
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings Universitet Linköpings Universitet
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping

Examensarbete
LITH-ITN-EX—02/227--SE

����������	
�����������������������������������

– ��������	
�������������������������

Analysis of needs, structure and user interface
- a pilot study of the Citavie news portal

Helena Karlsson
Stina Nordberg

 Ulrika Nordgren

26 augusti 2002



LITH-ITN-EX—02/227--SE

����������	
�����������������������������������
– en förstudie av Citavies nyhetsportal

Analysis of needs, structure and user interface
- a pilot study of the Citavie news portal

Examensarbete utfört i elektronisk publicering
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping

Helena Karlsson
Stina Nordberg

 Ulrika Nordgren

Handledare: Peter Jervgren, Euronetics
Examinator: Tommie Nyström, ITN

Norrköping den 26 augusti 2002



�

����������

Report category

       Licentiatavhandling
   x  Examensarbete
   x  C-uppsats
       D-uppsats
       Övrig rapport

    _ ________________

���	


Language

   x    Svenska/Swedish
       Engelska/English

    _ ________________

�����
Title
Analys av behov, struktur  och användargränssnitt – en förstudie åt Citavies nyhetsportal

Analysis of needs, structure and user interface - a pilot study of the Citavie news portal

���	
��
��
Author
Helena Karlsson, Stina Nordberg och Ulrika Nordgren

�
��
	
����
Denna rapport dokumenterar ett examensarbete gjort av tre studenter vid högskoleingenjörsutbildningen Medie- och
kommunikationsteknik på Linköpings universitet. Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på användargränssnitt till
en nyhetsportal till företagen Euronetics och Citavie.

Rapportens första del består av den teoribakgrund som studerades innan utförandet av uppgiften påbörjades. I den
andra delen beskrivs utförandet av uppgiften, som består av behovsanalys, strukturering av innehållet, utveckling av
användargränssnitt samt utvärdering. Resultaten från utvärderingen ledde till utvecklandet av ett användbart gränssnitt
som presenterades för företagen.

�����
��

This report documents the degree project of three students studying Media and Communication Engineering (B.Sc.) at
Linköping University. The task has been to produce a user interface prototype for a news portal for the companies
Euronetics and Citavie.

The first part of the report contains the theoretical background that was studied before the development started. The
second part describes the progress of the project including needs analysis, structure of the contents, development of a
user interface proposals and evaluation. The results of the evaluation were combined to produce a usable interface
that was presented to the companies.

����
�����������������������������������������������������
�����������������������
���
����������
LITH-ITN-EX—02/227--SE
_________________________________________________________________

������������������������������������������
Title of series, numbering                   ___________________________________

���
����

Keyword
Struktur, Användargränssnitt, Användbarhetsteknik, Webbdesign

 
���
Date

2002-08-26

!�"�	���������#���������#

�������$���������#
Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology



��������������
Denna rapport dokumenterar ett examensarbete gjort av tre studenter vid
högskoleingenjörsutbildningen Medie- och kommunikationsteknik på Linköpings
universitet. Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på användargränssnitt till en
nyhetsportal till företagen EuroNetics och Citavie.

Rapportens första del består av den teoribakgrund som studerades innan utförandet av
uppgiften påbörjades. I den andra delen beskrivs utförandet av uppgiften, som består av
behovsanalys, strukturering av innehållet, utveckling av användargränssnitt samt
utvärdering. Resultaten från utvärderingen ledde till utvecklandet av ett användbart
gränssnitt som presenterades för företagen.

�	���
�
This report documents the degree project of three students studying Media and
Communication Engineering (B.Sc.) at Linköping University. The task has been to
produce a user interface prototype for a news portal for the companies EuroNetics and
Citavie.

The first part of the report contains the theoretical background that was studied before the
development started. The second part describes the progress of the project including needs
analysis, structure of the contents, development of user interface proposals and evaluation.
The results of the evaluation were combined to produce a usable interface that was
presented to the companies.
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Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete som vi gjort vid Institutionen för
Teknik och Naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Examensarbetet har
gjorts på uppdrag av företagen EuroNetics och Citavie, vårterminen 2002.

Vi sökte examensarbete hos EuroNetics och de ville att vi skulle hjälpa dem med ett
projekt som de gör i samarbete med Citavie. Från början var det meningen att vi skulle
göra hela projektet. Detta skulle innebära allt från planering och strukturering till
själva programmeringsarbetet. Senare fick vi veta att hela projektet beräknades ta cirka
sex månader att slutföra för tre personer. Eftersom vårt examensarbete bara är tio
veckor långt enades vi om att vi skulle arbeta med behovsanalysen, struktureringen
och förslag på användargränssnitt.

Vi vill tacka alla anställda på EuroNetics samt Roger Älmeberg på Citavie för att vi
fick göra examensarbetet hos dem. Ett stort tack även till vår examinator Tommie
Nyström. De som svarat på enkäten samt de som hjälpt oss med utvärderingen har
också varit till stor hjälp.

Norrköping den 26 augusti 2002

Helena Karlsson Stina Nordberg Ulrika Nordgren
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Företagen EuroNetics och Citavie samarbetar för att tillsammans utveckla en nyhetsportal
kring Citavies affärsidé. Portalen ska ha ett omfattande IT-system som är tänkt att
underlätta för Citavie i arbetet att samla in, bearbeta, paketera och distribuera önskad
informationsmängd till slutkund. Detta IT-system ska använda de nya tekniker som
möjliggör distansarbete, mobilitet, multimedia, med mera. Nyheterna kommer bland annat
att hämtas från den franska nyhetsbyrån AFP. Rapporterna kommer att skrivas av Citavies
egen personal.

Företagen jobbar nu på att utveckla en webbprototyp baserad på nyhetsmaterial med
källformatet NewsML. Citavies personal ska på ett enkelt sätt själva kunna påverka
och tillföra visst innehåll till nyhetsportalen. Prototypen ska användas för utprovning
och utvärdering av layout, säkerhet och prestanda. När nyhetsportalen är klar ska det
vara möjligt för pilotkunder att kunna teckna abonnemang hos Citavie. Projektet
beräknas ta ungefär sex månader att slutföra.

���� � !�
�	������
Examensarbetet innebär att göra en behovsanalys, lägga upp strukturen samt göra
användargränssnittet för nyhetsportalen. Detta innebär att företag som kan vara
lämpliga pilotkunder kontaktas för en undersökning om vilka krav de ställer på
produkten. Hänsyn måste också tas till de krav som ställs från Citavies sida. Innehållet
på sidan måste vara väl strukturerat då det kommer att finnas väldigt mycket
information och all information ska vara tillgänglig på fyra olika språk. Eventuellt ska
kunden även kunna skapa sin egen profil på sidan. Slutligen ska ett förslag på
användargränssnitt utvecklas som kan visas upp för pilotkunderna och därefter
modifieras efter deras önskemål.

Målsättning med examensarbetet är att utföra den ovan beskrivna uppgiften på ett bra
sätt. Dessutom ska Citavie, EuroNetics samt Citavies kunder ha nytta av arbetet.

�� � �����
Syftet med denna rapport är att dokumentera den teori som används, arbetsgången och
resultatet av examensarbetet.
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EuroNetics bildades 1997 av Peter Jervgren och Tomas Fasth. EuroNetics är en IT-
byrå. De tillgodoser ett företags behov av informationssystem genom att tillhandahålla
tjänster och utrustning på abonnemangsbasis. De olika tjänster som företaget idag
erbjuder är bland annat internetdomäner, distributionslistor, e-post, databaser samt
antivirusprogram. Företagets vision är att använda fri programvara för att få ner
kostnader samt bli mer oberoende av de stora kommersiella företagen.

��"� � &���'��
Citavie är ett handelsbolag som startades 1998 av Roger Älmeberg. Citavie skriver
rapporter med ekonomisk och politisk information till företag. Informationen kan
bland annat handla om olika branscher i olika länder. Citavie kombinerar under-
sökningar, statistik, intervjuer och direktrapporter för att producera skräddarsydda
rapporter. Även om Citavies huvudspråk är engelska, går dessa rapporter att få på
svenska, kinesiska, tyska, franska och spanska. Denna information kan sedan användas
som beslutsunderlag i olika frågor, som till exempel om företaget ska göra en
investering. Citavie koncentrerar sig på att ta fram information om EU-länderna, EU:s
kandidatländer samt Kina. De tar även fram information om USA, Japan, Ryssland och
Latinamerika. Citavie har korrespondenter i alla dessa områden. Korrespondenterna
behärskar språket, har god kunskap om och bor oftast i landet. Man jobbar även
tillsammans med andra specialister och konsulter beroende på projektets karaktär.

��(� )����
�	���*��
Rapportens huvuddel består av fyra delar: teoribakgrund, behovsanalys, struktur och
användargränssnitt. Behovsanalysen leder fram till en idé om hur företagen vill att
innehållet ska vara strukturerat. Utifrån den strukturen har sedan ett användargränssnitt
tagits fram. Rapporten avslutas sedan med det resultat som framkommit.
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Ett av de största problem som en designer av människa-dator system har, är att
försäkra sig om att den färdiga produkten verkligen är vad användaren vill ha och
behöver. Problemet är att veta exakt vilket sorts system som användaren vill ha och
göra det bästa gränssnittet för den uppgiften och den användaren. Användbarhetsteknik
används för att lösa detta problem. Ett sätt är att utvärdera gränssnittet så att alla fel
upptäcks. För att utvärdera ett gränssnitt kan det vara bra att ha olika kriterier att mäta
gränssnittet mot. Denna metod kallas usability engineering – användbarhetsteknik. 1

Begreppet användbarhet kommer från den ergonomiska sidan av människa-dator-
interaktion. Medan designprocessen fortfarande är komplicerad, använder sig
människa-dator-interaktion mycket av utvärdering och användbarhet för att utvärdera
och mäta ett gränssnitt mot olika utvalda kriterier. Användbarhet handlar om det
praktiska istället för det teoretiska. När man jobbar med användbarhetsteknik tittar
man på riktiga användare i arbete och mäter gränssnittet mot de förbestämda
kriterierna. 2

Att försäkra sig om att en produkt är användbar är svårt. Ännu svårare är det att
garantera att produkten är användbar. Användbarhetsteknik hjälper till att lösa detta
problem genom: 3

• Definiering av användbarhet genom olika mått.

• Planering av användbarhetsnivåer.

• Integrering av återkoppling från användaren i designprocessen.

• Upprepning av ovanstående tills användbarhetsnivåerna uppfylls eller ändras efter
användarens tillstånd.

Alla beslut om användbarheten på ett gränssnitt ska alltid göras av designern. De ska
vara medvetna och tydliga och designern ska veta varför de görs. Alla beslut tas dock
inte på detta sätt, vissa är omedvetna och indirekta. För att undvika sådana beslut är det
viktigt att målen är synliga och att de som gör designen samarbetar. Idén med
användbarhetsteknik är att göra designprocessen öppen och synbar och att ha sätt att
mäta resultatet mot kriterier som gemensamt satts upp i förväg. 4

                                                
1 Faulkner, 1998, kap 7.1
2 Faulkner, 1998, kap 7.1
3 Faulkner, 1998, kap 7.1
4 Faulkner, 1998, kap 7.1
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Det man försöker uppnå med användbarhet är att identifiera vad som gör att man
lyckas och hur det kan mätas. Detta innebär att man tar fram olika nivåer som är
mätbara. Till exempel kan följande vara en lista av nivåer för en viss typ av program:

• Hur lätt det är att lära sig.

• Kapacitet.

• Användarens tillfredsställelse.

Hur lätt det är att lära sig kan mätas genom granskning av följande kriterier:

• Tiden det tar att lära sig gränssnittet.

• Tiden det tar att uppnå ett visst prestationskriterium.

• Svårigheter som observerats i samband med inskaffning av nödvändiga färdigheter.

• Användarens kommentarer och förslag.

Andra kriterier för att mäta hur lätt ett program är att lära sig kan vara:

• Antal felmeddelanden.

• Antalet av vissa felmeddelanden.

• Antal hjälpsökningar on-line.

• Antal gånger en användare behöver hjälp för att klara ett visst problem.

Kapacitet är hur lätt och effektivt gränssnittet fungerar när man har lärt sig det. För att
mäta det kan man granska följande kriterier:

• Tiden det tar att göra en viss uppgift.

• Förhållandet mellan framgång och misslyckande i utförda uppgifter.

• Antal gånger användaren använder ett visst kommando eller en viss funktion.

• Tiden som tillbringas med att leta efter information i dokumentationen.

• Hur mycket tid som on-line hjälp används.

• Användarens förslag och kommentarer.

Användarens tillfredsställelse kan mätas genom frågor som till exempel:

"Hur skulle du gradera din helhetssyn på gränssnittet?

1= mycket dåligt, 5=mycket bra"

Det kan vara bra att i förväg sätta ett mål att till exempel minst 90 % av användarna
ska svara 4 eller 5. På det sättet får man en relativt objektiv uppfattning av svaren.

                                                
5 Faulkner, 1998, kap 7.2
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För att göra en applikation med hjälp av användbarhetsteknik måste man först sätta
upp en användbarhetsspecifikation. Det är en redogörelse för vilka nivåer som ska
granskas. Det vill säga:

• Hur kriterier ska mätas.

• Vad kriteriet är för att representera uppnåendet av målet.

• Målgrupp.

• Vilka förhandsvillkoren för mätning är.

Denna specifikation används sedan som bas vid utvärdering av applikationen.
Processen med utvärdering – omdesign - utvärdering kan sedan fortgå tills alla nivåer
uppnås.

Ett exempel på specifikation kan vara:

.���
��
�/ Lätthet och kapacitet

&,��/ Antal fel

&,������/ Alla användare

#��������������/ Mätning görs efter en veckas användning.

 ���"� 0��������'���'*����
�����������������1

Man kan utöka användbarhetsspecifikationen för att specificera prestationskriterium
med:

• Det värsta som kan uppstå och som är oacceptabelt.

• Lägsta nivå som är acceptabelt.

• Planerad nivå.

• Bästa fall.

• Dagens nivå.

Genom att lägga till detta får man en skala som man kan mäta applikationen mot
jämfört med föregående utvärderingar. Ett exempel på vad detta kan vara är:

0����������/ Fler fel än i dagsläget

1���������,/ Lika många fel som idag

2���
�������,/ Två fel i timmen

3���������/ Inga fel

$��
������,/ Sex fel i timmen

                                                
6 Faulkner, 1998, kap 7.3
7 Faulkner, 1998, kap 7.4
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För att uppnå de mått som krävs i specifikationen är det bra att ha en lämplig
checklista. Den kan innehålla följande:

• Tiden det tar för att klara av en uppgift.

• Hur många procent av uppgifterna som klaras av.

• Hur många procent av uppgifterna som klaras av per timme.

• Förhållandet mellan framgång och misslyckande.

• Tiden som tillbringas med att rätta till fel.

• Antal gånger som on-line hjälp och dokumentation används.

• Hur mycket tid som tillbringas med hjälp och dokumentation.

• Procentandel positiva/negativa kommentarer från användaren.

• Antal upprepade eller felaktiga kommandon.

• Antal bra kännetecken som användaren kommer ihåg.

• Antal kommandon som inte används.

Denna checklista bör arbetas igenom och sedan jämförs svaren med kraven som har
satts i användbarhetsspecifikationen.

 � � 3*�������������
�
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Man brukar säga att människans minne är uppdelat i tre olika delar: sensoriska minnet,
korttidsminnet och långtidsminnet.

Sensoriska minnen är de minnen som tar emot information från sinnesorganen. De
sensoriska minnena har stor kapacitet men kort livslängd och är separerade från
korttidsminnet. Varje sinne har sitt egna sensoriska minne som människan självmant
kan framkalla. Vissa sensoriska minnen verkar vara starkare och mer långvariga än
andra. Hörselminnen är till exempel bättre än visuella minnen, därför kan man ofta
"spela upp" det någon nyss sagt för sig själv om man behöver fundera på vad personen
egentligen sa/menade. Sensoriska minnen kan återupplivas vid särskild stimuli från
omgivningen. Till exempel kan en lukt påminna om en speciell händelse eller plats.9

Korttidsminnet som också brukar kallas arbetsminnet har liten kapacitet och, som man
hör av namnet, en livslängd på bara några sekunder. I korttidsminnet bearbetas
inkommande informationen av medvetna tankeprocesser. Informationen kan komma
antingen från det sensoriska minnet eller från långtidsminnet. Man brukar säga att
antalet informationsbitar som samtidigt kan processas av korttidsminnet begränsas av
det magiska talet 7±2. 10

                                                
8 Faulkner, 1998, kap 7.5
9 Faulkner, 1998, kap 3.2
10 Faulkner, 1998, kap 3.2
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Långtidsminnet är ett permanent minne som informationen långtidsförvaras i.
Långtidsminnet har obegränsad kapacitet och livslängd. Information som sparas i
långtidsminnet måste hämtas till korttidsminnet innan den kan användas. Denna
hämtningsprocess tar tid vilket gör att information i långtidsminnet inte kan processas
lika snabbt som information som finns i korttidsminnet. 11

Eftersom människans korttidsminne är begränsat är det viktigt att inte mata användaren
med för mycket information åt gången. Detta betyder att man maximalt bör visa
mellan fem och nio informationsbitar åt gången. Om man konsekvent presenterar
information i separata delar räknas varje del bara som en informationsbit. Detta brukar
kallas för chunking. 12 Det är till exempel lättare att komma ihåg ett telefonnummer om
man skriver det såhär:

011-96 23 57 (4 informationsbitar)

Än om man skriver det såhär:

011962357 (9 informationsbitar)

Ett effektivt sätt att begränsa informationsmängden som användaren matas med är att
ta bort de delar som inte är aktuella för tillfället. En knapp som användaren inte kan
klicka på förrän hon fyllt i viss information i ett formulär kan göras osynlig eller
avaktiveras genom att färgen tonas ner. Att göra saker osynliga kan dock förvirra
användaren om hon förväntar sig att hitta en knapp på ett visst ställe och inte kan förstå
varför den är försvunnen. Oftast är det ett bättre alternativ att tona ner en knapp.
Användaren tror då inte att knappen försvunnit på något mystiskt sätt, utan att hon
måste göra något för att aktivera den. 13
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Man bör även akta sig för att presentera för lite information på varje sida eftersom
detta leder till att användaren måste gå igenom flera sidor för att komma till den
information hon söker.

                                                
11 Faulkner, 1998, kap 3.2
12 Faulkner, 1998, kap 3.4
13 Andrén, Gunnarsson, Lundin, 1993, kap 4
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En annan mänsklig faktor som påverkar gränssnittsdesignen är användarens
reaktionstid. För den genomsnittlige användaren är reaktionstiden mellan 0.15 och 0.20
sekunder, men den påverkas av följande:

• Enbart hörsel- och känselreaktion är vanligtvis 0.04 sekunder snabbare än enbart
visuell reaktion.

