vissa inslag i Horizon kan ses som försök att tillgodose kravet på 
anpassning till användarnas ökande behov, men i många fall har utformingen försvårat deras 
användning. Ingen av respondenterna ansåg att de skulle börja använda de mer avancerade 
funktionerna och någon påstod att han också fortsättningsvis skulle välja att beställa via 
disken.  
 
När det gäller användbarhet i utvecklingsskedet kan man konstatera att även om intentionerna 
varit goda så har användbarhetsarbetet i Horizon inte helt infriat förväntningarna om 
användbarhet som man bygger upp när man läser om ämnet. Vad som gått fel är varken 
sensationellt eller speciellt ovanligt; det har handlat om avsaknaden av slutanvändarens 
perspektiv, organisatoriska problem och möjligen också bristande kunskap om användbarhet i 
en eller annan form. En betydelsefull insikt som inte nämns i litteraturen men som togs upp är 
att beakta leverantörers marknadsställning när man ska köpa in ett system. Företaget som 
levererade Horizon blev uppköpta vilket oundvikligen har lett till förseningar, missförstånd, 
ofullständig avlämning och därmed en sämre kvalitet. Man bör dock återigen påpeka att 
Horizon upplevs som ett bra och ändamålsenligt verktyg av sina användare. 
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Appendix A – Designregler enligt Shneiderman och Nielsen 
 
Shneiderman, B (1998), Designing the User Interface Strategies for Effective Human-
Computer Interaction, 2nd Edition, Addison-Wesley Publishing Company Inc. 
ISBN 0-201-694972 

Shneidermans åtta gyllene regler (Eight golden rules of dialog design) 
 
1. Strive for consistency. This principle is the most frequently violated one, and yet is the 
easiest to repair and avoid. Consistent sequences of action should be required in similar 
situations; identical terminology should be used in prompts, menus, and help screens; and 
consistent commands should be employed throughout. Exceptions, such as no echoing of 
passwords or confirmation of the DELETE command, should be comprehensible and limited 
in number. 
 
2. Enable frequent users to use shortcuts. As the frequency of use increases, so do the user’s 
desire to reduce the number of interactions and to increase the pace of interaction. 
Abbreviations, special keys, hidden commands, and macro facilities are appreciated by 
frequent knowledgeable users. Shorter response times and faster display rates are other 
attractions for frequent users. 
 
3. Offer informative feedback. For every operator action, there should be some system 
feedback. For frequent and minor actions, the response can be modest, wheras for infrequent 
and major actions, the response should be more substantial. Visual presentation of the objects 
of interest provides a convenient environment for showing changes explicitly. 
 
4. Design dialogs to yield closure  Sequences of action should be organized into groups with a 
beginning, middle, and end. The informative feedback at the completion of a group of actions 
gives the operators the satisfaction of accomplishment, a sense of relief, the signal to drop 
contingency plans and options from their minds, and an indication that the way is clear to 
prepare for the next group of actions. 
 
5. Offer simple error handling  As much as possible, design the system so the user cannot 
make a serious error. If an error is made, the system should detect the error and offer simple, 
comprehensible mechanisms for handling the error. The user should not have to retype the 
entire command, but rather should need to repair only the faulty part. Erroneous commands 
should leave the system state unchanged, or the system should give instructions about 
restoring the sate. 
 
6. Permit easy reversal of actions  As much as possible, actions should be reversible. This 
feature relieves anxiety; since the user knows that errors can be undone; it thus encourages 
exploration of unfamiliar options. The units of reversibility may be a single action, a data 
entry, or a complete group of actions. 
 
7. Support internal locus of control  Experienced operators strongly desire the sense that they 
are in charge of the system and that the system responds to their actions. Surprising system 
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actions, tedious sequences of data entries, incapacity or difficulty in obtaining necessary 
information, and the inability to produce the action desired all build anxiety and disatisfaction. 
 