• När man inte är beredd eller när stimuli kommer med ojämnt mellanrum ökar
reaktionstiden.

• Reaktionstiden förändras inte så mycket mellan åldern 15-60 men de som är under
15 och över 60 har en längre reaktionstid.

• På stimuli i periferin i synområdet reagerar man 0.015-0.03 sekunder långsammare
jämfört med de stimuli i den centrala delen av synområdet.

Om man inte tar hänsyn till dessa faktorer då man designar ett gränssnitt kan
användaren känna sig stressad och maktlös.

 � ��� � )
����������

Rörelsetid är den tid det tar för att fysiskt besvara stimuli. Människor rör sig snabbare i
vissa riktningar än i andra. Till exempel går det snabbare att utföra rörelser som bara
innebär böjning i armbågen än rörelser som innebär att man använder axeln. Böjning i
armbågen är också mer precisa.

 � ���"� 0���*
�������
Genom att hjälpa användaren att rikta sin uppmärksamhet mot vissa delar av
gränssnittet kan man effektivisera interaktionen mellan system och användare avsevärt.
Man kan använda färger och animationer för att leda användarens uppmärksamhet till
vissa delar av gränssnittet. Detta används idag flitigt i annonser på Internet. Man bör
dock vara försiktig med användandet av färger och animationer då de lätt tar över
användarens hela uppmärksamhet. Användaren får då svårigheter att koncentrera sig
på det övriga innehållet på sidan. Det är till exempel mycket svårt att läsa en text på en
webbsida om det finns en annons bredvid som hela tiden rör på sig. När man gör
designen för ett datorstyrt system kan olika typer av uppmärksamhet provas.

                                                
14 Faulkner, 1998, kap 4.5
15 Faulkner, 1998, kap 4.5
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Selektiv uppmärksamhet innebär att användaren måste övervaka flera kanaler med
information för att klara av en uppgift. När antalet kanaler ökar blir användaren sämre
på att utföra sin uppgift. När det krävs selektiv uppmärksamhet ska man tänka på att:

• Hålla nere antalet kanaler som måste övervakas.

• Klargöra vilka kanaler som är viktigast.

• Användaren ska inte behöva känna sig stressad.

• Det bör framgå i vilken kanal nästa information finns.

• Användaren bör tränas i övervakning av kanaler.

• Flertalet kanaler bör finnas så nära varandra som möjligt.

 � ���"� � ���	��
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Problemet med att få fokuserad uppmärksamhet är att hålla användaren fokuserad på
en informationskanal utan att bli distraherad. Hur bra det går att fokusera på en kanal
beror på hur nära andra informationskanaler ligger. När det krävs fokuserad
uppmärksamhet bör man tänka på att:

• Kanaler som konkurrerar om uppmärksamheten bör vara så olika varandra som
möjligt.

• Kanaler som konkurrerar om uppmärksamheten bör hållas så långt borta från
varandra som möjligt.

• Antalet kanaler som konkurrerar om uppmärksamheten bör hållas till ett minimum.

• Den mest viktiga kanalen bör vara större, ljusare, mer högljud och kräva mer
uppmärksamhet än de konkurrerande.

 � ���"�"� -�����	���*
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Människor har en begränsad förmåga att behandla information och denna gräns kan
överstigas om för många uppgifter ska göras samtidigt. Trots det försöker många
människor göra flera saker på en gång fast de inte klarar av att dela uppmärksamheten
mellan sakerna. Man ska tänka på att:

• Möjliga informationskanaler ska begränsas så mycket det går.

• Användaren ska uppmanas att prioritera.

• Uppgifterna bör vara så lätta som möjligt.

• Uppgifterna bör vara så olika varandra som möjligt vad gäller indata, utdata och
modalitet.

                                                
16 Faulkner, 1998, kap 4.5
17 Faulkner, 1998, kap 4.5
18 Faulkner, 1998, kap 4.5
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Det finns olika sorters gränssnitt för kommunikation mellan människa och dator. De
vanligaste är:

• Grafiska gränssnitt.

• Textbaserade gränssnitt.

• Röstbaserade gränssnitt.

Textbaserade gränssnitt kan antingen använda sig av naturligt språk eller av en speciell
syntax som användaren måste lära sig. Det är dock svårt att skapa ett system som
effektivt förstår naturligt språk. Vanliga problem med dessa gränssnitt är stavfel och
variationer i språket. Detta kan leda till att man måste formulera meningarna på ett
visst sätt för att datorn ska förstå och då är det ändå inte längre ett naturligt språk som
används. Om man inte lyckas skapa ett bra system för igenkänning av ett naturligt
språk finns risken att mycket tid går åt till att systemet hela tiden kommer ifrågasätta
vad som egentligen menas och det skulle då gå snabbare att använda ett annat sorts
gränssnitt istället. En annan nackdel med skriftlig kommunikation med datorn via
naturligt språk är mängden text som måste skrivas. Ofta kan det gå snabbare att klicka
sig fram i ett meny- och knappbaserat gränssnitt än att skriva text. Att skriva till
exempel "Jag vill skriva ut 5 kopior av sidorna 4 till och med 19 i dokumentet i
omvänd ordning." tar troligtvis längre tid än de musklick som skulle behövas i ett
grafiskt gränssnitt. De flesta textbaserade gränssnitt baseras på att användaren lärt sig
den syntax som används i just det gränssnittet.19
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Något som än så länge är relativt ovanligt, men som existerar för vissa tillämpningar,
är röstbaserade gränssnitt. I röstbaserade gränssnitt talar användaren med datorn med
hjälp av en mikrofon. Här uppstår dock problem med att olika personer betonar
meningar på olika sätt och har olika dialekter. 20

                                                
19 Preece, 1994, kap 13.5
20 Preece, 1994, kap 13.5
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Under det senaste årtiondet har textbaserade gränssnitt blivit mer och mer ovanliga.
Idag är grafiska gränssnitt det vanligast förekommande användargränssnittet. I ett
grafiskt gränssnitt använder man sig av grafik som till exempel ikoner, menyer, bilder
och knappar för att kommunicera med datorn. En stor fördel med att använda sig av
grafiska gränssnitt är att om man har lärt sig ett gränssnitt underlättar det ofta när man
ska lära sig ett annat. Med textbaserade gränssnitt gäller inte detta, där kan det nästan
vara tvärt om, det vill säga att det är en nackdel att ha lärt sig ett textbaserat gränssnitt
när man vill lära sig ett annat. Anledningen till detta är att syntaxen i textbaserade
gränssnitt inte är standardiserade på samma sätt som grafiska gränssnitt är idag. Har
man till exempel lärt sig hur en rullgardinsmeny fungerar i ett grafiskt gränssnitt
underlättar det när man ska lära sig ett annat grafiskt gränssnitt. Man behöver oftast
inte läsa manualen innan man börjar använda ett grafiskt gränssnitt, i alla fall inte så
länge gränssnittet är utformat på ett bra och användbart sätt. Grafiska gränssnitt är
också lätta att använda för den ovane datoranvändaren eftersom man ofta kan förstå
vad exempelvis olika ikoner betyder då de relaterar till det man känner igen från
omvärlden. Har man någon gång sett en skrivare är det inte svårt att räkna ut vad
ikonen med en bild på en skrivare betyder.21
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21 Andrén, Gunnarsson, Lundin, 1993, kap 1
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Minnesforskning har visat att man känner igen saker fortare än man kan minnas dem22.
Detta betyder att man lätt kan känna igen exempelvis ett företags logotyp när man ser
den. Om någon skulle be oss beskriva den från minnet skulle det vara mycket svårare.
På grund av detta är det ofta lättare att använda ett grafiskt gränssnitt än exempelvis ett
textbaserat. I det grafiska gränssnittet kan användaren titta igenom olika alternativ i
menyerna och lätt känna igen det rätta alternativet. Att komma ihåg det rätta
textkommandot från minnet är ofta mycket svårare. Man kan säga att med ett
textbaserat gränssnitt måste all kunskap finnas hos användaren. Användaren av ett
grafiskt gränssnitt kan däremot förlita sig på att en stor del av kunskapen finns i
omvärlden, det vill säga i gränssnittet. Textbaserade gränssnitt kan dock vara effektiva
för expertanvändare.

Resten av denna rapport kommer att inriktas på grafiska användargränssnitt. Vid
användandet av orden användargränssnitt eller gränssnitt menas därför grafiska
användargränssnitt.

 �(� �����
���

 �(��� 3��
När man ska skapa ett gränssnitt finns det en hel del att beakta innan man sätter igång,
till exempel vad som är målet med gränssnittet. Vad det ska uträtta och vilken
målgrupp det riktar sig till. Hur det ska fungera och hur den grafiska designen ska se
ut. 23

Det allra viktigaste att börja med är att formulera ett mål, det vill säga vad som ska
uppnås under en viss tidsperiod. Man bör ha tre viktiga krav på målet: 24

• Det ska vara preciserat, det vill säga att målet måste vara tillräckligt tydligt.

• Målet bör vara  noga utformat så man kan få fram ett budskap som användaren
sedan lätt kan uppfatta.

• Effekten av gränssnittet bör kunna mätas och jämföras med målet efter en viss
tidsperiod, detta för att man ska kunna veta om man uppnått målet. Det är extra
viktigt också för det fortsätta arbetet.

 �(� � 3�
�����������
För att formulera målet bör man göra analyser av hur marknaden ser ut. För att göra en
analys behöver man underlag från olika undersökningar. Det finns två olika sorters
undersökningar, kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa undersökningar talar om hur
många som köper samt använder en vara och hur detta antal står i relation till hela
marknaden. Kvalitativa tar reda på saker som kunskap, känslor och attityder. När man
fått den information och kunskap man behöver från undersökningar kan man göra
analyser. Det finns en analys som kallas för SWOP-analys (strengths, weakness,
opportunities och threats) som ofta används. Detta handlar om att först ta reda på sina
styrkor, vad man är bättre på än konkurrenterna. Därefter tar man reda på sina

                                                
22 Preece, 1994, sid 118-121
23 Bergström, 2001, sid 24-26
24 Bergström, 2001, sid 24-26
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svagheter och försöker åtgärda dem. Sedan bör man kunna se vilka möjligheter man
har för en viss satsning och därefter tar man reda på hot, det kan till exempel handla
om nya konkurrenter eller nya krav på anpassning. Det finns även något som kallas för
nulägesanalys och man analyserar då aktuella varor och tjänster, pris, distribution och
konkurrens. När man har gjort en av dessa analyser kan man formulera målet. 25

Efter att ha formulerat målet bör man lägga upp en strategi. Man bestämmer då hur
man ska nå målet. Det är även bra att veta vilken målgrupp man vänder sig till. Ju
noggrannare man känner till målgruppen, desto bättre kan man anpassa gränssnittet.
Man bör även ställa sig ett antal viktiga frågor som "Vilken typ av utrustning har
användaren?", "Hur mycket tid förväntas användaren lägga ner på gränssnittet?" och
"Vilka tjänster söker användaren?". Har man svaren på dessa frågor kan man nå ut
ännu bättre till sina användare. 26

 �(�"� �
������� 1

Innan man börjar utveckla ett gränssnitt är det bra att utveckla en prototyp. En prototyp
är en modell av det planerade gränssnittet. Med hjälp av en prototyp kan beställare,
slutanvändare och andra intressenter få en bild av hur gränssnittet kommer att se ut. På
så sätt kan de komma med åsikter och förändringsförslag medan det fortfarande inte
kostar allt för mycket tid och pengar att göra förändringar på gränssnittet. Det är ofta
svårt att sätta sig in i hur gränssnittet kommer att se ut och komma med åsikter om man
inte har en prototyp att relatera till. Eller som Roger Älmeberg på Citavie sagt: "Det är
svårt att säga om man tycker om Coca Cola om man aldrig har smakat det". Prototypen
används för att undersöka om gränssnittet stämmer överens med sammanhanget där det
ska användas och innehåller rätt information samt för att se om användargränssnittet
går lätt och snabbt att använda. Omfattningen av prototypen kan variera, men man kan
rikta in sig på att spendera en femtedel av den tid som går åt till att utveckla det riktiga
gränssnittet. Det är viktigt att i god tid lägga rätt ambitionsnivå på prototypen, annars
är det lätt att för mycket tid går åt till att utforma detaljer. Om utvärderingen av
prototypen säger att allt för många ändringar bör göras eller om man beslutar sig för att
använda ett annat verktyg kan det hända att det är bättre att lägga prototypen åt sidan
och börja om på nytt.

 �.� ��
	��	

Att strukturera är att bestämma hur innehållet i gränssnittet ska byggas upp. Innehållet
kan vara strukturerat så att gränssnittet blir enkelt och lättmanövrerat för användaren,
eller så att det blir djupt och svårt att hitta information på. För att kunna strukturera
innehållet på ett bra sätt bör ett flödesschema göras först. Ett flödesschema är en skiss
över hur användarna kan komma att hitta i gränssnittet. För att göra en sådan skiss för
en portal bör det vara klart vad som ska vara första sidan, hur innehållet ska vara
indelat samt hur användaren ska kunna hitta.28

                                                
25 Bergström, 2001, sid 24-26
26 Bergström, 2001, sid 24-26
27 Andrén, Gunnarsson, Lundin, 1993, kap 3
28 Bergström, 2001, sid 29-32
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När man designar gränssnitt för Internet måste man komma ihåg att Internet är ett
kaos. Man hoppar från sida till sida och så fort man går vidare förlorar man det
sammanhang man var i nyss, man kan vara kvar på samma sajt eller på andra sidan
jorden. Därför är det mycket lätt att gå vilse på Internet. En webbdesigner måste alltid
tänka på att hjälpa folk att hitta rätt. Det gör man genom att svara på fyra frågor som
varje läsare ställer sig:29

• Var är jag?

• Vad innehåller den här sajten?

• Hur bär jag mig åt för att komma dit jag vill?

• Hur kommer jag tillbaka till där jag var?

De tre vanligaste strukturerna av sajter är linjär struktur, trädstruktur och vävstruktur.
Ofta kan dock en kombination av dessa strukturer vara bra. 30

 �.��� 4���*
���
	��	
�"�

Detta är den enklaste strukturen. Sajten blir lättmanövrerad och det är enkelt för
användaren att få en överblick över innehållet. Den kan dock kännas förutsägbar och
bli händelselös och tråkig.

#�����'/�1��9������������

 �.� � +
*���
	��	

Det här är den vanligaste strukturen och är en hierarkisk uppbyggnad av innehållet.
Innehållet struktureras i över- och undergrupper. Den är mer medryckande och
spännande om man jämför med den linjära strukturen. Det bör dock alltid finnas en
meny eller webbkarta på varje sida, så användaren lätt kan se var hon befinner sig. Det
bör heller inte finnas fler än tre nivåer, en tumregel är att det inte ska vara mer än tre
klick till den information användaren vill hitta. 32

                                                
29 Sundström, 2002
30 Bergström, 2001, sid 29-32
31 Bergström, 2001, sid 29-32
32 Bergström, 2001, sid 29-32
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Ibland har man en sida som passar in i flera underavdelningar i trädstrukturen. Man ska
då försöka lägga den där den passar in mest och sedan länka dit från de andra sidorna.
Lägger man den på fler ställen blir det fler ställen att uppdatera på. Det gör också att
användaren kan känna sig förvirrad, hon tycker att hon känner igen det men är inte
säker på att hon har läst det förut eller om det är något nytt. 33

#�����"/�)������������

 �.�"� !*'��
	��	
�"(

Denna struktur är en mer avancerad struktur och liknar en spindelväv. Den är
associativ där en länk kan leda till ny information på andra sidor. Detta gör att det inte
finns några begränsningar med den här strukturen, men det finns även risker med detta.
Användaren kan lätt gå vilse och få svårare att hitta den information hon söker. Består
sidan av över 200 sidor kan en sökmotor vara motiverad.

#�����%/�0�����������

 �.�(� ,��
���*��������
�����������

 �.�(��� -���������

Vissa sajter går över huvud taget inte att klicka sig fram på, man kan bara söka efter
något i en databas. Ofta är sajter med mycket information uppbyggda på detta sätt. Om
användaren hittar det hon söker beror mycket på hennes förståelse för ämnet och på
hur bra sökmotorn är.

                                                
33 Sundström, 2002
34 Bergström, 2001, sid 29-32
35 Sundström, 2002
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 �.�(� � ���
����

Ibland väljer man att ha ett intro som sätter stämningen för hela sajten. Den kommer
innan den riktiga förstasidan. Det kan vara kul första gången man går in på sidan men
efter några gånger upplever de flesta det som irriterande.

#�����(/�)������������!
��
���������

 �.�(�"� #����������

Om man lägger sidorna efter varandra som vid ett föredrag har man ett bildspel. Den
har en mycket enkel struktur och används när man har så mycket att berätta att det inte
får plats på en sida. Med ett bildspel kan användaren inte själv påverka vad som ska
komma, därför är det lämpligt att på något sätt visa hur långt i bildspelet man har
kommit och hur långt det är kvar.

#�����:/�3�����
��

 �.�(�(� ��
�	�*

Formulär kan vara uppbyggda som ett bildspel. Anledningen till detta är att det inte ska
vara en enda lång sida med frågor, istället har man några frågor per sida. När man har
svarat på frågorna på en sida går man vidare till nästa. Denna teknik gör att man också
kan anpassa efterföljande sidor efter de svar man fått på de tidigare. 38

När man använder sig av formulär är inmatningstypen förutbestämd. Formulär kan
vara på hela bildskärmen eller pop-up. Användaren fyller i alla val men ordningen på
hur hon gör det är oviktig. Hon kan ändra sina svar hur många gånger som helst ända
tills hon väljer att spara uppgifterna genom att till exempel klicka på en knapp med
musen eller trycka "Enter". Man måste tänka på hur man ordnar och delar upp
frågorna. Ordningen måste vara logisk för användaren och följa hennes uppfattning om
hur uppgiften ska lösas.39

                                                
36 Sundström, 2002
37 Sundström, 2002
38 Sundström, 2002
39 Faulkner, 1998, kap 4.3



Teoribakgrund: Design

����������	
��������������������������������������
����������
����������
�����
�������� 23
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Bokstrukturen påminner också om ett bildspel, skillnaden är att här kan användaren gå
direkt till ett visst kapitel. Innehållsförteckningen har direktlänkar till varje kapitel men
man kan också gå igenom sidorna i ordning, som i en bok.

#�����*/�3�����������

 �.�(�/� 5��������
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Ibland finns det inte någon direkt ordningsföljd i sidorna, då kan det vara lämpligt att
ha länkar åt båda hållen. Den strukturen passar bra till kataloger när man efter att ha
hittat en produkt lätt kan hitta en liknande.

#������8/�.���������������

 �/� -�����
Arkitekten Mies van der Rohes myntade uttrycket "Less is more". Detta stämmer
mycket bra i gränssnittsdesign. Är sajten för rörig ser det oproffsigt ut. Den kan
uppfattas negativ och blir tröttsam att titta på. Därför bör man designa gränssnittet så
rent och enkelt som möjligt och vara försiktig med tung grafik som tar lång tid att
ladda ner. Man ska inte vara rädd för att få tomma ytor, dessa ger bara användaren
andrum samt sätter fokus på det viktiga. 42

När man ska designa gränssnitt för Internet kan man jämföra Internet med en stad och
att designa en sajt vid att bygga en stadsdel av den staden. Man måste bestämma vilken
karaktär sajten ska ha (nöjesfält, industriförort, villaområde, etcetera). Är det en sajt
som besöks på arbetet eller på fritiden? Kommer användarna att besöka sajten för att
hitta något eller för att bli överraskade? Man kan även fundera över vägnätet i den här
stadsdelen. Ska det vara smågator och gränder eller motorvägar så man så snabbt som
möjligt ska komma fram? Även om man väljer motorvägar ska man tänka på att
användarna ska trivas, utan att det för den skull hindrar dem i deras arbete. Trivs inte
användarna kommer de inte att stanna. Det finns nästan alltid någon annan stadsdel

                                                
40 Sundström, 2002
41 Sundström, 2002
42 Bergström, 2001, sid 45-59
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som erbjuder ungefär samma saker och har bättre service. Även om den som designar
sajten har sina egna mål måste användaren och hennes behov sättas först. Om hon inte
trivs spelar det ingen roll vad designern drömmer om. Man ska också tänka på vilka
som ska ta sig fram i stadsdelen, är det bara röda sportbilar eller även rishögar? Vem
ska känna sig välkommen till sajten? 43

 �/��� ,���*�����
	���
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���������'������
*�������
Några grundläggande punkter man bör hålla sig till när man designar ett gränssnitt är
följande: 44

• Logik: det innebär att saker ska hända i logisk ordning. Användaren ska kunna
förvänta sig vad som ska hända och inte blir överraskad (förutom i spel förstås).

• Lämplighet: gränssnitt ska vara lämpliga för den uppgift som ska utföras och klara
av de krav som ställs.

• Konsekvens: gränssnittets olika delar ska finnas på samma ställen varje gång. Ett
visst kommando ska innebära samma sak varje gång. Användaren ska inte behöva
komma ihåg olika saker hon måste göra för att klara av liknande uppgifter.
Storleken på fönstret ska vara lika hela tiden och menyer och liknande ska vara på
samma ställe. Användaren ska inte bli förvånad över något som händer i
användargränssnittet eller över vad hon ska göra härnäst.

• Förlåtande: gränssnittet ska vara användarvänligt och motståndskraftigt. Människor
kan vara oförutsägbara och gränssnittet måste överleva det. Användaren ska känna
att hon är en del av ett väldesignat människa-dator system där varje del gör sitt
bästa.

• Minimalism: användare har mentala och fysiska gränser. Att ha onödiga saker på
bildskärmen bör undvikas. För mycket ljud och för mycket saker som händer på en
gång gör att ett gränssnitt blir stressande och svårt att lära sig.

• Flexibilitet: alla människor är inte likadana. Reaktionstid, förmåga att utföra
uppgifter utan fel, vad man föredrar, beslutsamhet och kunskap är olika för alla
människor. Ett gränssnitt som kan anpassa sig till den person som använder det och
uppgiften som användaren ska utföra är ett bra gränssnitt. Gränssnittet ska kunna
anpassa sig till olika krav och även olika kunskapsnivåer och smaker. Man bör
samtidigt begränsa anpassningsmöjligheterna så att inte användarnas förmåga att
hjälpa varandra försvinner för att de har anpassat gränssnittet för mycket till sin
egen smak.

• Naturlighet: ett gränssnitt ska vara naturligt. Det ska vara ett naturligt språk för
uppgiften/ämnet. Användaren ska inte behöva anpassa sig till gränssnittet utan
gränssnittet ska anpassas till användaren.

                                                
43 Sundström, 2002
44 Faulkner, 1998, kap 4.2, 7.11
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• Relevans: gränssnittet ska inte innehålla frågor om onödig information. Det ska
krävas en minimal inmatning av användaren och ge en minimal utmatning för att
klara användarens uppgift. Användaren har inte tid att läsa en massa onödig
information, informationen ska därför vara kort och relevant men den måste
samtidigt vara logisk. Det ska krävas så få knapptryckningar som möjligt för att en
uppgift ska klaras av.

• Support: gränssnittet ska ge tillräcklig information för att användaren ska kunna
arbeta och klara av uppgiften. Olika användare kräver olika hjälp, nybörjare
behöver självklart mer hjälp än vana användare.

• Gränssnitt ska vara roliga.

 �/����� ,���'�
��������'���
Att vara konsekvent är, som nämndes tidigare, viktigt när man utformar ett gränssnitt.
Detta gäller färger, kortkommandon, text samt utseende på ikoner, knappar och
fönster. Förutom att vara konsekvent i sin egen applikation ska man även försöka vara
konsekvent med hänsyn till andra applikationer. De flesta användare är vana vid att
funktionen "Skriv ut" finns under menyn "Arkiv" som finns längst upp till vänster i
fönstret. Skulle man placera "Arkiv" längst upp till höger istället eller placera "Skriv
ut" under menyn "Verktyg" skulle användaren känna sig förvirrad och vilsen. Även om
man har en jättebra anledning till varför man placerat menyerna på detta sätt spelar det
ingen roll, vanans makt är starkare än all logik i världen.45

Allt detta gäller inte minst när man skapar en sajt. För att det hela tiden ska vara tydligt
för användaren att hon inte lämnat sajten är det viktigt att vara konsekvent på alla
sidor. Detta kan man vara genom att använda samma färger och ha logotypen väl
synlig. Om man helt plötsligt tar bort logotypen och byter färger tappar användaren
bort sig och blir förvirrad. En bra idé kan vara att ha knappar som tar användaren
genom alla sidor i en linjär struktur. Man bör även alltid ha en knapp som leder till
startsidan, samt en knapp längst ned som leder till toppen av sidan. 46

Ramar innebär en möjlighet att dela upp gränssnittet i flera delar på bildskärmen
samtidigt. Man kan då till exempel ha en meny i en ram väl synligt hela tiden samtidigt
som innehållet i en annan ram byts ut. Det kan vara lättare att vara konsekvent då en
meny och logotyp hela tiden syns i en ram. Nackdelen med detta är att användaren
endast kan lägga ett bokmärke till första sidan i sajten. 47

 �/� � 0���*��
Gränssnittets upplägg har stor betydelse för användaren och det är viktigt att sajten
hålls samman. Sajten ska också gå i samma stil som innehållet i övriga medier där
företaget/organisationen finns. Första intrycket är viktigt, ger en sajt fel intryck bryr
sig användaren inte om att undersöka den vidare. Upplägget har också en dekorativ
funktion, det ska vara trevlig att besöka en sajt.48

                                                
45 Andrén, Gunnarsson, Lundin, 1993, kap 4
46 Bergström, 2001, sid 35-37
47 Bergström, 2001, sid 35-37
48 Sundström, 2002
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Om man läser gestaltpsykologi får man veta att människans hjärna har ett
ordningssinne som försöker få ordning på en ibland kaotisk värld. I denna kunskap
finns några gestaltlagar som är intressanta för den som designar upplägget i ett
gränssnitt:

• ;���
�
������� Det som hör ihop placeras ihop. Till exempel placeras bilder som
hör ihop innehållsmässigt tillsammans och skapar på så sätt ett avstånd till det
andra, omvärlden.

• 1���
�
������� Objekt som liknar varandra hör ihop. Till exempel kan alla länkar
vara blåa och understrukna och klickbara bilder har en röd ram.

•  ���
��
�
������� Detta innebär att man sammanför och sluter en viss information
inom en ram eller på en tonplatta. Man kan då avgränsa denna information och får
då en tydligare struktur.
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Snabbhet är den enskilda faktor som mest påverkar vår upplevelse av en webbsida. Det
spelar ingen roll hur fin en sida är, tar den för lång tid att ladda ner är det färre
människor som kommer att besöka den. En bildskärm är inte ett papper, upplösningen
är mycket sämre. Detta gör att man inte kan ha lika mycket detaljer vilket gör att man
måste välja ut de viktigaste delarna. Upplevelsen av en sajt är inte bara hur en sida är
utan hur alla sidor i sajten fungerar ihop och hur man rör sig mellan sidorna.

Vissa grundregler är desamma oavsett vilken grafisk formgivning man använder:

• Att leda ögat: Det ska hela tiden vara tydligt för användaren vad som är viktigast
på en sida. Om det är flera saker på sidan som är lika starka börjar ögat att flacka
mellan dem och sidan upplevs som rörig. Det som är stort drar till sig ögat, ögat
väljer ofta att vandra över en sida i storleksordning. Har man rörelser på en sida
ska man vara medveten om att de drar till sig ögat som sedan inte vill släppa taget.
Kontraster drar också till sig ögat, skillnad i storlek eller ljushet. Genom att dela in
en sida i olika områden får användaren hjälp med att koncentrera sig på en del i
taget.

• Balans: Eftersom en sida ska vara så enkel som möjligt kan man istället göra den
spännande genom att upprätta ett asymmetriskt spel mellan storlekar, färger och
ytor. Man bör dock alltid eftersträva att behålla balansen på sidan.

• Text: Text är det bästa sättet att förmedla information och väcka känslor. Det är
därför viktigt att försöka göra en text som ska finnas på en bildskärm lättläslig.

• Internets speciella utmaningar: Struktur och navigering, perspektivet flyttas från de
enskilda sidorna till helheten. Om man vill att någon ska läsa en text ska man inte
ha något som rör sig bredvid. Då är det nästan omöjligt att koncentrera sig på
texten. Instinkter gör att man reagerar på rörelsen. En annan utmaning mer Internet
är att det är svårt att designa så att det passar alla. Det finns  många storlekar av
bildskärmar och olika webbläsare med olika inställningar.

                                                
49 Bergström, 2001, sid 45-59
50 Sundström, 2002
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Ska designen vara symmetrisk eller asymmetrisk? En symmetrisk design innebär att
sidans vänstra halva är en spegling av sidans högra halva. Detta ger ett intryck av ett
välstrukturerat gränssnitt med ordning och reda. Det kan dock kännas lite tråkigt och
stelt och gränssnittet har ingen dynamik. I den asymmetriska designen finns inga regler
vilket kan leda till ett gränssnitt med dynamik och spänning. Kontrast skapar också
dynamik samt en ingång till innehållet och upplevs aktivt, det skapar liv till sidan.
Detta får man med något som skiljer sig från mängden, till exempel någon större bild
eller text som ser annorlunda ut. 51 Det mänskliga ögat föredrar balans framför
obalans52. För att få balans på sidan är det lättast att arbeta axialt och symmetriskt, men
många menar att det går att få balans även om man arbetar asymmetriskt. Det viktiga
är att gränssnittet känns balanserat, det behöver dock inte vara symetriskt. Den optiska
mittpunkten ligger strax ovanför den exakta mittpunkten. Om materialet placeras
precis på den exakta mittpunkten ser det ut som om det är på väg att "trilla ner". Därför
bör man placera innehållet på den optiska mittpunkten, då får man en mer harmonisk
design. 53
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Det finns olika designmodeller som man kan använda sig av:

• Vinkelhaken innebär att man börjar i övre vänstra hörnet. Detta gör att man får
större möjlighet att anpassa sidan för alla skärmstorleker, man kan placera det
viktigaste så att det alltid syns. Detta kallas vinkelhakemodellen eftersom man
placerar verktygen i den övre delen och innehållet i den vänstra. Denna modell
passar de allra flesta strukturer.
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51 Bergström, 2001, sid 45-59
52 Nyström, 2001,  sid 19
53 Bergström, 2001, sid 45-59
54 Bergström, 2001, sid 45-59
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• Centrummodellen innebär att man sätter en dominant bild eller text i centrum som
får bli utgångspunkt för det övriga innehållet.
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• Magasinmodellen kallas så eftersom den liknar en tidnings förstasida. Texter och
bilder blandas i spalter med hänvisningar till mer läsning.
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• En mer personlig sajt kan dock ofta vara ett mycket bättre passande alternativ än
modellerna ovan.
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Det man bör tänka på oavsett vilken av modellerna som används är att navigerings-
verktygen bör placeras där användaren först fäster blicken. Där ser hon dem lättast,
annars kan man även sätta dem där de logiskt bör vara. Utseendet på navigerings-
verktygen bestämmer man själv, men oftast brukar det vara bilder, texter, ikoner,
metaforer eller knappar. Man betraktar det objekt först som är placerat ovanför ett
annat. Knapparna som leder tillbaka är oftast till vänster och de framåt till höger, och
de sitter längst ner på sidan. Man bör även komma ihåg att enhetlighet och enformighet
är två olika ting. Enformighet kan tråka ut användaren, medan enhetlighet är positivt.

 �/�"� %�'���
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För att användaren ska kunna navigera i gränssnittet kan man använda sig av olika
navigeringsverktyg. Det man alltid ska tänka på när man gör ett gränssnitt är att
minimera antal klickningar för användaren. Man bör visa på de snabbaste och bästa
vägarna att gå genom gränssnittet och minimera antalet nivåer om det är byggt i en
hierarki. 55
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En meny består av ett antal alternativ. Användaren kan välja ett eller flera av dessa
alternativ för att påkalla en viss funktion i användargränssnittet. Genom att använda sig
av menyer behöver användaren inte komma ihåg alla alternativ utan kan gå igenom de
olika alternativen i menyn tills hon hittar det rätta. För att spara plats i gränssnittet kan
man använda sig av rullgardinsmenyer eller pop-up menyer. En rullgardinsmeny dras
ner från en rubrik med hjälp av muspekaren och försvinner när användaren valt ett
alternativ. Rullgardinsmenyn kan bestå av flera nivåer som bildar en hierarki. Den
första nivån kan till exempel bestå av månaderna på året, nästa nivå av veckorna i
månaden, nästa nivå av veckodagarna och så vidare. En pop-up meny är en dialogruta
som öppnas när användaren klickar på exempelvis en viss ikon. Denna meny
försvinner inte förrän användaren klickar på en stängningsknapp (exempelvis "OK",
"Avbryt" eller "Stäng"). 56 Pop-up menyer kan även användas till varnings-
meddelanden med mera (se nedan).
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55 Bergström, 2001, sid 35-37
56 Preece, 1994, kap 13.3
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När det finns flera menyer att välja mellan är det viktigt att användaren lätt kan hitta
det alternativ hon söker. Det sätt som alternativen är fördelade måste verka logiskt för
användaren. Det finns olika sätt att organisera menyer: 57

• Alfabetisk ordning.

• Kategorisk ordning: Alternativen ordnas i lämpliga grupper efter kategori.
Problemet här är att hitta lämpliga kategorier.

• Konventionell ordning: Alternativen ordnas varken i alfabetisk eller kategorisk
ordning utan exempelvis i kronologisk ordning (veckodagar, månader etcetera).

• Frekvensordning: Alternativen ordnas efter hur ofta de väljs.

Den alfabetiska ordningen kräver inte någon extra träning, det räcker att användaren
tittar i listan så hittar hon snart det hon letar efter. När man strukturerar i kategorisk
ordning måste man först dela upp i olika kategorier. Problemet med detta är att vissa
saker kan höra till flera kategorier, väljer man då att ha saker på fler ställen kan det
göra att användaren känner sig förvirrad. Att dela upp i mest använd ordning innebär
att man i förväg måste ta reda på vad användaren mest kommer använda. 58

När man utformar en meny ska man tänka på att inte ha för många alternativ. Det är
lämpligt att ha 7±2 alternativ. Detta är, som nämnts tidigare, så många saker som en
människa kan komma ihåg på en gång. Behöver man ha fler alternativ kan det vara
nödvändigt att dela upp i flera menyer för att det ska bli överskådligt. Det är också
viktigt att tänka på vad man döper menyn till och vad man kallar de olika alternativen.
Ordet ska vara lätt att komma ihåg, uppenbart vad som menas och kort. 59 Hur
menyalternativen formuleras är det som mest påverkar hur användbart ett gränssnitt är.
Det är viktigare att användaren förstår vad som finns under ett alternativ än att
formuleringen är saklig och korrekt. Man ska undvika att ha menyalternativ som heter
"Övrigt" eller "Diverse". Det material man lägger där är ofta oviktigt. Det är lämpligt
att testa de olika menyerna på några personer för att se om de kan förstå vad som ska
finnas därunder. Man ska visserligen undvika att ha fler än nio menyalternativ, men det
är bättre att ha en meny med tolv begripliga alternativ än en med sex obegripliga.60

Det är viktigt att vara konsekvent med placeringen av menyerna, om de flyttar runt
eller fungerar olika på olika sidor blir användaren förvirrad. Det är också viktigt att det
syns vilket menyalternativ man är inne på. Man kan också göra så att en förklarande
och mer utförlig text syns när man för musen över ett menyalternativ. 61

Förutom rullgardinsmenyer och pop-up menyer som nämnts tidigare finns en mängd
andra slags menyer. Inom webbdesign är det bara fantasin som begränsar oss vid
utformandet av menysystem. Inom andra områden kan utvecklingsverktyget begränsa
gränssnittsdesignerns valmöjligheter. 62

                                                
57 Preece, 1994, kap 13.3
58 Faulkner, 1998, kap 4.3
59 Faulkner, 1998, kap 4.3
60 Sundström, 2002
61 Sundström, 2002
62 Preece, 1994, kap 13.3
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Sökning är den metod de flesta börjar med att använda innan de tar sig fram med
menyerna. Anledningen till att man ändå har menyer är att sökningen ibland ger så
dåliga resultat så många måste använda menyerna ändå. Sökningen är så viktig att man
bör ha en sökruta på varje sida.

 �/�"�"� �����������

Det finns olika sätt att visa en sajts innehåll:

• Man kan ha en alfabetisk sammanställning med sajtens innehåll, så kallade index.
För många människor går det bättre att hitta i ett index än att använda
sökfunktionen.

• En webbkarta är en bild över innehållet och hierarkin som ger en snabb överblick
över sajten och hjälper användaren att hitta snabbt.

• En innehållsförteckning är som en innehållsförteckning i en bok. Den visar de olika
rubrikerna och dess underrubriker. Det kan ibland vara lättare att leta efter ämne än
efter alfabetisk ordning som i ett index.