8. Reduce short-term memory load  The limitations of human information processing in short-
term memory requires that displays be kept simple, multiple page displays be consolidated, 
window-motion frequency be reduced, and sufficient training time be allotted for codes, 
mnemonics, and sequences of actions. Where appropiate, on-line access to command-syntax 
forms, abbreviations, codes, and other information be provided. 
 
 
Nielsen, J and Mack, R L (1994) Usability Inspection Methods, John Wiley. ISBN 0-201-
57286-9 

Nielsens checklista med motsvarande principer 
 
Visibilty of system status: The system should always keep users informed about what is going 
on, through appropiate feedback within reasonable time. 
 
Match between system and the real world: The system should speak the user’s language, with 
words, phrases and concepts familiar to the user, rather than system-oriented terms. Follow 
real-world conventions, making information appear in a natural and logical order. 
 
User control and freedom: Users often choose system functions by mistake and will need a 
clearly marked ”emergency exit” to leave the unwanted state without having to go through an 
extended dialogue. Support undo and redo. 
 
Consistency and standards: Users should not have to wonder whether different words, 
situations, or actions mean the same thing. Follow platform conventions. 
 
Error prevention: Even better than good error messages is a careful design which prevents a 
problem from occuring in the first place. 
 
Recognition rather than recall: Make objects, actions and options visible. The user should not 
have to remember from one part of the dialogue to another. Instructions for use of the system 
should be  visible or easily retrievable whenever appropiate. 
 
Flexibility and efficiency of use: Accelerators – unseen by the novice user – may often speed 
up the interaction for the expert user such that the system can cater to both inexperienced and  
experienced users. Allow users to tailor frequent actions. 
 
Aesthetic and minimalistic design: Dialogues should not contain information which is 
irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in a dialogue competes with the 
relevant units of information and diminishes their relative visibility. 
 
Help and documentation: Even though it is better if the system can be used without 
documentation, it may be necessary to provide help and documentation. Any such information 
should be easy to search, focused on the user’s task, list concrete steps to be carried out, and 
not be too large. 
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Appendix B -  Intervjuguide expertanvändaren 
 
Intervjun sker i form av ett informellt samtal, intervjuguiden tjänar som checklista vid detta. 
Ordningsföljden ska därför inte ses som fastställd, då frågorna kan komma att beröras vid 
flera olika tillfällen under samtalet. 
 
Bakgrund expertanvändare 
- utbildning och arbetslivserfarenhet 
- arbetsuppgifter (erfarenhet av Horizon/naturlig kontakt med slutanvändare) 
- eventuell medverkan i användbarhetsarbete 
 
Bakgrund Horizon 
- vad är systemet och hur kom det till 
- vem äger systemet 
- vad har gjorts för att få ett användbart system 
- finns planer på revideringar/ersättningssystem 
 
Om Horizons stationära sök- och beställningstjänst – användare och uppgifter 
- vilka är användarna, vad är kännetecknande för dem 
- vilka uppgifter ska användarna lösa/löses med hjälp av systemet 
- inlärningsstrategi/förkunskapsbehov 
- hjälpstrategi 
- största förtjänster (snabbt/säkert/funktionellt) 
- upplevt som problematiskt, om något? 
 
Om användbarhet 
- vad kännetecknar ett användbart system? 
 

”Användbarhet är ett begrepp som används för att beskriva kvaliteten hos ett 
användargränssnitt. Ett system sägs vara användbart om det är lätt att lära och använda, 
underlättar eller effektiviserar användarens uppgifter, samt uppfattas av användaren som 
användbart.” 
 
- utifrån dina formuleringar angående ett användbart system och med en av de många 
förklaringarna på ett användbart system, hur bedömer du Horizons användbarhet? 
- vad kan en ny version uppfylla för att det ska bli så användbart som möjligt? 
 