 �/�"�(� -�����
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Förutom pop-up fönster finns flera andra sorters dialogrutor. De kan användas för att
guida användaren genom användargränssnittet. Den ena sorten har förbestämda
svarsalternativ som "Ja", "Nej" "OK" eller "Avbryt". Dessa dialogrutor kan användas
till förfrågningar som "Vill du spara dokumentet?" eller "Är du säker på att du vill göra
detta?". De kan även användas till olika slags varningsmeddelanden som "Du har inte
tillåtelse att göra detta." eller "Ett fel har uppstått, programmet kommer nu att stängas".
Den andra sortens dialogruta har inga förbestämda svarsalternativ, utan ber användaren
om inmatningar av olika slag, exempelvis lösenord, kontonummer eller summa pengar
att sätta in på kontot.

 �/�"�.� �����

Ikoner är små bilder som representerar olika funktioner i ett gränssnitt. Ikoner har
blivit en mer och mer vanlig del av grafiska gränssnitt. Anledningen till detta är att
man tror att gränssnittet blir lättare att lära sig om man använder sig av ikoner. För
många ikoner kan dock göra mer skada än nytta. Detta beror på att det kan vara svårt
att skapa ikoner som ser tillräckligt olika ut för att man snabbt ska kunna skilja dem åt.
När man ska skapa en ikon har man bara en viss yta och en viss upplösning att arbeta
med. Här kan man dock ta hjälp av färger för att skilja olika ikoner åt. 65 Mer om
färger i avsnitt 3.6.6.

                                                
63 Sundström, 2002
64 Sundström, 2002
65 Preece, 1994, sid 95-96
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Det är viktigt att komma ihåg att ikoner kan uppfattas olika beroende på vilket
sammanhang de visas i. I ett mer generellt sammanhang finns fler möjligheter för hur
ikonen kan uppfattas. Samma ikon kan uppfattas helt olika beroende om den sitter på
en vägskylt eller i ett användargränssnitt. Sitter ikonen på en vägskylt finns fler
möjligheter för hur den kommer att uppfattas. 66

Det finns tre huvudgrupper av ikoner: 67

• De som använder sig av konkreta objekt (exempelvis en skrivare).

• De som använder sig av abstrakta symboler (exempelvis pilar).

• De som använder sig av en kombination av de två första.

De mest effektiva ikonerna är av den sistnämnda sorten, förutsatt att användaren
känner till de abstrakta symbolerna. Genom att kombinera konkreta objekt och
abstrakta symboler kan man illustrera det konkreta objektets status eller dess rörelse. 68

Ett bra exempel på detta är ikonen nedan som kommer från Microsoft Internet
Explorer. Ikonens funktion är att uppdatera sidan. Detta illustreras med hjälp av en bild
på en sida (konkret objekt) och två pilar som pekar i en cirkel (abstrakt symbol).
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Ikoner kan även delas in i följande grupper: 69

• Liknelse: Ikonen är en avbildning av ett objekt eller en funktion. Ikonen nedan
kommer från en vägskylt och betyder "Kaj, strand eller färjeläge". Den är en avbild
av det den föreställer.

• Exempel: Ikonen är en avbildning av en viktig del av ett objekt eller funktion.
Ikonen nedan, som också är en vägskylt, betyder "Hotell". Den föreställer inte ett
hotell, men dock en säng. Sängen fyller en viktig funktion på ett hotell.

                                                
66 Preece, 1994, sid 113-118
67 Preece, 1994, sid 113-118
68 Preece, 1994, sid 113-118
69 Preece, 1994, sid 113-118
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• Symbolisk: Ikonen är en mer abstrakt och generell avbildning av ett objekt eller en
funktion. Ikonen nedan föreställer en diskett och betyder "Spara" i Microsoft
Word. De flesta sparar dock inte sina dokument på diskett.

• Arbiträr: Ikonens utseende har ingen direkt koppling till det den föreställer. Ikonen
nedan kommer från en vägmarkering och betyder "Nedsatt hörsel". Denna ikon har
ingen självklar koppling till det den förmedlar

Det är lättast att representera konkreta objekt som ikoner. Till exempel att representera
funktionen "rita" med en ikon som föreställer en penna. Det är svårare att representera
mer abstrakta saker, exempelvis varningar. När man ska designa en sådan ikon får man
ta steget längre och använda sig av mer indirekt symbolik. Symbolen med ett sprucket
glas finns ofta på kartonger. Denna symbol betyder dock inte att kartongen är full av
trasiga glas, utan att den innehåller ömtåligt gods. Denna betydelse är inte självklar
första gången man stöter på symbolen, utan man måste lära sig vad den betyder. Så är
det med de flesta ikoner, man måste lära sig dess betydelse. 70

En fördel med att använda ikoner i ett användargränssnitt är att dess betydelse inte
glöms bort lika fort som till exempel text. I många gränssnitt finner man ikoner som
består av en kombination av bild och text. Bilden är lätt att känna igen när man väl lärt
sig dess betydelse och skulle man glömma bort  kan man läsa texten igen. Nackdelen
med detta är att ikonen tar upp mer plats på skärmen om den ska innehålla både bild
och text. 71 En annan metod är att använda sig av så kallade tool tips. Tool tips är små
textrutor som kommer upp när man håller muspekaren stilla över exempelvis en ikon.
Texten förklarar kortfattat vad ikonen representerar, det vill säga vad som kommer
hända om användaren klickar på ikonen. Med hjälp av tool tips kan man spara plats i
gränssnittet utan att riskera att användaren inte kommer att förstå vad ikonerna betyder.
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70 Preece, 1994, sid 113-118
71 Preece, 1994, sid 113-118
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Animerade ikoner kan användas för att tydligt illustrera det avbildade objektets rörelse
utan att använda sig av abstrakta objekt så som pilar. Problemet med animerade ikoner
är den begränsade yta som animationen kan använda. Animationen kan därför bli
ryckig och svårbegriplig. För att se animationen krävs att man aktiverar ikonen. Då
detta sker genom att användaren för muspekaren över ikonen kan det vara svårt att se
animationen om den döljs för mycket av muspekaren. Det kan därför vara mer
effektivt att använda sig av statiska ikoner. 72
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Det är vanligt att man använder sig av metaforer när man utvecklar grafiska gränssnitt.
En metafor är ett uttryck som används om något som liknar det uttrycket egentligen
står för. Metaforer används ofta för att överföra ett abstrakt uttryck till något som
känns mer familjärt och tillgängligt. Ett exempel på detta är att man ofta använder
samma termer när man talar om tid som när man talar om pengar. Man säger till
exempel att man spenderar tid, slösar tid, vinner tid eller förlorar tid. Dessa språkliga
metaforer gör det lättare att tala om något som är så abstrakt som tid. I grafiska
gränssnitt används metaforer ofta som ikoner på knappar av olika slag. Metaforer
underlättar användandet av gränssnittet även för den ovane datoranvändaren. En vanlig
metafor är ikonen som ser ut som en skrivare och betyder "skriv ut". Det är inte så
svårt att räkna ut vad den betyder. Det räcker med att man vet hur en skrivare ser ut.
Andra klassiska metaforer är ikonen med en sopkorg och den med en diskett. Tyvärr är
det inte alltid  lätt att välja rätt metafor för en funktion, speciellt om man riktar sig mot
användare från olika kulturer. Hur metaforer uppfattas kan variera stort mellan olika
kulturer. Om man väljer fel metafor blir användaren förvirrad. 73
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Länkar är den ursprungliga typen av webbnavigering och den vanligaste. När man
läser en text finns länkar där man själv väljer om man vill läsa vidare eller följa länken.
Det är viktigt att länken är lätt att förstå utan att man har läst texten innan eftersom de
flesta människor går direkt på det som sticker ut, det vill säga länkar, listor,
mellanrubriker, kursiverade ord och så vidare. Det är bättre att skriva För xxx, eller
Mer om xxx än att skriva För xxx, klicka här. Eftersom något av det mest frustrerande
på Internet är när man måste vänta på att en sida ska laddas är det viktigt att det klart
framkommer vad som händer om man klickar på en länk. Det är bättre att ha långa
länkar som tydligt visar var man kommer om man klickar på den än att ha en kort som
ingen bryr sig om att klicka på. Det är också lämpligt att markera de länkar som inte
leder vidare till en annan webbsida, till exempel de som leder till ett pdf-dokument. 74

                                                
72 Preece, 1994, sid 113-118
73 Andrén, Gunnarsson, Lundin, 1993, kap 4
74 Sundström, 2002
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Länkar kan användas i olika syften. De kan användas till att gå ett steg upp i hierarkin.
Det är bra att ha ett sätt som man kan stega sig bakåt den väg man kom från på sajten.
Man vill kunna hitta mer information om samma ämne men också se i vilket
sammanhang det står. Många användare använder sajtens URL för att se var de är på
sidan och även för att gå bakåt i hierarkin. På varje sida av en sajt bör det finnas en
länk som tar användaren direkt till förstasidan. Det är förstasidan som är sajtens fasta
punkt och därifrån utgår vägen till alla andra sidor på sajten. Många använder
logotypen som länk till förstasidan men det är inte självklart för alla användare att
logotypen är klickbar. Det är därför lämpligt att göra så att logotypen reagerar när man
för musen över, det ökar chanserna att alla kan hitta till förstasidan. Det är
överhuvudtaget viktigt att det tydligt framgår vilken text som är en länk och vilken
som inte är det. Man bör därför vara konsekvent i markeringen av länkar. Man kan
exempelvis göra alla länkar understrukna, men då måste man tänka på att inte stryka
under någon annan text som inte är en länk. Ofta är sidorna tänkta att läsas i rad som i
en bok. Då är det lämpligt att göra så att man kan göra det utan att behöva gå tillbaka i
menyn. Det gör man genom att ha en länk till nästa sida. Om det finns fler sidor som
handlar om samma eller liknande saker som inte ligger i samma avdelning är det
lämpligt att ha en länk mellan dessa sidor. När man bygger navigeringen till en sajt
måste man få den att vara enkel och pedagogisk för den ovane användaren och snabbt
och kraftfullt för den vane. Detta löser man genom att ge genvägar för den vane
användaren. Dessa vägar har fördelen att de inte behöver följa samma mönster som
huvudnavigeringen. 75

Det finns tre olika sätt att placera länkar. Man kan ha dem löpande i texten, som
bygger på ett flyktigt läsande på olika sidor på olika hemsidor. Sedan kan man även ha
dem som hänvisningar efter ingresser eller kortare stycken med text, för att locka
användaren att själva vilja läsa mer. Detta är vanligt på tidningars hemsidor. Man kan
även samla alla länkar för sig själva, under en övergripande rubrik. 76

 �/�(� ���
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Som tidigare nämnts är startsidan väldigt viktig. Detta är första mötet med användaren
och första intrycket man ger. Därför är det viktigt att redan här vara tydlig med vem
som står bakom sajten. Rubrik, text och bilder bör anknyta till innehållet och
budskapet. Användaren måste också snabbt kunna förstå hur sidan funkar, hur hon får
mer information, hur hon beställer varor eller tjänster och så vidare. 77 I en broschyr
kan framsidan göras olika för olika målgrupper, har man en sajt är det samma startsida
för alla. Har man en liten bildskärm blir det väldigt lite utrymme att använda sig av.

                                                
75 Sundström, 2002
76 Bergström, 2001, sid 45-59
77 Bergström, 2001, sid 45-59
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Det som ska framgå av förstasidan är: 78

• Avsändare, är oftast logotypen. Framgår inte avsändarens namn av den får man
skriva ut namnet.

• Berätta vad sajten handlar om.

• Berätta vad sajten innehåller.

• Menyn ger en översikt och talar om vad sajten innehåller

• Identitet så att människor förstår att de är kvar på sajten.

• Sökfunktion.

• Löpsedel med senaste nytt.

• Variation, kan man få genom en löpsedel som ändras kontinuerligt. Har man inte
variation blir det lätt tråkigt.

• Vissa sajter kan ha reklam för egna produkter, reklamfinansierade sajter har även
andra annonser.

• Adress och telefonnummer, det är ofta det människor letar efter.

• Möjlighet att byta till andra språk om man har sin sida på flera språk.

• Se allmänt trevlig och inbjudande ut, samt sätta stämning.

 �/�(��� ,��
������

Användaren bygger sin uppfattning och bedömning av företaget och trovärdigheten på
helheten på sajten. Upplägget och innehållet bygger upp detta. Har man en sajt som är
aktuell och ofta uppdateras får man troligtvis användare som kommer tillbaka. Man
bör tänka på att anpassa storleken på materialet. Man har inga andra konkurrenter på
sidan som slåss om uppmärksamheten. Texter och bilder med mera behöver alltså inte
vara stora, användaren ser det ändå. 79 Oftast är de andra sidorna på en sajt inte lika
tungt belastade som startsidan, men det finns ändå vissa saker som bör finnas med: 80

• Identitet så användaren förstår att hon är kvar på sajten.

• Avsändaren, logotypen ska alltid finnas med.

• En länk till förstasidan.

• Om det är en stor sajt är det bra att visa hela kedjan från förstasidan och ner.

• Sökfunktion.

• Möjlighet att byta till andra språk.

• Navigering/menyer så användaren kan klicka sig vidare.

                                                
78 Sundström, 2002
79 Bergström, 2001, sid 45-59
80 Sundström, 2002
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För att underlätta läsningen på bildskärm bör man tänka på följande saker: vilket
teckensnitt man använder, om man ska använda versaler eller gemener, teckengrad,
bokstavs- och ordmellanrum, radavstånd och radlängd, spaltarrangemang samt färg
och bakgrund.

 �/�.��� +�������
Om man gör en grov indelning av teckensnitten får man grupperna antikvor, linjärer
och extremer. Antikvor är uppbyggda av tjocka och tunna partier och bokstäverna har
klackar. Ett exempel på en antikva är Times. Linjärer kännetecknas av att de har
jämntjocka former och inga klackar. Exempel på en linjär är Arial. Sedan är det den
sista gruppen, extremer. De har en helt annan framtoning, de är fria och har ett mycket
personligt utförande.  är ett exempel på en extrem. Linjärerna är ofta ett bättre val
på bildskärmar än typsnitt med klackar. Det beror på att enkla former bättre kan
återges i bildskärmens punktmatriser. Några typsnitt som återges bra på en bildskärm
är Arial, Frutiger och Verdana.

 �/�.� � +������
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Inte bara typsnittet man väljer är viktigt för läsbarheten, man bör även tänka på vilken
teckengrad man har på texten. Titlar och rubriker i stora teckengrader brukar inte
innebära några problem, värre är det med löpande text. På en bildskärm är läsbarheten
som bäst vid 13-18 punkter. Men det kan variera beroende på vilka inställningar
användaren har gjort i sin webbläsare. Det finns något som kallas för det gyllene
snittet, det används för att få ett harmoniskt förhållande mellan till exempel höjd och
bredd i arkitektur, design och bokstavskonst. Proportionen är 5:8. Man kan göra en
talserie av detta förhållande som bygger på att varje tal är summan av de två
föregående. Man får då 1:2:3:5:8:13:21:34… och så vidare. Om man använder sig av
detta skulle man alltså till exempel ha en rubrik i 34 punkter, mellanrubriken skulle
vara 21 punkter och texten 13 punkter.

 �/�.�"� )���*���
Även radlängden är viktig för att det ska bli lättare att läsa text på en bildskärm. Den
ska helst inte vara längre än 35-45 tecken per rad. Den får heller inte vara för kort, för
då det blir för ryckigt att läsa.

 �/�.�(� ������
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När man arrangerar texter i spalter finns det olika sätt att sätta texten på.

• Vänsterställd text är vanligaste sättet att arrangera texten på. Detta gör att man dels
får samma mellanrum mellan orden hela tiden, dels blir det färre avstavningar,
vilket är bra ur läsbarhetssynvinkel. Dock kan radfallet till höger bilda olika
formationer, till exempel om raderna blir kortare och kortare. För att undvika dessa
formationer kan man växla mellan långa och lite kortare rader. Radernas längd bör
dock inte variera alltför mycket eftersom det leder till att texten ser hackig ut.

                                                
81 Bergström, 2001, sid 65-74
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• Marginaljusterad text innebär att både höger och vänster sida har jämna kanter.
Trots vissa brister i det här arrangemanget, till exempel olika stora ordmellanrum,
är många vana vid att läsa på detta sätt genom tidningar och böcker.

• Högerställd text ska användas försiktigt. Det kan vara bra att använda om man vill
få bildtext tätt intill en bild och det är trångt om plats, men oftast använder man
inte detta.

• Centrerad text används också sparsamt. Då det används är det oftast på inledande
titelrubriker och mycket korta textavsnitt.

 �/�.�.� �*
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För att få så god läsbarhet som möjligt bör man även tänka över vad man använder för
färger, både på texten och bakgrunden. Det som främjar läsbarheten allra bäst är svart
text mot vit bakgrund. Även grön eller blå text mot vit bakgrund går bra. Dock är det
mycket tröttande för ögonen att läsa en lång löpande vit text mot svart bakgrund. Dess-
utom bör man tänka över om bakgrunden ska understödja eller dominera budskapet.
När man bestämmer färgerna ska man helst undvika en kombination av komplement-
färgerna, till exempel rött och grönt. Det kan bli en spännande kombination, men
upplevs oftast som för skrikigt.

Bakgrunden ska helst inte vara för orolig, men om man nu har en sådan finns det olika
metoder att använda för att texten ska gå att läsa lättare:

• Om man har en någorlunda enhetlig bakgrund kan man välja en stor teckengrad i
ett teckensnitt med tydlig kontrast.

• Är bakgrunden inte alls enhetlig kan man lägga en ljus tonplatta som bakgrund, där
texten syns väl. Vill man inte använda sig av en tonplatta kan man även skugga
texten för att få den att stå ut mer från den brokiga bakgrunden. Detta
rekommenderas dock inte om man har en enhetlig bakgrund.

• Vill man inte lägga en tonplatta under texten går det även att välja en så pass stor
teckengrad så den syns ordentligt. Oftast kräver dock detta att man redigerar texten
så den blir kortare.

 �/�.�/� 0��*
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För att märka ut ett eller flera ord i en text i löpande text finns det några knep att ta till:

• Gör man texten kursiv får man användarens uppmärksamhet på texten utan någon
större ansträngning.

• Om man gör texten halvfet märker man också ut texten, fast på ett kraftfullare sätt.

• Man kan även skriva texten i kapitäler. Det är specialframtagna bokstäver som
versaler men med samma höjd som gemener. Detta ser mer klassiskt elegant ut.
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Att läsa text på bildskärmar är svårt eftersom skärmen projicerar mycket mer ljus än
vanligt papper. Speciellt svårt är det med långa texter, därför är det viktigt med
typografin på webbsidor. Dessutom bör man ge användaren rätt associationer,
typsnittet kan nämligen ge innehållet karaktär. Ta till exempel Toys"r"us.

��������� ���!�!�����������"��#��$$$%�������%�
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Detta är en lekfull typografi som direkt skapar en känsla av att det är för barn.
Toys"r"us har både pojkar och flickor som målgrupp. Bokstäverna är runda och mjuka
men ändå lite slarvigt skriva, som om ett barn hade skrivit det. Även typsnittets färg
kan förmedla känslor. På Toys"r"us logotyp använder man sig av blandade, klara
färger, ungefär som om ett barn hade färglagt dem. Precis på samma sätt kan man
förmedla kallt och varmt med hjälp av olika typsnitt och färger:

Detta kallas för synlig typografi, det vill säga typografi med signatur. Man kan se att
det finns en tanke bakom och typografin hjälper budskapet att nå fram till besökarna.
Det finns även något som kallas för osynlig typografi. Den typen av typografi används
i bok- och skärmtexter och förmedlar endast författarens budskap till läsaren, inget
annat får störa denna kommunikation.

Man kan även förmedla budskap genom att arrangera texten på olika sätt. Symmetriskt
arrangerad text utstrålar harmoni och ser ståtligt ut. Ofta ordnas titelsidor i böcker eller
text på festinbjudningar på detta sätt. Asymmetri ger ett friare och mer aktivt intryck,
texten blir mer levande. Man kan även få texten kontrastrik genom en motsatsfull
komponerad text. Detta får man genom att till exempel ändra styrkan, formen, färgen
eller storleken och man får då en text med kontrast. Till exempel:

���������� �����	�������������

Länkning är en ny uttrycksform i visuell kommunikation och motsvaras i
boktypografin i form av hänvisningar och fotnoter. Ofta är de, i boktypografin,
diskreta. I webbsajter har dessa, beroende på vilken karaktär mediet har, kommit att bli
starkt framträdande. Man använder kraftiga färger och understrykningar. Starka färger
påverkar läsbarheten negativt genom att störa läsrytmen, därför kan det vara bra att
dämpa styrkan. Inte heller understrykningar är bra när man läser eftersom de har en
tendens att ge bokstäverna extra långa klackar. Användaren får svårare att identifiera
enskilda bokstäver och hjärnan får då svårare att tolka ordbilder. Man bör i regel
undvika att stryka under text på webbsajter om de inte är länkar. Om man vill att
länkarna ska vara understrukna bör de inte finnas med i flytande text. Det är bättre att
samla dem på ett enda, passande ställe istället.
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Färger är ett bra hjälpmedel när man utvecklar gränssnitt. De bidrar inte bara till det
estetiska utan kan även göra gränssnittet mer lättanvänt. Det är viktigt att man är
konsekvent i sitt användande av färg genom hela gränssnittet. Om samma färg betyder
olika saker i olika dialoger missleder man användaren. Det är inte bara olika färger
som har olika betydelse, olika nyanser av samma färg uppfattas också på olika sätt.
Starka och lysande nyanser bör användas då man vill påkalla uppmärksamhet medan
matta och lugnare färger passar bättre som exempelvis bakgrundsfärg. Hur en färg
uppfattas beror även på vilka färger som finns i bakgrunden och i omgivningen. Även
om färger är en viktig ingrediens vid utveckling av gränssnitt bör man vara försiktig
med att använda för mycket färg. Att visa för många olika färger på skärmen samtidigt
leder till så kallad colour pollution, färgförorening på svenska. Detta gäller speciellt
om man använder sig av mättade färger. Om färger missbrukas blir användaren lätt
avtrubbad och kommer inte att uppmärksamma färgerna lika mycket. Om man
använder för många olika färger samtidigt tröttar man ut användaren. Man bör också
tänka på att det finns människor som lider av färgblindhet och att en del användare inte
använder sig av färgskrivare. Man kan därför inte helt förlita sig på färger för att
representera olika saker utan bör även komplettera färgerna med olika typsnitt,
textstorlek och symboler. 82

Genom att använda färger kan man underlätta vid inlärning, till exempel för att visa
vad som är konsonanter och vokaler i en text. Precis som en värld utan färg skulle se
färglös och tråkigt ut, skulle en sajt utan färg bli mindre intresseväckande. Genom att
färgkoda olika avsnitt i linjer, ramar och bakgrunder tydliggörs strukturen.
Navigeringsverktyg i enhetliga färger ger ett konsekvent intryck och hjälper
användaren att hitta. 83

 �/�/��� �*
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Med färger kan man skapa starka känslor hos användaren. Genom att ha ett objekt i en
stark färg dras blickar till det elementet. Man kan även genom färgade bakgrunder få
effektfull kontrast mot annat material. Färg kan även förstärka en stämning. Rött och
gult kan få användaren att känna en välkomnande och upprymd känsla, medan mörka
blågröna färger ger ett kyligt och dystert intryck. 84 Rött kan även betyda "nej", "fel"
eller "stopp" medan grönt kan symbolisera "ja", "rätt" eller "fortsätt". Gult kan även
betyda "varning". Dessa uppfattningar har användaren med sig från omvärlden
(stoppljus och trafikskyltar exempelvis) och det är som sagt viktigt att ett gränssnitt
efterliknar användarens omvärld så mycket som möjligt. Om man tar hänsyn till hur
användaren uppfattar dessa färger kan man underlätta avsevärt för henne medan
felaktigt använda färger ger precis motsatt effekt.

                                                
82 Andrén, Gunnarsson, Lundin, 1993, kap 4
83 Bergström, 2001, sid 93-95
84 Bergström, 2001, sid 93-95
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Hur man upplever färger är oftast olika från människa till människa, det kan bero på
från vilken världsdel och vilket land man kommer. Om man håller sig till västvärlden
gäller ofta, förutom det som skrivits tidigare, även följande: 85

Vitt – står för oskuld, men även för kapitulation.
Svart – för kraft, men även för död.
Grått – värdighet, men även för depression.
Rött – för kärlek, men även för krig.
Gult – för sol, men även för fara.
Grönt – för natur, men även för avund.
Blått – för himmel, men även för melankoli.

En användare som möts av en tydligt återgiven text och bild genom hela sajten får
troligtvis en positiv upplevelse av besöket. Skulle samma användare besökt en sajt med
svart bakgrund med ljus text får hon sannolikt en helt annan upplevelse. Det som i
första fallet var positivt och inbjudande är kanske i andra fallet mystiskt, dolt och lite
skrämmande. Ett grått arrangemang kan för en del kännas elegant och moderiktigt,
medan andra uppfattar det som något tråkigt. Rött kan ge en känsla av vitalitet och
värme, men det kan även upplevas som om det alltför kraftfullt skriker efter
uppmärksamhet. Sedan kan man även tillföra en sajt traditionella självklarheter, som
till exempel när det gula får lysa som solen på en researrangörs sajt eller grönt får fylla
ett visst partis framställning. 86

#������*/�777����
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Här är ett exempel där Interflora, en blomsterbutik, använder sig av grönt för att få
fram en känsla av blommor och natur. Användaren kan nästan känna hur det skulle
vara att ströva runt i butiken bland gröna växter och blomster.

                                                
85 Bergström, 2001, sid 93-95
86 Bergström, 2001, sid 93-95
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Det finns två huvudgrupper av hjälpresurser: datorbaserade och icke datorbaserade.
Exempel på den förstnämnda är hjälpfunktion eller on-line manual. Exempel på icke
datorbaserade hjälpresurser är andra människor eller pappersmanual. En hjälpfunktion
kan vara passiv, det vill säga den måste aktiveras av användaren, eller aktiv, det vill
säga den ger information till användaren på eget initiativ. 87

Om användare ofta behöver fråga om hjälp när de använder sig av ett gränssnitt tyder
det på dålig gränssnittsdesign. Detta kan bero på felaktig användardialog eller
inkonsekvens i gränssnittets design. Eftersom hjälpfunktionen bara används 5-20
procent av användningstillfällena är det svårt att mäta dess effektivitet. Men även om
denna funktion används sällan kan en dålig hjälpfunktion vara mycket frustrerande för
användaren. Användaren får bäst hjälp av hjälpresursen då en precis fråga är besvarad
utan en mängd ovidkommande information. 88

Det finns många fördelar med manualer i on-line format. Det är till exempel lättare att
uppdatera den och användaren kan använda datorns sökfunktion för att hitta vissa ord i
texten. Nackdelarna med on-line manual är att många användare föredrar att läsa
längre texter på papper istället för på bildskärm. Det går också snabbare att läsa på
papper än på bildskärm. 89 Om manualen finns tillgänglig on-line är det viktigt att
författaren har anpassat dess upplägg så att den är lämplig både för tryck och för att
visas på bildskärm. 90 Ett problem med on-line manualer är att användaren måste ha
tillräcklig datorkunskap för att kunna öppna och leta i manualen. För de flesta
gränssnitt kan det därför vara bra om användaren har tillgång till både pappers- och on-
line manual. 91 Samma problem finns med hjälpfunktioner. Nybörjare har ofta problem
med att använda hjälpfunktionen och med att förstå hjälptexten om de hittar den.
Hjälptexten består ofta av termer som förutsätter att användaren har vissa förkunskaper
om programvaran och datorer i allmänhet. Ett annat problem med hjälpfunktioner i
vissa program är att bilden på skärmen döljs av hjälptexten, man kan alltså inte läsa
och prova samtidigt. 92

Undersökningar visar att datorbaserad hjälp är mest effektiv för att besvara frågor som
"Vad är detta?" eller "Vad kan denna funktion användas till?". Den är inte lika effektiv
då användaren har frågor som kräver mer uttömmande svar, till exempel "Varför är
funktionen A bättre att använda än funktionen B då man befinner sig i situationen C?".
I dessa fall behövs mer detaljerad dokumentation, exempelvis en pappersmanual. 93

                                                
87 Allwood, 1991, sid 50-55
88 Preece, 1994, kap 15.2
89 Allwood, 1991, sid 50-55
90 Preece, 1994, kap 15.2
91 Allwood, 1991, sid 50-55
92 Allwood, 1991, sid 68-70
93 Preece, 1994, kap 15.2
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Att testa och utvärdera ett användargränssnitt är viktigt. Eftersom det är svårt att
utveckla bra gränssnitt använder man utvärderingar för att få bort de problem och fel
som kanske finns i gränssnittet. Det räcker inte med att bara utvärdera gränssnittets
effektivitet, man måste också utvärdera dess olika kvalitéer. Teknik som används för
att designa gränssnitt har blivit mycket bättre på senare tid och de som gör designen
förstår bättre hur man gör design för andra. Trots det är utvärdering fortfarande mycket
viktigt. Utvärderingen används för att testa om gränssnittet fungerar i förhållande till
användarens behov och kunskap. Det är viktigt att man sätter upp mål för
utvärderingen och bestämmer ur vilken synvinkel, när och hur gränssnittet ska testas
samt av vem. Även om man är en mycket erfaren utvecklare kommer det ändå alltid
finnas fel som inte upptäcks förrän man börjar testa gränssnittet på användarna. 94

Utvärderingen kommer oundvikligen göra att de som designar ett gränssnitt kommer i
kontakt med användare och deras attityder. Det innebär att förutom förståelse för när,
var, varför och hur gränssnittet ska utvärderas, är det också nödvändigt att komma på
sätt att mäta dessa attityder och få återkoppling från användaren. De som ansvarar för
utvärderingen får inte vara partiska eller fördomsfulla vad gäller svaren och attityderna
hos användarna. Detta innebär att det kan vara en god idé att någon annan än den som
har designat ett gränssnitt gör utvärderingen. 95
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Det finns två olika sorters utvärdering: formande och summerande. Formande
utvärdering (eng. formative evaluation) riktar sig mot gränssnittets kvalitativa aspekter
och används för att underlätta designarbetet. Under denna utvärdering arbetar man nära
användarna för att samla in information om deras åsikter. Vilken sorts information man
kan inhämta från användarnas åsikter kan variera beroende på hur prototypen ser ut.
Denna sorts utvärdering bör påbörjas så tidigt som möjligt. Ju mindre arbete som lagts
ner, desto mindre tid och pengar går åt till att göra förändringar.

Sammanfattande utvärdering (eng. summative evaluation) används för att samla in
kvantitativ data, det vill säga information om gränssnittets prestanda. Denna sortens
utvärdering bör utföras när gränssnittet är färdigt. För att få en fullständig bild av
gränssnittets användbarhet måste man använda sig av både formande och
sammanfattande utvärderingar.
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Det finns två olika sätt att gå till väga då man vill utvärdera ett gränssnitt. Det ena
sättet är analytisk utvärdering. Denna utvärdering kan utföras av en användbarhets-
ingenjör med hjälp av papper och penna. Med hjälp av en matematisk modell kan man
exempelvis räkna ut hur lång tid det tar att utföra en viss uppgift eller hur många olika
sätt det finns att utföra en uppgift. 97

                                                
94 Faulkner, 1998, kap 6
95 Faulkner, 1998, kap 6
96 Faulkner, 2000, kap 6
97 Faulkner, 2000, kap 6
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Det andra sättet att utvärdera ett gränssnitt kallas för empirisk utvärdering. Denna
metod går ut på att jobba nära användaren och samla in data som sedan analyseras.
Man analyserar användarens effektivitet vid interaktion med gränssnitt. Detta kan ske
genom att användaren får vissa uppgifter som hon ska utföra i gränssnittet eller genom
observationer, experiment, enkäter och intervjuer. Mer om detta nedan. 98

Analytisk utvärdering kan vara bra att använda för att jämföra olika designförslag
innan man utvecklar en prototyp. Den kan även fungera bra då gränssnittet är
färdigutvecklat. Empirisk utvärdering kan var kostsam, det är därför viktigt att den
sortens utvärdering planeras väl innan man sätter igång. De två tillvägagångssätten kan
med fördel kombineras eftersom man ofta hittar olika problem beroende på vilken av
metoderna man använder. 99

 �1� ��� $9��
���������

Det finns två sätt att genom experiment testa ett gränssnitt på användare. Man kan testa
gränssnittets prestanda i förhållande till andra gränssnitt eller utan att jämföra det med
något annat gränssnitt.

Inom psykologin använder man sig av olika tillvägagångssätt för att få fram
vetenskapliga bevis. Det betyder att sambandet mellan orsak och verkan har fastställts
genom experiment. För att genomföra denna uppgift måste man hålla fast vid följande:

1. Identifiera problemen och formulera en hypotetisk relation mellan orsak och
verkan för flera olika variabler.

2. Designa och utför experimentet.

3. Utvärdera data från experimentet.

4. Vidarebefordra resultatet.

Innan man kan göra experimentet måste man formulera frågor. Dessa frågor ska sedan
styra experimentet så de ska formuleras med omsorg. Experimentet designas sedan
med utgångspunkt från hypotesen och de beroende och oberoende variablerna uppstår
från detta. Samtidigt identifieras målgruppen. Mer om detta nedan.

Ett experiment är det mest noggranna metoden för att testa en hypotes. Experiment
innebär att en forskare provar olika idéer i en kontrollerad miljö för att få vissa saker
att hända. En hypotes är en förutsägelse om vad som kanske kommer att hända i en
specifik situation. Ett exempel på en experimentell hypotes är "Användare av ett
ordbehandlingssystem lär sig det fortare om de får återkoppling.". Samtidigt ska också
en nollhypotes formuleras. En nollhypotes för detta experiment skulle vara "Det är
ingen skillnad mellan användare som får återkoppling och de som inte får
återkoppling.".

När man har kommit fram till en hypotes är det nödvändigt att göra en undersökning
för att se om det är sant eller inte. De experimentella metoderna visar att bara en faktor
kan orsaka en viss effekt. Det innebär att alla andra faktorer måste tas bort genom
noggrann kontroll av experimentet. Faktorn som iakttagits är den oberoende variabeln.

                                                
98 Faulkner, 2000, kap 6
99 Faulkner, 2000, kap 6
100 Faulkner, 1998, kap 6.5
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Alla andra faktorer kallas yttre faktorer. Dessa kan uteslutas om man kan visa att det är
den oberoende variabeln som ger den effekten genom att man kontrollerar, tar bort
eller manipulerar dem. Faktorn som påverkas när man får en viss effekt kallas den
beroende variabeln. I exemplet ovan är det återkoppling som är oberoende variabel och
lärandet beroende variabel. Ett sätt att visa att det är den oberoende variabeln som ger
en viss förbättring är att använda sig av en kontrollgrupp. Det innebär att man har två
grupper där den ena får återkoppling och den andra inte. Sedan jämför man och ser om
det är någon skillnad på hur de olika grupperna lär sig ordbehandlingssystemet. Det är
mycket viktigt att de två grupperna är likvärdiga. Är det många som har arbetat med
ordbehandlingssystem i den ena gruppen och ingen i den andra  påverkar det resultatet.
Ett annat sätt är att samma person testar gränssnittet med och utan återkoppling för att
se om det blev någon skillnad.

Alla som jobbar med utvärdering av gränssnitt måste tänka på att man arbetar med
människor. Det vore oacceptabelt att utforma ett experiment där man får användaren
att göra fel. När man använder människor för att testa gränssnitt är det bra att tänka på
följande:

• Förklara vad som förväntas.

• Förklara att hon kan avbryta experimentet och gå när hon vill.

• Förklara vad meningen med experimentet är.

• Se till att hon känner sig bekväm.

• Förklara att resultaten är hemliga och hur de kommer att användas.

 �1� � � �
�����
�	�*

Fördelen med frågeformulär är att när de väl är gjorda kan de innehålla väldigt mycket
information. Nackdelen är att det tar relativt lång tid att utforma och kräver många steg
om man gör det på rätt sätt. Frågeformuläret bör genomgå design – utvärdering –
design processen tills man är säker på att man kommer att få rätt sorts respons och att
de som ska fylla i formuläret uppfattar frågorna på rätt sätt. Efter att formulären har
samlats in ska de analyseras. Analysen är tidskrävande och därför är det viktigt att man
väljer rätt frågor så att det inte finns med frågor om sådant som inte är av intresse för
den som ansvarar för utvärderingen. Det är också viktigt att formulären är lätta att
analysera. 101

Frågeformulär kan vara sådana som används vid intervju eller som personen själv får
fylla i. Med intervjuformulär måste man ha tillgång till personer som är tränade i att
intervjua andra. Det kräver också mycket tid men har fördelen att data som samlas in
kontrolleras av intervjuaren och om det finns några oklarheter i frågorna kan de
besvaras direkt. Frågeformulär som personen själv får fylla i tar mindre tid men har
nackdelarna att det är svårt att kontrollera inlämnandet. Frågorna kan inte förklaras så
de måste vara väl skrivna och det finns en stor risk att det ger en skev bild över hur
gränssnittet uppfattades om man får in för få svar. 102

                                                
101 Faulkner, 1998, kap 6.6
102 Faulkner, 1998, kap 6.6
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Frågorna kan vara öppna eller stängda. De öppna frågorna (till exempel "Vad tyckte du
var bäst med gränssnittet?") är bra för de kan ge mycket information men de kan också
ge för mycket information så det blir svårt att analysera. De stängda frågorna (till
exempel "Vilken del av gränssnittet tyckte du bäst om? (a) färgerna, (b) ljudet, (c)
lättheten att röra sig från en del till en annan") begränsar svaren och är därför lättare att
analysera men de kan också ge en felaktig bild över användarens åsikter. 103
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De lättaste formen av frågeformulär med flervalsfrågor består bara av ja/nej frågor,
eventuellt finns också "vet ej" som svarsalternativ. Checklistor är också användbara.
De kan samla in information om till exempel vilka gränssnitt en användare har använt
eller vilka delar av ett gränssnitt hon har använt.