Om Horizons gränssnitt 
- hur uppfattar du Horizons gränssnitt 
- hur har gränssnittet påverkat din uppfattning om Horizon 
- några tankar om gränssnittets roll i interaktionen som sker mellan systemet och användaren? 
 
Övrigt 
Övriga synpunkter 
Kan kompletterande frågor ställas 
När uppskattas studien vara klar – önskas en kopia av intervjun? 
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Appendix C – Förfrågan om intervjumedverkan via epost 
(expertanvändare) 
 
Hej XXX! 
 
Jag fick din adress genom att fråga i disken efter någon som kunde mycket om  
Horizon. Själv heter jag Heidi Wahl och jag har en gång i tiden tillhört  
skaran studenter vid Linköpings Universitet (1997-2000). Nu har jag jobbat  
ett tag men saknar mitt examensbevis mer och mer. Det som saknas är en  
C-uppsats. 
 
Jag började skriva på en C-uppsats som handlar om användargränssnitt och  
fann i Horizon ett utmärkt fall att studera. Tyngdpunkten ligger  
naturligtvis på en teoretisk grund om hur man utvecklar gränssnitt som  
passar användarna. Eftersom jag valt att exemplifiera vad jag funnit i mina  
littaraturstudier vill jag gärna komma och ställa ett par frågor om Horizon.  
I ett senare skede kommer jag även att genomföra ett par observationer av  
användare i arbete. 
 
Det blir ett informellt samtal kring följande områden: 
 
Bakgrund - hur länge har applikationen funnits?/vem äger systemet?/fanns en  
kravspecifikation när applikationen införskaffades? 
 
Funktioner - hjälp med att uppskatta uppgifternas interna rangordning:  
kritiska uppgifter först, minst kritiska sist. Varför är vissa uppgifter mer  
kritiska än andra? 
 
Användare - hur ser en normalanvändare ut? vad gör användare m h a Horizon?  
är användarna självgående? 
 
Förtjänster - hur har ditt arbete och studenternas arbete förändrats sedan  
införskaffandet? 
 
Reaktioner - om det yttras några spontana reaktioner, vad går de ut på? 
 
Problem - största problemet när systemet kom till jämfört med nu. Finns det  
något i Horizon du skulle vilja ändra på? 
 
Har du eller någon kollega till dig tid med mig någon gång måndag - onsdag i  
nästa vecka? 30 minuter bör räcka. Jag önskar jag kunde var smidigare  
angående datumen men tyvärr gick det inte att lösa på något annat sätt. Vad  
säger du, kan vi träffas? 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Heidi Wahl  
heidi.wahl@foretag.com 
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Apendix D – Följebrev till respondenter 
 

    Norrköping, den 20 februari 2001 
 
 
Hej respondent! 
 
Jag har en gång i tiden studerat vid Linköpings universitet. Idag jobbar jag som 
webbprogrammerare och systemutvecklare i Norrköping. Jag började jobba utan att ha 
avslutat mina studier, det som saknas är en C-uppsats som dock, tack vare din hjälp, är 
på god väg att bli klar.  

Min uppsats handlar om design och utveckling av grafiska användargränssnitt som 
passar användarna.  
 
När man utvecklar system utifrån användarens perspektiv säger man att man har en 
användarcentrerad syn på systemutvecklingsprocessen. Användarcentrerad syn präglas 
av användarmedverkan och erfarenhetsåterkoppling. Två av kärnfrågorna är att 
identifiera vilka användarna är och vad användarna gör/ska kunna göra med systemet. 
När systemet redan finns är det svårt att anta en användarcentrerad syn på 
utvecklingsprocessen, men, genom att studera gränssnittet kan man ändå ta ett första 
steg mot en mer användarvänlig applikation. 
 
Utvärderingssessionen består av tre delar: 
 
1. Bakgrundsfaktainsamling 

Jag förklarar syftet med undersökningen mer ingående och ställer ett par frågor om 
din bakgrund och din erfarenhet av Horizon 
 

2. Observation 
Jag observerar när du löser specifika uppgifter. Vissa uppgifter kan komma att 
klockas och frågor kan komma att ställas i anslutning till ett visst moment. 
 

3. Kommentarer 
Ett kort samtal kring uppgifterna du fått lösa och dina upplevelser. 

 
Hela utvärderingen tar mellan  30–40 minuter. 
 
Uppgifterna om dig behandlas konfidentiellt; det är gränssnittet som granskas, inte din 
prestation. Om du har några frågor är du givetvis välkommen att ta kontakt med mig. 
Studien bedömer jag vara klar i slutet av mars. 
 
Tack igen för din medverkan! 
 
 
Heidi Wahl 
heidi.wahl@foretag.com 
telefon 
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Appendix E – Intervju- och observationsguide 
(normalanvändare) 

 
Intervju- och observationsguiden har kompletterats med svar för uppgiftsdelen där ett 
svar är möjligt att ge.  
 
Del 1 - Bakgrundsfakta 
 
 Program:  
 Årskurs: 
 Har du läst om människa- datorinteraktion (HCI), design, gränssnitt eller 
systemutveckling? 
 
 Har du gått bibliotekets introduktionskurs i informationssökning eller 
motsvarande/när? 
 Har du använt Horizon tidigare? 
 Hur ofta? 
 Vad brukar du göra med hjälp av Horizon 

 
 
 Hur har du lärt dig att använda Horizon? 
 
 Din e-post: 

 
 

Del 2 - Observation 
 
Jag söker en bok som kan tillhöra ämneskategorin psykologi, beteendevetenskap eller 
användbarhet (usability på engelska). Boken heter: ”The design of everyday things” 
 
Fråga 1. Vad heter författaren? 
 
____________________________________________________________  

 
 
Fråga 2. Är boken tillgänglig? (Ja/Nej) 
 
____________________________________________________________  

 
 
Fråga 3. Var finns boken/var är boken tillgänglig? (fysisk plats- bibliotek och hylla) 
 
____________________________________________________________  

 
 

  Donald A. Norman 

  Campus Norrköping, hylla doe 

  Nej (utlånad/reserverad) 
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Fråga 4. Om jag skulle beställa boken nu, vilken plats i kön skulle jag få? 
 
____________________________________________________________  

Beställ boken åt mig, mitt personnummer är 731024-XXXX. Mitt lånekort får du låna av 
mig. 
 
Fråga 5. Går det att ta reda på hur många lån/försenade lån/återlämningskrav och 
beställningar jag har? (Ja/Nej) 
 
____________________________________________________________  

 
Fråga 6. Med hjälp av mitt lånekort och mitt personnummer vill jag att du hjälper mig ta 
reda på hur många lån jag har och hur många beställningar jag gjort. 
 
Antal lån: ____________________________________________________  
Antal beställningar: ____________________________________________  
 
 
Fråga 7. Kan du avbeställa boken du nyss beställde? Om ja – gör det. 
 
____________________________________________________________  

 
Fråga 8. Finns tidskriften Datateknik på Campus? I så fall, från vilken årgång? 
 
____________________________________________________________  

 
 
Avancerade sökningar 
 
Fråga 9. Om jag vill söka inom ämnet usability på författarna Norman eller 
Schneiderman, hur skulle jag få göra då? 
 
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  

 
Fråga 10. Vad händer när du försöker söka på det här sättet? 
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  

 
Fråga 11. Varför händer det här, tror du? 
 