Det finns också frågeformulär med olika skalor. Med den typen av frågeformulär får
användaren ange sitt svar på en viss skala. Ibland väljer man att ha en skala utan något
mittenalternativ för att tvinga personer som fyller i formuläret att ha en åsikt. Har man
ett mittenalternativ kommer 10-40 % att välja det. Fördelen med att inte ha ett
mittenalternativ är att man kan få in den allmänna uppfattningen om något och
nackdelen är att man tvingar människor att välja sida fast de kanske inte är tillräckligt
engagerade för att göra det. Det finns tre typer av frågeformulär med skalor:

1. Likert scale: Där har man alternativ av typen "Mycket positiv", "Positiv", "Lite
positiv", "Varken eller", "Lite negativ", "Negativ", "Mycket negativ".

2. Semantic differential scale: Använder motsatsord för att representera två opinioner
och har oftast ett neutralt alternativ i mitten. Semantic differential scale kan se ut så
här:

Rangordna e-postsystemet enligt följande kriterier:

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket

Lätt Svår

Användbar Oanvändbar

Rolig Tråkig

Snabb Långsam

3. Rangordnande frågeformulär: Ber den som svarar på frågeformuläret att rangordna
sin åsikt. En sådan fråga kan se ut så här:

Rangordna följande kurser efter hur viktiga de är för din utbildning. Använd skala
1 till 4 där 1 är den viktigaste.

__ Transformer __ Animering och VR

__ Linjära medier __ Informationsteknik

                                                
103 Faulkner, 1998, kap 6.6
104 Faulkner, 1998, kap 6.8
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Här följer en lista med rekommendationer då frågeformulär ska designas:

• Man ska undvika att använda känsloladdade ord. Det är viktigt att svaren inte
påverkas på grund av att sådana ord används.

• Man ska undvika att ha ledande frågor, till exempel "Du har slutat slå din hund,
eller hur?". Denna fråga kan inte besvaras utan att man erkänner att man har slagit
sin hund. Frågor bör även ha en neutral ton och inte vara utformade så att personen
troligtvis bara svarar "ja" eller "nej".

• Användaren ska inte behöva känna sig besvärad. Detta kan uppstå om det till
exempel finns en lång lista med applikationer där personen ska fylla i de hon
känner till. Det kan göra att de som bara känner till några få känner sig besvärade
och otillräckliga och därför fyller de i sådant som de inte känner till bara för att det
ska se bra ut.

• Undvik frågor som leder till svar som "ibland" eller "ofta". Det är bara hon som har
svarat på frågan som vet vad "ibland" eller "ofta" betyder för henne.

• Stängda frågor är bättre än öppna. Det kan alltid finnas med "vet ej" som alternativ.

• Frågorna bör struktureras på ett bra sätt, först har man allmänna frågor och sedan
detaljerade. Den första frågan bör vara neutral och lätt att svara på. Känsliga frågor
bör komma sent i formuläret. Man bör undvika frågor som hänvisar till frågor
längre fram i formuläret för då förbereder personen svaret till den senare frågan
och det kan ge en snedvridning av det svaret.

• Frågeformuläret får inte vara för långt, två A4-sidor är tillräckligt.

• Frågeformuläret måste verka intressant för att någon ska vilja svara på det.

• Det är viktigt att testa formuläret innan det används för att se vilka frågor som kan
vara besvärliga och svårförståeliga.
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Det är bra om man kan observera en person som utför en arbetsuppgift som man ska
utveckla ett gränssnitt till. Bäst är det om man kan få den personen att vara omedveten
om att hon blir observerad och att säga högt vad som sker. Det är viktigt att personen
inte blir störd under observationen och att hon verkligen vill vara med om att bli
observerad. Det är viktigt att komma ihåg att personer kan bete sig annorlunda när de
är observerade än vad de gör i vanliga fall. Detta kallas Hawthorne-effekten efter en
studie som gjordes på Hawthornefabriken på 1920-talet. Målet med studien var att visa
effekten som ljus har på arbete. Det visade sig att studien påverkades av yttre faktorer
eftersom produktionen ökade fast ljusnivån sänktes till en så låg nivå att arbetarna
klagade på att de inte längre kunde se. Produktionen ökade alltså på grund av att
arbetarna visste om att de blev observerade.

                                                
105 Faulkner, 1998, kap 6.6, 6.7
106 Faulkner, 1998, kap 6.10
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"Trollkarlen från Oz" är ett sätt att observera en användare där utvärderaren låtsas vara
en del av systemet, till exempel en röst eller ett system som ger återkoppling på
skärmen. Användaren tror att de arbetar med ett riktigt system men i verkligheten är
det utvärderaren som skriver på skärmen eller pratar. Detta gör att man kan testa
systemet tidigt i designprocessen, vilket gör att man sparar pengar eftersom man inte
behöver testa på ett riktigt system. Det ger också utvärderaren en möjlighet att se vad
användaren gör på nära håll.
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Arbetsuppgifterna kan samplas, det vill säga att man tar stickprov. Man kan också
välja att göra loggning, det vill säga att man dokumenterar all aktivitet som utförs av
användaren. Detta kan göras antingen av designern, användaren eller systemet. När det
görs av användaren kan det störa arbetet så uppgiften inte utförs som den brukar och
det måste utvärderaren tänka på. Vissa laboratorier använder videokameror för att
spela in vad användaren gör. Om användaren vet om att hon blir filmad kan det
påverka hur hon utför arbetsuppgifterna. Om man filmar någon som inte vet om det
kan personen i fråga bli arg. Många som arbetar med människa-dator-interaktion
tycker inte om att filma människor i smyg. Aktivitetsloggning som görs av systemet
verkar vara lättast för användaren att ignorera.
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Andrew Monk och hans team på University of York har utvecklat en metod där
användaren uppmuntras att prata med utvärderaren. Detta kallas samarbetsutvärdering
eftersom designern och användaren arbetar tillsammans vid skärmen och diskuterar
problemen när de uppkommer. Monk tänker sig att detta ska ske innan gränssnittet är
färdigt. Det kan användas i fler av stegen i designprocessen och fungerar bra på delar
av gränssnitt och till och med på pappersprototyper. Användaren uppmuntras att säga
högt vad hon gör och varför. Samarbetsutvärderingar kan användas ihop med
frågeformulär, men man måste ha en vettig och praktisk arbetslista för att det ska
fungera bra.
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Man ska sträva efter att göra utvärderingen i en miljö som så nära som möjligt liknar
den miljö gränssnittet ska användas i. Under tiden gränssnittet utvecklas och blir en
färdig produkt ökar kostnaderna för att rätta till fel. Därför är det viktigt att man börjar
testa tidigt. När man sedan gör den slutliga utvärderingen ska det därför bara finnas
småfel kvar. De stora, allvarliga felen ska ha blivit åtgärdade efter tidigare tester. De
olika faserna när man bör utvärdera är:

• Undersökningsfasen är när man undersöker andra gränssnitt för att få återkoppling
från dess användare. Det är onödigt och oekonomiskt att göra om sådant som
någon annan redan har gjort.

                                                
107 Faulkner, 1998, kap 6.11
108 Faulkner, 1998, kap 6.12
109 Faulkner, 1998, kap 6.3
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• Designfasen pågår under tiden man designar och då kan man testa delar av
gränssnittet. Prototyperna behöver inte vara fungerande gränssnitt, de kan vara
uppritade på papper, uppbyggt av ett prototypverktyg eller en modell. Eftersom det
är relativt billigt att göra på det sättet kan man testa olika prototyper mot varandra
för att få fram den bästa som man sedan bygger vidare på. Ju mindre ändringar
man behöver göra i gränssnittet ju mindre blir den slutliga kostnaden.

• Den sista fasen är förproduktionsfasen. När prototypen är klar kan man göra en
större utvärdering för att koncentrera sig mer på detaljerna i gränssnittet. Det finns
många olika sätt att mäta hur användaren använder gränssnittet och de kan
användas här för att utvärdera de olika delarna i designen.
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Att testa sitt gränssnitt behöver inte vara så kostsamt som många tror. Att göra stora
utvärderingar lönar sig inte. Det är istället bättre att göra flera utvärderingar på ett litet
antal användare åt gången så länge tiden eller pengarna räcker till. Tom Landauer har
visat att det antal problem som hittats under ett test med � användare är:

N(1-(1-L)�)

där N är det totala antalet problem och L är proportionen av problem som upptäcks då
man testar med en användare. Ett typiskt värde för L är 31%. Kurvan för L=31 ser ut
så här:
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Som man kan se på kurvan gör noll testpersoner att man inte hittar några problem alls.
Så fort man testar på en person hittar man nästan en tredjedel av alla problem som
finns. När man sedan testar på en användare till kommer några av de fel som upptäckts
vara samma som med föregående testperson, men man kommer även att hitta några
nya. Man får dock inte in lika mycket ny information som man fick när man testade på
den första användaren. Den tredje testpersonen kommer att upptäcka några av de fel
som de föregående testpersonerna redan upptäckt. Hon kommer även att hitta några
nya fel, men inte lika många som de föregående testpersonerna. Vid det här laget har
man börjat se ett mönster, man hittar färre och färre nya problem med varje ny
testperson. När man har testat på fem användare är det ingen idé att testa mer innan
man har åtgärdat de problem som upptäckts under utvärderingen.

Enligt kurvan måste man testa med minst 15 användare innan man hittar alla fel. Det är
dock bättre att testa med fem personer tre gånger än att testa med 15 personer en gång.
De flesta felen upptäcks när man testar med de första användarna. När man har testat
med fem användare en gång har man hittat 85% av alla felen. När man sedan har gjort
om gränssnittet för att rätta till felen är det dags att testa igen. Det är nämligen inte
säkert att den nya designen har löst alla problemen. Dessutom kan den nya designen
medföra nya problem.

Vid det första testtillfället finns ofta ytliga problem som förhindrar användaren från att
gå djupare in i gränssnittet. När man testar på en andra grupp om fem personer kan
man hitta mer djupliggande fel än vid den första testomgången. Efter det andra test-
tillfället har man hittat nästan alla av de 15% fel som fanns kvar efter det första testet.
När man har åtgärdat dessa fel är det dags för ett tredje test. Bara 2% av de fel som
fanns med från början kommer finnas kvar till denna testomgång. När detta är färdigt
kommer man ha hittat fler fel än om man hade testat med 15 personer på en gång. Man
bör dock akta sig för att testa med för få användare åt gången. En användare är inte
alltid representativ för en större grupp. Dessutom finns det en grundkostnad i tid och
pengar varje gång man påbörjar en testomgång och då är det bättre att inte testa med
för få användare åt gången. Om man har fler åtskilda grupper av användare kan det
vara bra att testa på fler användare. Sambandet ovan gäller bara för användare som
kommer använda gränssnittet på liknande sätt.
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Innan man sätter igång med utvärderingen måste man bestämma vilka som ingår i
målgruppen, det vill säga vilka slags människor som kommer använda gränssnittet när
det är färdigt. Det kan ofta vara samma människor som använts vid behovsanalysen,
men inte alltid. Sedan måste man få tag i människor som har tid och lust att ställa upp.
Det är viktigt att man väljer människor som har en kunskapsnivå som matchar mål-
gruppen. Det är även bra att rekrytera några extra testpersoner så att man har några
reserver ifall det skulle uppstå problem med någon användare. Sedan är det dags att
bestämma vilka uppgifter man vill att testpersonerna ska utföra. Vilka uppgifter man
väljer beror på vilka delar av gränssnittet man önskar att utvärdera. Man måste även
bestämma hur mycket information man ska ge till användaren innan hon utför
uppgiften. Den information man ska ge till användaren bör skrivas ner så att inga
tveksamheter uppstår för den som utför testet. På så sätt kan man försäkra sig om att
alla testtillfällen går till på samma sätt.

                                                
111 Faulkner, 2000, kap 6
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När man sätter igång med själva testmomentet är det viktigt att testpersonerna förstår
varför de är där och vad som förväntas av dem. Man bör understryka att det är
gränssnittet som ska utvärderas och inte dem och att ifall något går fel  gör det inget.
Tvärtom  bidrar alla misstag till den information om gränssnittet som man är ute efter.
När testet är färdigt ska testpersonen ha möjlighet att ställa frågor om gränssnittet. De
fel som hittas under testet antecknas så att de kan undersökas och åtgärdas. Alla
problem går dock inte att åtgärda. Ibland måste man lämna vissa problem åt sidan och
koncentrera sig på de som går att göra något åt.
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När man testar ett gränssnitt är det lätt att det blir fel och att man testar fel sak eller fel
person. Detta är några misstag man ska försöka undvika:

• Bara för att sunt förnuft säger att människor ska göra på ett visst sätt innebär det
inte att de kommer att göra så. Många gånger upptäcker man att de i verkligheten
gör helt tvärt om.

• Om man testar ett gränssnitt på sig själv innebär det att man testar på en
expertanvändare istället för en användare med normala kunskaper. Detta innebär
att man inte får någon bra återkoppling på utvärderingen.

• Beställaren vill gärna tala om hur de vill att arbetet ska göras, borde göras eller
gjordes. Men för att verkligen få reda på vilka behov som finns måste man prata
med slutanvändaren. De har kunskapen om hur arbetet görs nu och hur det kan
förändras.

• När man designar ett gränssnitt finns det två motsägande fel som kan uppstå, man
låter bli att ändra på något för att det alltid har varit så eller också ändrar man på
något bara för att man gör ett nytt gränssnitt.

• Det är viktigt att man undersöker uppgiften noga så man kan bestämma det bästa
sättet att förbättra den på. Det innebär att man måste tänka på om fördelarna med
utvecklingen överväger nackdelen med att behöva lära sig ett nytt gränssnitt.

• Det är lätt att den som utvecklar gränssnittet gör det så att det blir lätt att
implementera. Man måste då tänka på att den mänskliga faktorn kommer först,
användaren måste kunna använda gränssnittet.

• Utvärderingen måste göras på en för slutanvändaren representativ grupp. Ett
vanligt fel är att man gör utvärderingen på personer som vet för mycket om
gränssnittet, det bör istället göras på personer som får börja från noll.

                                                
112 Faulkner, 1998, kap 6.2
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Förutom det som skrivits tidigare är följande frågor bra att ställa när man ska utvärdera
sajter:

• Vad tycker du om utseendet på sajten?

• Vilka signaler sänder den ut?

• Skapar sajten förtroende?

• Vilken typ av information och tjänster tror du finns här?

• Vem tror du sajten vänder sig till?

• Vad är målet med sajten?

• Vilka tjänster klickar du på?

• Vilka tjänster klickar andra användare på?

• Vilka länkar undviker du?

• Vilka länkar missar du och varför?

• Vad tror du händer om du klickar här?

• Vad betyder denna ikon?

• Kan du nu leta dig fram till information om hur du köper en vara?

• Fungerar beställningen av varan?

                                                
113 Bergström, 2001, sid 45-59
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För att ta reda på vilka funktioner framtida kunder önskar ha på nyhetsportalen samt
hur de vill att innehållet ska vara strukturerat gjordes en enkät (se bilaga A). Enkäten
bestod av nio relevanta frågor angående struktur, innehåll och prissättning. Några av
frågorna var önskemål från Citavie och var inte lika viktiga för uppgiften. Företagen
som skulle kontaktas var dels några som hade kontaktats vid en tidigare marknads-
undersökning, dels egna förslag och förslag från Citavie. Företagen som kontaktades
var:

ABB

Atlas Copco

Electrolux

Ericsson

Europolitan

Exportkreditnämnden

Föreningssparbanken

Handelsbanken

Holmen

Integrationsverket

Luftfartsverket

Nordea

Näringsdepartementet

RKS

Sandvik

SEB

SKF

Socialdepartementet

Stora Enso

Svenska bil AB

Telia

WM Data

Volvo

Östgöta Enskilda Bank

Av dessa företag svarade 16 stycken, det vill säga en svarsfrekvens på 67%.

"��� � )��	����
Enkäten visade att de flesta ville ha de senaste nyheterna på första sidan efter
inloggning. Många ville också kunna välja själva vad som skulle finnas på första sidan.
I de personliga inställningarna önskade många att, förutom att kunna välja startsida,
även kunna välja vilket språk man vill ha som förval. Det kom även in förslag på andra
saker som skulle kunna finnas under personliga inställningar, till exempel agenter för
nyhetssökning och att kunna välja nyheter efter egna intressen. På frågan om
informationen skulle vara strukturerad efter land eller ämne svarade nästan alla att de
ville ha det senare alternativet. Alla ville ha en hjälpfunktion på en webbsida. De flesta
företag ville prenumerera på både ett visst land och en viss bransch.
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Andra tjänster som företagen tyckte kunde vara intressanta att ha på nyhetsportalen
var:

• Bra utskriftsfunktion.

• Automatisk översättningstjänst.

• Möjlighet att läsa nyheterna på handdator.

• Ordlista.

• Möjlighet att tipsa någon annan om en viss nyhet.

• Lätt struktur och lätt URL-adress.

• Nyheter från andra nyhetsbyråer och pressmeddelanden.

• Länksamling till sidor med anknytning till det område man är intresserad av.

• Upphandlingar.

För en sammanställning av svaren på enkäten, se bilaga B.

Den viktigaste slutsatsen som drogs av resultatet från enkäten var att innehållet ska
vara strukturerat ämnesvis, något som inte var självklart innan enkäten gjordes. Några
av förslagen på andra tjänster/funktioner togs hänsyn till i det fortsatta arbetet, men
vissa var inte intressanta för uppgiften.

"� � ��
	��	

När man skapar en stor portal som den här med mycket information är det viktigt att
strukturen är väl genomtänkt. Användarna ska snabbt och lätt kunna hitta den
information hon söker. Detta är av extra stor vikt då företagen dessutom kommer att
betala för att använda tjänsten.