____________________________________________________________  

  avgörs av antal beställningar före, t ex 4

  Ja/Nej/Nej/Ja 

 3 (beroende av låntagare)

 10 (beroende av låntagare)

   Ja, via Beställ > Urval (personnummer och lånekortsnummer måste matas in) 

   Ja, i två bestånd 89-92 samt 92-99

   Kryssa för Fler Funktioner i Välj sökning dialogen. Välj knappen Flerindexsökn 

   Fyll i söktermen ”usability” i första inmatningsfältet. Välj sökindex 

   Titlat/ämnen – nyckelord och sökvillkoret AND. Fyll i söktermerna ”Norman”  
   och ”Shneiderman” åtskilda med mellanslag. Välj sökindex Författare – alfa- 

   betiskt och sökvillkoret OR. Observera att det kan finnas andra lösningar 

   Inga träffar, en informationsruta uppmanar användaren kontrollera att sök- 
   frågan är korrekt

   Frågesyntaxen kan vara felaktig, brister i indexeringen – titlar kan sakna rätt  
   indexering (frågan går inte att besvara)
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Del 3 - Kommentarer 
 
Titta på de bifogade bilderna, vad gömmer sig bakom varje knapp? 
 
Visa info: ______________________________________________________  
______________________________________________________________  
 
Ny sökning: ____________________________________________________  
 
Stäng fönster:___________________________________________________  
 
Beställ:________________________________________________________  
______________________________________________________________  
 
Begränsa: ______________________________________________________  
______________________________________________________________  
 
Sortera: _______________________________________________________  
 
Fortsätt sökn: ___________________________________________________  
 
Var finns kvartersbiblioteket B? 
______________________________________________________________  
 
Finns det hjälpfunktioner i Horizon? 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
 
Vad är det för skillnad mellan funktionen Visa info och funktionen Visa ex? 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
 
Allmänna synpunkter 
Fönster 
Navigation 
Färger 
Knappar 
Funktioner 
Intuitivt? 
Vad kännetecknar ett användbart system? 
Relatera till Horizon 
Övrigt 

 Visar Bibliograf, bl a Författare, titel, utgivningsår, fysisk beskrivning, 

 hylla, status och beställningar 

Öppnar Välj sökning, för att söka på nytt

  Stänger aktuellt fönster

 Öppnar Urval, för att mata in person- och lånekortsnummer, därfeter 

dialogen för att beställa vald titel och bekräfta beställningen

  Öppnar Avgränsning för att begränsa sökningen till exempelvis  

enbart inkludera tillgängliga utlåningsbara exemplar

 Öppnar Sortera för att välja hur resultatlistan ska visas

 Bläddrar till nästa sida i en resultatlista

Linköping 

Hjälp leder till en dialog om versionsnummer och leverantör. Hjälpinstruktioner  
finns i anslutning till vissa fält, t ex vad ett index innehåller (i sökmomentet).  

Exempel visar bl a annat söksyntax Sverige Billism -> Titlar etc som innehåller 
Både ”Sverige” och ”Billism” 

Visa info ger Bibliografinformation men berättar ingenting om var titeln finns. 

Visa ex berättar var exemplaret finns
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Skärmdumpar för intervjun 
 
Skärmdumparna visades på två separata blad under intervjun. Av utrymmesskäl 
sammanfördes bilderna här. 
 
Bild 1 - Titlar 

 

 
Bild 2 - Bibliograf 
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Appendix F - Hjälptext 
 
Här redovisas hjälptexten som finns uppställd vid terminalerna i Kåkenhus biliotek. Det 
här är en avskrivning av hjälptexten, layouten har efterliknats men skillnader kan 
förekomma mellan originalet och denna. 
 
 
Horizon 
 
Horizon är vårt lokala system. Där kan du söka efter litteratur inom Linköpings 
universitetsbibliotek och se om boken finns tillgänglig, det vill säga på hyllan för lån. 
 
Fyll i de sökord du vill använda. Du kan välja sökindex t ex författare eller titel. Letar du 
efter ämne sök då på „Titlar/Ämnen - nyckelord“. 
 
Tänk på att inte använda bestämd eller obestämd artikel, en, ett, den, det. Horizon lägger 
själv till „OCH“ mellan de inskrivna orden, skriver du dit „OCH“ söker den efter 
„OCH“ också. Då tar sökningen mycket längre tid. 
 