Första steget var att klargöra vad som skulle finnas på portalen. Detta framkom vid
möte med Citavie samt från svaren på enkäten. Nyhetsportalen ska bestå av två delar,
en som är tillgänglig för allmänheten och en som bara ska vara tillgänglig genom
inloggning. På den publika delen ska det finnas information om samt hur man tar
kontakt med Citavie, exempel på vad man får som prenumerant och hur man gör för att
börja prenumerera. För de som prenumererar ska det dessutom finnas nyheter bland
annat från AFP på olika språk, fakta om länder, kartor, personliga inställningar och en
hjälpfunktion. Prenumeranterna ska även få tillgång till minst två rapporter, en om ett
land och en om en viss bransch (till exempel skogsindustrin). Dessa rapporter kommer
flera företag att ha tillgång till. Det kommer även gå att beställa rapporter som är
exklusiva, det vill säga bara företaget som har beställt rapporten kommer att ha tillgång
till den.
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För att välja vilken struktur som skulle användas vägdes för- och nackdelarna med de
olika strukturerna som tagits upp i teoridelen mot varandra. Några av strukturerna
passade inte alls för denna typ av portal, till exempel den linjära strukturen. Av de
strukturer som skulle kunna passa valdes trädstrukturen. Detta för att den är mest
lättöverskådlig och kändes mest naturlig. Efter de önskemål som framkommit i
enkäten ordnades portalen efter ämne, inte land. Det vill säga så här:

��������

• USA

• Europa

• Asien

Inte så här:

,�!

• Rapporter

• Nyheter

• Fakta

Alla rubriker som skulle finnas på portalen skrevs ner på post-it lappar för att olika sätt
att ordna innehållet på enkelt skulle kunna provas. När en bra trädstruktur utformats
skrevs den ner på ett papper. Med hjälp av Microsoft Visio gjordes en mer utförlig
skiss över strukturen. Denna visades upp och diskuterades med EuroNetics, Citavie
och examinator. Det visade sig då att de två delarna skulle vara helt separata med
varsin URL. Förslag på att ha fler genvägar kom också fram. Dessa genvägar skulle
göra att man skulle slippa klicka sig fram i menyhierarkin om man vill läsa om
närliggande ämnen. Om användaren exempelvis läser en nyhetsartikel om något som
händer i Japan,  ska man lätt kunna se en karta av Japan. De olika förslagen ledde till
att vissa ändringar gjordes tills alla parter var nöjda. Den slutliga strukturen blev en
kombination av träd- och vävstruktur (bilaga C).
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När strukturen var färdig var det dags att börja med användargränssnittet. Strukturen
som lagts upp var en grund för den fortsätta utvecklingen av gränssnittet.

"�"��� 6
*���������
��������
För att få inspiration och idéer om hur användargränssnittet skulle se ut undersöktes
andra sajter på Internet. Det som kändes mest relevant att undersöka var olika sorters
menysystem. Menyer är en mycket viktig del av användargränssnittet. De måste vara
lättnavigerade och ha en bra struktur. Sidorna som undersöktes var bland annat:

• Ericsson: I huvudmenyn högst upp på denna sajt byter bakgrunden och texten färg
när man för musen över dem. Även den länk som man är inne på byter färg på
detta sätt. När man går in på vissa länkar i huvudmenyn kommer det upp en
undermeny på vänster sida. Den här sidan visar på ett bra sätt var i huvudmenyn
man befinner sig.

#�������/�777�
���������
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• Saab: På den här sajten har man valt att visa alla menynivåer högst upp på sidan.
De länkar man har klickat på byter färg och en ny undermeny visas. Detta är ett bra
sätt att visa var på sajten användaren befinner sig. Man får även en bra överblick
över sajtens struktur och det är lätt att gå tillbaka till tidigare sidor. Ingenting är
mer än tre klick bort.

#�������/�777����	��
�<8�8%8'=
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• Föreningssparbanken: Här syns ytterligare ett sätt att lägga upp en meny. Det är
bara huvudmenyn som visas från början. När man för musen över menyn visas
undermenyer. Vid de länkar i undermenyn som har ytterligare en undermeny finns
en liten pil. För man musen över den länken visas nästa undermeny och så vidare.
Med denna metod kan man ha många undermenyer utan att de tar någon plats i
gränssnittet. Ett bättre sätt att lösa det på hade varit att man måste klicka på
huvudmenyn för att få upp första undermenyn. Detta för att användaren kan bli
irriterad om hon råkar föra musen över huvudmenyn och det kommer upp
undermenyer av sig själv.

#�������/����
���������	���
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• Tv4: I detta gränssnitt använder man sig av olika färger för att visa vilken meny
man är inne på. Redan när man för musen över huvudmenyn ändras
undermenyerna. Undermenyn och den länk i huvudmenyn som man är inne på får
samma färg, till exempel orange som i exemplet ovan. Med denna meny förstår
användaren lätt vilken länk i huvudmenyn hon är inne på. Det är också lätt att
förstå att undermenyn hör till en viss länk i huvudmenyn eftersom de har samma
färg. Dessutom får den länk man är inne på i undermenyn en mörkare färgton.

#������'/���'��
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• Dagens Nyheter: Även här använder man sig av färger för att användaren lätt ska
kunna orientera sig och veta var hon är. Huvudmenyn är i flikar högst upp och den
länk man klickar på färgas, i det här fallet, orange. En undermeny blir synlig och
den länk man klickar på där får också en orange färgton. Hela undermenyn får
också en ram i samma färg. På samma sätt som tv4.se är detta ett bra sätt att
använda färger för att underlätta navigering på sajter.

#������"/�����
�<8�8%8'=

• Telia: På den här sajten har man klickat på "Privat" i huvudmenyn. Då blir en
undermeny till vänster synlig och där har man valt länken "Internet". Ytterligare en
undermeny blir då synlig, men den är indragen till vänster. Ovanför den första
undermenyn går det även att se vilken väg man har gått i hierarkin (">Telia.se
|Privat |Internet"). Även detta är ett bra sätt att visa undermenyer utan att det ser
rörigt ut. Det är lätt för användaren att se vad som är undermenyer.

#������%/��
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Efter granskningen av andra gränssnitt hade en hel del inspiration och idéer hämtats.
Vid utvecklandet av gränssnitten drogs nytta av dessa idéer, men egna förslag
användes naturligtvis också.

Ett antal olika förslag på gränssnitt skissades efter vinkelhakemodellen (se avsnitt
3.6.2.4). Anledningen till att denna designmodell användes var att den är bäst lämpad
för olika skärmstorlekar och passar för de flesta strukturer. Magasinmodellen är inte
lika lättöverskådlig och centrummodellen passar inte när man har så mycket innehåll
som det kommer att vara på nyhetsportalen. Tre av skisserna valdes ut för
vidareutveckling. Därefter bestämdes vilka färger som skulle användas i de olika
förslagen. De färger som skulle dominera var de som finns i företagets logotyp; blått
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och grönblått. De färgerna passade bra eftersom de är lätta att läsa mot vit bakgrund.
Då man använder samma färg som i företages logotyp ser sajten mer enhetlig ut. En
annan fördel med att använda de färgerna var att de är sobra och gör att sajten ser
stilren ut. När man skapar denna typ av sajt behöver man inte attrahera besökarna med
färger och animeringar, men det kan ändå vara trevligt att inte bara använda sig av
svart och vitt. Företagets logotyp skulle fungera som en länk tillbaka till startsidan, det
vill säga till den sida som man kommer in på direkt när man loggar in. Denna sida kan
variera eftersom användare själv ska kunna välja vad de vill ha på sin startsida. På de
flesta webbsidor fungerar företagets logotyp på detta sätt och därför är det bra att följa
denna regel. Det typsnitt som skulle användas var Verdana. Detta valdes av de
anledningar som tas upp i avsnitt 3.6.5.1, det vill säga det är en linjär och fungerar
därför bra att läsa på bildskärm. Det bestämdes även vad de olika rubrikerna på sajten
skulle heta på engelska: "Exclusive reports", "Reports", "News", "Country facts",
"Links", "Preferences", "Contact", "Help", "Change language", "Search" och "Log
out". Vilka av undermenyerna som skulle fungera för testning och utvärdering
bestämdes också. För att man lätt ska kunna ändra språk bestämdes att språkmenyn
skulle vara en rullgardinsmeny. På så sätt räcker det med ett enda klick för att byta
språk. Användaren kanske har valt engelska som språk i de personliga inställningarna,
men vill kunna läsa de franska nyheterna på franska. Det är därför viktigt att hon
snabbt kan byta till franska när hon läser nyheter från Frankrike och sedan snabbt
kunna byta tillbaka till engelska.

#������(/� ������,����������������������
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De program som användes för att skapa gränssnitten var Macromedia Dreamweaver,
Adobe Photoshop och Adobe Illustrator. Dessa program hade använts vid tidigare
arbeten av liknande slag och lämpar sig väl för uppgiften. Under arbetet har även hjälp
tagits från olika sajter på Internet114. Självklart var det många frågor som uppstod
under skapandet av gränssnitten som fick diskuteras efterhand.

"�"� ��� �
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Denna webbsida delades upp i två ramar. Detta gjordes för att inte hela sidan skulle
behöva laddas om när man klickade på en av menyerna. I den vänstra ramen lades
huvudmenyn, Citavies logotyp, datum, en funktion för att byta språk samt en
sökfunktion in. Menyerna gjordes som bilder i Adobe Illustrator.

#������8/�B�������������������/������������������!�������������

                                                
114 Tiger, 2002 och Michaelsson, 2002
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När man sedan klickar på vissa av länkarna i huvudmenyn ska undermenyer komma
upp under den länken man klickat på.
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Klickar man på vissa av dessa undermenyer ska det komma upp ytterligare en meny i
övre delen av högra ramen. Denna meny består av ett fliksystem.

#�������/�B�������������������/�����!
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I andra fall finns det bara menyer i en eller två nivåer.
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Under menyn i högra ramen gjordes en textruta där plats gjordes för själva innehållet.
För utloggning gjordes en knapp i övre högra hörnet. I vissa fall byttes båda ramarna ut
samtidigt och då skrevs ett JavaScript för att det skulle kunna ske. Det gjordes också
en publik sida och en inloggningssida.

#������"/�B�������������������/���	���������
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Det som först gjordes på förslag 2 var sidan som ska komma upp efter inloggning.
Detta för att alla länkar skulle finnas med där, då blev det enklare att sedan göra den
publika sidan. Sidan byggdes upp med ramar eftersom det ansågs vara enklare, då flera
menyer kommer att likna varandra. Det bestämdes även att det här förslaget skulle vara
väldigt enkelt och rent. De enda färgerna som skulle användas var på menyer och
texter.

Ram 1 Ram 2

Ram 3 Ram 4

#������(/�B�������������������/���!���

I ram 1 placerades logotypen samt datum. Detta ska alltid stå på sidan, oavsett vad man
klickar på. Det gör sidan enhetlig och användaren ser hela tiden på ett enkelt sätt att
hon inte lämnat portalen. Datumet skrevs med blågrönt.

I ram 2 placerades en meny med alla rubrikerna utom "Search" och "Log out". En
avgränsare sattes under rubrikerna för att avgränsa menyn från texten som kommer att
placeras under. När man klickar på "News" och "Country facts" ska det dyka upp
ytterligare en menyrad under den första, där man ska kunna välja vilken del av världen
man vill läsa om. Denna menyrad fick den mörkblå färgen. Även den rubrik man valt
på översta menyraden får denna mörkblå färg. När man sedan valt vilken del av
världen man vill läsa om kommer en ny menyrad upp där man kan välja vilket land
man vill läsa om. Dessa rubriker, samt den länk man i raden ovanför klickat på, får en
ljusare blå färg. Det land man sedan klickar på får en ljus turkosblå färg.

I ram 3 finns från början inte  mycket mer än en liten meny som består av "Choose
language", "Search" och "Log out". Dessa har fått färgen blågrön. Men när man klickar
på vissa rubriker i menyn som finns i ram 2 dyker det upp en meny här också, ovan
"Choose language". Denna meny sattes till en ljus turkosblå färg (samma färg som
nämns i stycket ovan). Den länk som man väljer att klicka på blir svart (i skissen finns
en mörkblå bakgrund på den länk som har valts, men detta var en bättre lösning). Detta
för att knyta ihop det hela, samt att det inte gick att ta en ännu ljusare blå färg.
Anledningen till att den menyn som dyker upp till vänster inte fick samma färg som de
länkar som redan står där från början (till exempel "Log out"), är för att de tillhör olika
menyer. Det ska synas att de alltid står där och inte tillhör de nya länkarna som
kommer upp när man klickar på någon rubrik i ram 2.



Utförande av uppgift: Användargränssnitt

����������	
��������������������������������������
����������
����������
�����
�������� 66

I ram 4 ska text och information placeras. Här kommer till exempel alla rapporter
finnas som kommer upp när man klickar på "Reports" i ram 2. Texten sattes till svart.
Detta för att svart text mot vit bakgrund är bäst med tanke på läsbarhet och den här
texten är viktig. Det är den informationen som användaren kommer betala för.

#������:/�B�������������������/���
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Den publika sidan byggdes upp på precis samma sätt som prenumerationssidan.
Logotypen i ram 1, en meny i ram 2, "Search" och "Log in" i ram 3 och all information
i ram 4. Allt i samma färger som på sidorna som man får prenumerera på. Detta för att
användaren sedan ska kunna känna igen sig när hon loggar in.

#������*/�B�������������������/���	���������
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När användaren klickat på "Log in" kommer hon till en sida som ser ut så här:

#�����'8/�B�������������������/�����������������

Här har logotypen placerats centrerad längst upp. Detta för att logotypen anses viktig,
användaren ser verkligen till vilken sida hon loggar in. Denna sida behöver inte se
exakt likadan ut som den publika sidan samt prenumerationssidan. Här ska man ju bara
logga in. Därför har den kunnat utformats friare. Då många inloggningssidor ofta har
ungefär den här uppbyggnaden ansågs den vara bra. Allt som användaren känner igen
gör att det blir mindre för henne att lära sig. Samma mörkblå färg som ingår i
logotypen har använts på texten samt knappen. Knappen ska dock vara på engelska.

Därefter gjordes sidan som ska komma upp när man loggar ut. Den gjordes ungefär
lika som inloggningssidan.

#�����'�/�B�������������������/�����������������
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I detta gränssnitt används utfällbara menyer, så kallade rullgardinsmenyer. Dessa är
placerade i en rad högst upp. Ovanför finns företagets logotyp i mitten. Till vänster om
logotypen finns en sökfunktion och till höger dagens datum. Under det utfällbara
menysystemet finns text som visar var man befinner sig på sajten och hur man kommit
dit. Det kan exempelvis stå "Home > News > Latin America > Argentina > Politics".
Till vänster på sidan finns en spalt med länkar. Här finns även en meny för att ändra
språk från det förvalda språket och en "log out"-knapp. Dessa saker kommer finnas
med på alla sidorna på sajten. Det innehåll som ändras kommer att finnas i mitten av
sidan, det vill säga under den utfällbara menyn och till höger om den vänstra spalten.
Streckade linjer skiljer dessa delar åt.
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Förutom logotypen fungerar även "Home" som en länk till startsidan, därför beslutades
att den skulle vara understruken för att markera att det ordet är en länk, men inte
exempelvis "News" eller "Argentina". Att bara "Home" är en länk beror på att det inte
finns några sidor som heter exempelvis "News" eller "Argentina".

Länkarna i detta gränssnitt är uppdelade i två grupper. Den ena gruppen innehåller
själva faktadelen, det vill säga rapporter, nyheter och fakta om olika länder. Dessa är
placerade i den utfällbara menyn. Den andra gruppen innehåller mer praktiska länkar,
som inställningar, länkar, hjälp och kontakt, och är placerade i spalten till vänster.
Fördelen med att använda sig av utfällbara menyer är, som tidigare nämnts, att menyn
inte tar så stor plats i gränssnittet. Under nyheter och fakta finns många underlänkar,
därför är det smidigt att ha dessa som utfällbara menyer. Användaren får även en tydlig
bild av gränssnittets struktur då man använder sig av detta sorts menysystem. I menyn
valdes att placera en liten pil vid de rubriker som har en undermeny. Denna pil
underlättar navigeringen i menysystemet. Länkarna i den vänstra spalten har inte så
många underlänkar och behöver därför inte ett så utförligt menysystem. Om det finns
underlänkar under några av dessa rubriker  visas de helt enkelt på en ny sida som
kommer upp i mittendelen.
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Sökfunktionen placerades högst upp på sidan så att den blir lätt att hitta. Dagens datum
brukar finnas med högst upp på sidan i de flesta nyhetsportaler. Datum placeras i regel
högst upp på sidan även i tidskrifter, brev med mera. Därför fick det bli så även på
denna sajt. Förutom själva prenumerationsdelen utvecklades även gränssnitt för den
publika sidan, en inloggningssida och en sida som kommer upp när man loggat ut.
Användargränssnittet till den publika sajten gjordes enligt samma mall som
prenumerationsdelen. På denna sajt kommer det dock inte att finnas lika mycket
information som på prenumerationsdelen. Här räcker det med några länkar i den
vänstra spalten. På denna sida finns även en länk till inloggningssidan. Den sidan
består traditionellt av logotypen högst upp och sedan två fält för att fylla i
användarnamn och lösenord och en "log in"-knapp. När man loggar ut från
prenumerationsdelen kommer man till en sida med länkar till inloggningssidan och
publika sidan.
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När de tre gränssnittsförslagen var färdiga var det dags att testa och utvärdera dem.
Utvärderingen skedde i två omgångar. Syftet med den första utvärderingen var att ta
reda på vilket av gränssnitten som skulle användas samt ifall det fanns några problem
som behövde åtgärdas. Syftet med den andra utvärderingen var att ta reda på om det
fortfarande fanns något som behövde åtgärdas i det förslag som valts ut i den första
utvärderingen och om det uppstått några nya problem. Utvärdering bör, som skrivits i
avsnitt 3.7, göras av en utomstående men det fanns ingen möjlighet till det i det här
fallet. Anledningen till att personliga intervjuer inte gjordes var att erfarenhet för detta
saknades.

"�"�"��� 0�'*
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Det beslutades att en empirisk utvärdering i form av ett frågeformulär skulle utföras.
Frågeformuläret bestod av nio öppna frågor och en fråga med semantic differential
scale som tas upp i avsnitt 3.7.2.2 (bilaga D). Eftersom det var tre gränssnitt som skulle
testas av varje person var antalet frågor tvungna att begränsas till ett mindre antal, dock
så många att varje del av gränssnittet kunde utvärderas. Varje fråga bestod av en
uppgift som skulle utföras i gränssnittet och sedan en fråga om testpersonen haft några
problem med uppgiften. En förutsättning för testet var att testpersonerna använde sig
av en dator med minst 17" bildskärm och Microsoft Internet Explorer, detta för att
gränssnittsförslagen tagits fram för de förutsättningarna. Testet utfördes på fem
personer. Eftersom nyhetsportalens målgrupp består av personer i olika åldrar från
olika länder med olika datorkunskaper gjordes testet på fem godtyckliga personer med
grundläggande datorkunskaper. Enligt vad som skrivits i avsnitt 3.7.4 får man fram
85% av felen om man testar på fem personer.