När du fått en lista kan du se mer om titeln genom att klicka på „Visa info“. Var noga 
med att se på vilket bibliotek boken finns genom att klicka på „Visa ex.“. 
 
Är boken i ett annat bibliotek än du eller utlånad kan du beställa boken genom att klicka 
på „Beställ“. Skriv i personnummer med bindestreck och lånekortsnummer, siffrorna 
inte bokstäverna. 
 
Finesser, Horizon 
 
All text som är understruken kan du använda för vidare sökning. Du kan klicka på ett 
författarnamn och du får upp en lista över de verk Horizon har registrerade med hans 
namn. Ämnesord fungerar på samma sätt.
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Apendix G  – Skärmdumpar från Horizon 

 

Avgränsningsalternativ 
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Exempeltext som förklarar indexet ”Titlar - alfabetiskt”.
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Felmeddelande när man använder samma indext två gånger, till exempel då man 
ställer upp fråga ”Sök efter böcker skrivna av Norman eller Shneiderman”. Indexet 
författare förekommer två gånger. 
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Uppställningen av flerindexsökningar med index, radioknappar och sökkriteriefält. 
Dessutom informationsruta då inga träffar hittas med den valda uppställningen. 
Observera att ursprungsfrågan i observationen gällde att hitta böcker i ämnet 
användbarhet som var skrivna av antingen Norman eller Shneiderman.Utformningen 
av flerindexsök möjliggör följande uppställningar: 
 
1. Sök böcker i ämnet användbarhet och skrivna av Norman och Shneiderman 
2. Sök böcker i ämnet användbarhet eller böcker skrivna av Norman och 

Shneiderman 
3. Sök böcker i användbarhet som inte är skrivna av Norman och Shneiderman. 
 
Att placera Norman och Shneiderman på samma rad förbinder dessa automatsikt 
med ett OCH, enligt exempeltexter. Frågan går inte att lösa. 



 

 106

Appendix H – Usability requirements 
 
Systemkrav (R) uttrycks som explicita användbarhetskrav (UR). Anpassat efter Redmond-
Pyle & Moore, 1995, ss 74-76. 
 
R1: To enable Helpline staff to resolve customer queries more effectively and quickly. 
 

UR1 Fast task performance on standard high-volume queries. This involves identifying 
the customer and finding a known problem which matches the query. The requirement 
will be tested by a task scenario measuring time to complete. 

UR2 The system should support a range of problem-solving strategies to allow different 
types of problem and different users users having different personal styles. Will be 
judged by the customer support manager. 

UR3 User satisfaction of Helpline staff. This will be measured using a questionnaire and 
must be an improvement on the existing system. 

R2: To improve the flow of relevant information from the Helpline to the sales and product 
development groups, without increasing the cost of information dissemination. 

 

UR4 The system must be usable for enquiry by other UniSoft staff after minimal training. 
This will be tested by giving a brief training session (5 minutes) followed by a task 
scenario. The criteria is the length of time to complete the task. 

UR5 Enquiry functions must be usable by intermittent users. A test is to ask the same 
individual to perform a second task scenario one week after the first, without any further 
training. Once again the criterion is the length of time to complete the task. 

UR6 User satisfaction by other UniSoft staff. Will be measured by a questionnaire. 

R3: To provide information to enable the customer support manager to monitor and control 
Helpline activities. 
 

UR7 The manager must be able to obtain a clear overview of the current situation very 
quickly. This can be measured by a performance test, which identifies all the information 
the manager must check to be confident that he ’has a grip on the situation’. The 
criterion is time to complete the task. 

 
A second requirement derived from current problems is the need for future flexibility. This becomes 
an additional usability requirement. 
 

UR8 The GUI design shall be flexible, so that its use can be adapted to accomodate 
changing task requirements. It is very difficult to measure this. We agree that the 
Helpline manager will make a subjective assessment of this. 