"�"�"����� )��	����

Resultatet av testet visade att det fanns några gemensamma problem för alla tre
förslagen. Ett av dessa var att man inte kunde trycka på "Enter" för att starta
inloggning och sökning. Man var tvungen att klicka på "Log in" eller "Search". Detta
berodde på att inloggning och sökning inte var några riktiga funktioner, de var bara
länkar för att visa hur det skulle kunna se ut. En av testpersonerna tyckte att det inte
var helt klart var kartan över portalen fanns, det kom också upp förslag på att göra den
till en egen ikon. Mer än en hade problem med att hitta telefonnummer till Citavie och
information om prenumeration men alla lyckades hitta det.
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3.3.3.1.1.1 Förslag 1

Utvärderingen av förslag 1 visade att inloggningsknappen var för otydlig. Andra
synpunkter var att färgerna var för neutrala. Man borde kontrollera att all text är
skriven med linjärer. Någon trodde att den skulle bli lättare att navigera efter att man
har besökt portalen några gånger. Någon annan tyckte att den såg seriös ut men lite
tråkig. Frågan med semantic differential scale gav följande resultat (siffrorna i tabellen
anger hur många som kryssat i det alternativet):

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket

Lättnavigerad 5 Svårnavigerad

Stilren 3 2 Plottrig

Snygg 4 1 Ful

Seriös 2 3 Oseriös

Bra

färgkombination

2 3 Dålig

färgkombination

Bra läsbarhet 2 2 1 Dålig läsbarhet

3.3.3.1.1.2 Förslag 2

Utvärderingen av förslag 2 visade att det var förbryllande att sista menyn dök upp till
vänster när de andra menyerna är placerade överst till höger. Någon tyckte att det var
snyggare med huvudmeny till vänster som i förslag 1. Det visade sig också vara svårt
att se vilket menyalternativ man var inne på, det var inte tillräckligt stor färgskillnad.
De flesta tyckte att inloggningsknappen och sökknappen var för nära varandra och
någon tyckte att sökknappen borde vara till höger om eller under textfältet. Det borde
vara en länk till inloggningssidan från den sidan man kommer till när man har loggat
ut. Någon tyckte att man borde ha delat upp huvudmenyn i två delar, nyheter, fakta och
rapporter borde stå för sig. Andra synpunkter var att den var aningen rörigare än och
inte lika snygg som förslag 1. Den var lite för neutral och färgen och storleken på
texten i menyerna borde justeras. Frågan med semantic differential scale gav följande
resultat:

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket

Lättnavigerad 1 1 3 Svårnavigerad

Stilren 3 1 1 Plottrig

Snygg 1 3 1 Ful

Seriös 1 4 Oseriös

Bra

färgkombination

2 3 Dålig

färgkombination

Bra läsbarhet 2 2 1 Dålig läsbarhet
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3.3.3.1.1.3 Förslag 3

Utvärderingen av förslag 3 visade att rullgardinsmenyerna försvann för fort om man
rörde musen ifrån dem. Någon tyckte att det var snyggare och smidigare än de andra
förslagen. Sökknappen satt rätt i förhållande till textfältet. Informationen under kontakt
var inte lika snyggt upplagt som i de andra förslagen. Andra synpunkter var att
sökfunktionen borde vara till vänster. De flesta tyckte att detta var det bästa förslaget.
Någon tyckte att det borde vara mer färg, till exempel kunde det vara en svag blå
bakgrundsfärg till vänster och ovanför huvudfönstret. Eftersom hela sidan laddas om
när man klickar på en länk var den långsammare än de andra alternativen (som var
uppbyggda av ramar). Någon tyckte att länkarna längst ner inte borde vara
understrukna och att menyerna till vänster borde se ut som de i förslag 1. Frågan med
semantic differential scale gav följande resultat:

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket

Lättnavigerad 2 3 Svårnavigerad

Stilren 3 1 1 Plottrig

Snygg 1 3 1 Ful

Seriös 2 3 Oseriös

Bra

färgkombination

1 2 2 Dålig

färgkombination

Bra läsbarhet 2 3 Dålig läsbarhet

"�"�"��� � ��	�����

Den slutsats man kan dra av resultatet från utvärderingen var att förslag 3 var det mest
lämpliga gränssnittet eftersom det fick bäst betyg av testpersonerna. Detta förslag
uppdaterades och förbättrades efter vissa av testpersonernas förslag innan det
utvärderades igen. De förändringar som gjordes var:

• Bakgrundsfärgen till vänster och ovanför huvudfönstret ändrades till en ljus
blågrön färg.

• Sökfunktionen flyttades längst ner till vänster och datum flyttades till vänster om
logotypen.

• Utloggningsfunktionen flyttades överst till höger om logotypen.

• Understrykningar togs bort på genvägarna.

• Inloggningssidan och utloggningssidan gjordes om för att matcha övriga sidor.

• Fördröjningen i menysystemet förlängdes så rullgardinsmenyerna inte försvinner så
snabbt när man rör musen ifrån dem.

"�"�"���"� ����*���


Eftersom det är samma struktur på innehållet i de tre förslagen blev det lättare för
testpersonerna att hitta i gränssnittet efter att första förslaget hade testats. Dessutom
jämförde testpersonerna förslagen med varandra vilket inte var syftet med
utvärderingen. Detta kan ha påverkat resultatet. För att få en helt objektiv syn på
gränssnitten borde man ha använt sig av tre grupper om fem testpersoner. Varje grupp
skulle bara ha testat ett av gränssnitten.
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I den andra utvärderingen användes samma formulär som i den första utvärderingen.
Den gjordes av fem nya godtyckliga testpersoner. På så sätt kunde man hitta nya så väl
som gamla fel i gränssnittet.

"�"�"� ��� )��	����

Den andra utvärderingen av förslag 3 visade att några hade problem med att hitta
kartan över portalen samt information om prenumerationen. Andra kommentarer var
att den var lättmanövrerad, snygg och ren. Frågan med semantic differential scale gav
följande resultat:

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket

Lättnavigerad 2 2 1 Svårnavigerad

Stilren 5 Plottrig

Snygg 4 1 Ful

Seriös 4 1 Oseriös

Bra

Färgkombination

4 1 Dålig

färgkombination

Bra läsbarhet 4 1 Dålig läsbarhet

"�"�"� � � ��	�����

Utvärderingen visade att de flesta testpersonerna var nöjda med gränssnittet. Den
visade också att gränssnittet hade förbättrats vad gäller alla punkter utom navigeringen.
Det var inga större saker att åtgärda. Det beslutades dock att en ikon för direktlänkning
till kartan över portalen skulle läggas dit. Den gjordes i Adobe Photoshop och
placerades under sökfunktionen.

"�"�"� �"� ����*���


En anledning till att navigeringen fick sämre betyg i den andra utvärderingen kan ha
varit att testpersonerna inte hade testat de två andra gränssnitten innan och därför inte
lärt sig strukturen.

"�"�"�"� <'
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Efter utvärdering föreslog EuroNetics och Citavie några fler förändringar som också
genomfördes. Under rapporter och exklusiva rapporter lades till en funktion för att
användaren ska kunna välja version och format på den rapport hon vill läsa. Ikonen för
direktlänkning till kartan över portalen fick en tool tip med texten "Site map". Detta
gjordes för att användaren ska förstå vad ikonen betyder.



Resultat: Slutgiltigt gränssnittsförslag
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Det slutgiltiga gränssnittsförslaget såg ut så här:
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Resultat: Slutgiltigt gränssnittsförslag
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Resultat: Att tänka på vid framtida utveckling
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Förutom de förändringar som redan gjorts i gränssnittet har även andra förändringar
som borde göras framkommit. Dessa är:

• Inloggningen bör aktiveras då användaren trycker på "Enter", hon ska inte behöva
klicka på "Log in"-knappen.

• En riktig sökmotor måste läggas till. När användaren använder sökfunktionen bör
hon kunna trycka på "Enter" istället för att klicka på "Search"-knappen. Det kan
även vara bra med en mer avancerad sökfunktion.

• Tool tip bör finnas på alla länkar, det underlättar för användaren när hon ska hitta
på sidan.

• Alla kartor över länderna som kommer att finnas på portalen ska gå att öppnas i ett
eget fönster om användaren vill. Kartorna ska även gå att spara i olika format.

• För att minska nerladdningstiden bör sidan göras i ramar, på så sätt behöver inte
hela sidan laddas om varje gång användaren klickar på en länk.



Källförteckning

����������	
��������������������������������������
����������
����������
�����
�������� 79

.� 5*���
��������

.��� �#���

Allwood Carl Martin (1991), &�������?��������
�������/�4�����������������
���
����,
Lund, Studentlitteratur, ISBN 91-44-32671-8.

Andrén Peter, Gunnarsson Stefan och Lundin Joakim (1993), B�������
������������������, Lund, Studentlitteratur, ISBN 91-44-37191-8.

Bergström Bo (2001), 6
		�
�����/����
�,������!����
��������
�, Malmö, Liber
ekonomi, ISBN 91-47-06044-1.

Faulkner Christine (1998), )�
�4��
��
����C�!��?��!���
��@��
�������, Harlow,
England Prentice Hall, ISBN 0-13-751975-3.

Faulkner Xristine (2000), E��	������4����

����, New York, USA, Palgrave, ISBN 0-
333-77321-7.

Preece Jenny (1994), C�!��?��!���
��@��
�������, Harlow, England, Addison-
Wesley, ISBN 0-201-62769-8.

.� � �����
���
Michaelsson Tony, 6
	�
����������, http://tmdata.x.se/webdesignskolan/, (besökt
maj 2002).

Nielsen Jakob (2000), ��
��	�5�&������*��888/�6���F���+����;

�����)
���6����"
E�
��, http://www.useit.com/alertbox/20000319.html, (besökt 020523).

Nyström Tommie (2001), V���
���.�!!������������)���������G�1�����
http://www.itn.liu.se/~tomny/kurser/tnmk04/Other/Typografi_Layout.pdf, (besökt
020627).

Tiger Annica, �������)��
���C)&1?��	��9������
, http://www.atiger.pp.se/sida.html,
(besökt maj 2002) .

Tommy Sundström, ���
����������������, http://www.underkonstruktion.nu, (besökt
maj 2002).

Versluis Ger (2002), $���!�������
�$C)&1� ��������C0�&
���"�'�,
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex1/hvmenu/index.htm, (besökt 020426).



Bilaga A
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Citavie erbjuder skräddarsydda rapporter med ekonomisk och politisk information till företag.
De har medarbetare över hela världen som har god kunskap om landet de skriver om,
behärskar språket och bor oftast i landet. Citavie arbetar nu med att utveckla detta till en
nyhetsportal. Förutom dessa skräddarsydda rapporter kommer portalen även att innehålla
nyheter från den franska nyhetsbyrån AFP.

Här kommer några frågor om hur innehållet skulle kunna se ut på denna portal. Markera dina
svar med ett x.
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( ) Senaste nyheterna.
( ) Mina personliga inställningar.
( ) Val av språk (engelska, tyska, franska eller spanska).
( ) Jag vill själv kunna välja i mina personliga inställningar vad jag vill ha som första sida.
( ) Eget förslag:

���������������	��������������	������	�����	�	���������������������
����
�		��������������
������������
����������	�����

( ) Språk.
( ) Val av startsida (till exempel ett visst land, senaste nyheterna eller dylikt).
( ) Eget förslag:
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( ) Efter land.
Exempelvis:

!"#
• Reports
• News
• Facts

( ) Efter ämne.
Exempelvis:

$������
• USA
• Europe
• Asia

%��"������������ �����������	��������	�� ���
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( ) Ja, i pappersformat som jag får när jag börjar min prenumeration.
( ) Ja, på en webbsida.
( ) Nej.
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( ) Ett visst land.
( ) En viss industri (t ex skogsindustrin).
( ) Både visst land och industri.
( ) Eget förslag:
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( ) Ja.
( ) Nej.
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( ) Ja.
( ) Nej.
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Citavie erbjuder skräddarsydda rapporter med ekonomisk och politisk information till företag.
De har medarbetare över hela världen som har god kunskap om landet de skriver om,
behärskar språket och bor oftast i landet. Citavie arbetar nu med att utveckla detta till en
nyhetsportal. Förutom dessa skräddarsydda rapporter kommer portalen även att innehålla
nyheter från den franska nyhetsbyrån AFP.

Här kommer några frågor om hur innehållet skulle kunna se ut på denna portal. Markera dina
svar med ett x.
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( 7 ) Senaste nyheterna.
( 5 ) Mina personliga inställningar.
( 3 ) Val av språk (engelska, tyska, franska eller spanska).
( 6 ) Jag vill själv kunna välja i mina personliga inställningar vad jag vill ha som första sida.
Eget förslag:
Intressen – typ agenter som söker nyheter hos andra.
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( 8 ) Språk.
( 14 ) Val av startsida (till exempel ett visst land, senaste nyheterna eller dylikt).
Eget förslag:
bransch, att nyheter visas som innehåller ett visst sökord som man väljer själv
Typ agenter för nyhetssökning.
Jag vill kunna komponera min egen sida, mina intressen.
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( 4 ) Efter land.
Exempelvis:

!"#
• Reports
• News
• Facts

( 13 ) Efter ämne.
Exempelvis:

$������
• USA
• Europe
• Asia
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( 0 ) Ja, i pappersformat som jag får när jag börjar min prenumeration.
( 14 ) Ja, på en webbsida.
( 1 ) Nej.

&������������������
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( 1 ) Ett visst land.
( 3 ) En viss industri (t ex skogsindustrin).
( 6 ) Både visst land och industri.
Eget förslag:
sökord/ämne
Egna sökord, ämnen och källor
Tveksamt om vi skulle prenumerera, snarast nej.
Vi skulle troligen inte prenumerera. Det finns redan nyhetstjänster som täcker vårt behov.
Flera olika branscher sorterat på land
Ett visst ämnesområde
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tillverkningsindustri
Telekomsektorn, olika omfattning beroende på källans ursprung
Global fordonsindustri
Bilindustri / bilhandel i Norden eller ev. Europa
Mellan östern samt öst europé, kullager/rullager industri
Flygbranschen
Efter aktuella frågor och händelser. Varierar lite över tid.
Det skulle i så fall vara skogsindustri, Europa.
(Det finns redan många välfungerande portaler inom vår bransch. Jag anser inte att vårt
intresse är särskilt stort.)
Telecom och närliggande industrier, Marknadstrender
Sverige, Norden, Europa främst, USA, Asien
IT, industri, offentlig sektor ( i SVERIGE)
Emerging markets samt u-länder och andra icke-utvecklade länder
kapitalförvaltning och fonder

+��(������	���	��		�	�� �	��������������������	��	�	�	�����	������,��������������	�

Bra utskriftsfunktion
Automatisk översättningstjänst
Möjlighet att hämta nyheter på ens handdator
Ordlista
Möjlighet att tipsa någon annan om en viss nyhet
Lätt struktur och lätt url-adress
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Att kunna lägga in egna leveranser av data
Andra nyhetsbyråer och pressmeddelanden
Länksamling till sidor men anknytning till området
Upphandlingar
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( 0 ) Ja.
( 14 ) Nej.
Regeringskansliet upphandlar centralt en stor mängd olika nyhetstjänster. Jag skulle tro, utan
att veta exakt, att AFP är med där.
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( 0 ) Ja.
( 15 ) Nej.
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Detta test är en del av vårt examensarbete där vi håller på att utveckla ett gränssnitt åt
företaget Citavies nyhetsportal, det vill säga förslag på hur nyhetsportalen ska se ut.

Din uppgift är att följa instruktionerna och säga hur du uppfattar portalens utseende och
struktur. Vi vore tacksamma om du på varje fråga tänker efter och svarar så noggrant som
möjligt. Dina synpunkter är mycket viktiga i det fortsatta arbetet med examensarbetet. Om du
har några problem eller frågor under testets gång får du gärna fråga oss. Observera att all
information inte finns på sidan, istället står det vad som ska finnas där, till exempel ”Här ska
det finnas politiska nyheter om Argentina”.

Öppna Internet Explorer, gå in på www.student.itn.liu.se/~stino460/ och följ instruktionerna
som följer. När du klickar på ett gränssnitt öppnas det i ett nytt fönster. När du är klar med det
gränssnittet kan du stänga fönstret och börja om med nästa.
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1. Klicka på ”Gränssnitt 1”. Logga in med användarnamnet ”Test” och lösenordet ”lösen”.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Hitta politiska nyheter om Argentina.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Hitta information om Frankrikes befolkning.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Prova att söka på ett valfritt ord.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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5. Hitta en karta över sajten.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Hitta telefonnummer till Citavie.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Hitta information om din prenumeration.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Logga ut.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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9. Rangordna gränssnittet enligt följande kriterium.

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket
Lättnavigerad Svårnavigerad
Stilren Plottrig
Snygg Ful
Seriös Oseriös
Bra
färgkombination

Dålig
färgkombination

Bra läsbarhet Dålig läsbarhet

10. Övriga synpunkter och förslag på förbättringar:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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11. Klicka på ”Gränssnitt 2”. Logga in med användarnamnet ”Test” och lösenordet ”lösen”.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Hitta politiska nyheter om Argentina.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Hitta information om Frankrikes befolkning.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Prova att söka på ett valfritt ord.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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15. Hitta en karta över sajten.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16. Hitta telefonnummer till Citavie.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

17. Hitta information om din prenumeration.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18. Logga ut.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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19. Rangordna gränssnittet enligt följande kriterium.

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket
Lättnavigerad Svårnavigerad
Stilren Plottrig
Snygg Ful
Seriös Oseriös
Bra
färgkombination

Dålig
färgkombination

Bra läsbarhet Dålig läsbarhet

20. Övriga synpunkter och förslag på förbättringar:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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21. Klicka på ”Gränssnitt 3”. Logga in med användarnamnet ”Test” och lösenordet ”lösen”.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

22. Hitta politiska nyheter om Argentina.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

23. Hitta information om Frankrikes befolkning.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

24. Prova att söka på ett valfritt ord.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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25. Hitta en karta över sajten.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

26. Hitta telefonnummer till Citavie.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

27. Hitta information om din prenumeration.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

28. Logga ut.

Hade du några problem med den här uppgiften? Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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29. Rangordna gränssnittet enligt följande kriterium.

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket
Lättnavigerad Svårnavigerad
Stilren Plottrig
Snygg Ful
Seriös Oseriös
Bra
färgkombination

Dålig
färgkombination

Bra läsbarhet Dålig läsbarhet

30. Övriga synpunkter och förslag på förbättringar:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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