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Abstract The aim of this thesis is to study a number of standards and theories,
from the two research areas human-computer interaction and
psychology, about how a graphical user interface (GUI) should be
composed in order to facilitate interaction between humans and
computers. Special emphasis is put on how the GUI should take into
consideration the strengths and limitations of human cognition and
perception. A study of three web catalogues shows how these theories
appear when concretised.

The following questions are answered in this thesis:
• What guidelines and styleguides can be found that specify the design

of a user-friendly GUI?
• How do a few library catalogues on the web match a selection of

these design principles?

The guidelines are extracted from literature concerning human-computer
interaction, psychology, automated library systems and web design. The
standards are ISO 9241 Ergonomic requirements for office work with
visual display terminals, and standardised icons from the International
Federation of Library Associations.

The web catalogues were studied through a questionnaire handed to five
people. These catalogues belong to Lund University Library, Frank L.
Cubly Library and Spencer Library Media Center. The different aspects
studied were icons, information, terminology, orientation, graphics,
colours and moving objects.

In some cases the catalogues match the guidelines studied, in some
cases they do not. Reasons affecting the choice of guidelines are the
application, the users and their work, and the hardware. Reasons why
guidelines are not used can be that designers do not understand or know
them, or that they have found better solutions.

Nyckelord användarvänlighet, automatiserade bibliotekskataloger, gränssnitt,
människa-dator interaktion, riktlinjer, standarder, www
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1. Inledning

Detta kapitel kommer att redogöra för bakgrunden till ämnesvalet, beskriva syfte, frågeställningar,
metod och material.

1.1 Bakgrund

Ämnesvalet till denna uppsats har tillkommit genom mitt intresse för webbdesign och genom en 5-
poängskurs i automatiserade bibliotekssystem vid BHS. Efter att under denna kurs och vid andra
tillfällen ha upplevt många kataloger av skiftande kvalitet och med olika lösningar började jag fundera
på hur de olika delarna borde utformas på bästa sätt för att fungera bra för den tänkta målgruppen
och om det fanns anvisningar för detta.

I och med den snabba tekniska utveckling och den informationsexplosion, eller snarare ökad
tillgänglighet på information, vi har fått uppleva det senaste årtiondet har vi fått problem med de
kognitiva krav som denna utveckling fört med sig. Även om de grafiska gränssnitten på många sätt
kan betraktas som användarvänligare än de teckenbaserade finns det många möjligheter att utforma
de grafiska på, med multimedia, länkar och laborering med olika fönster, som i högre grad behöver
anpassas till människans kognitiva begränsningar. Frågan är då vilka kognitiva förmågor och
begränsningar hos människan som designern måste vara medveten om. Utformningen av gränssnittet
till bibliotekskatalogen blir extra viktig eftersom informationssökning i sig är en process som kräver
mycket kognitiva resurser. Gränssnittet är att betrakta som kommunikationskanalen mellan
användaren och de bakomliggande funktionerna i katalogen. Gränssnittet behöver vara intuitivt och
utan större hinder för kontakten med informationen som finns i databasen. Man kan heller inte anta
att användarna är villiga att lägga ner timmar på att lära sig alla olika gränssnitt de kommer i kontakt
med.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka ett par standarder och ett antal påståenden och teorier från
människa-dator interaktionsområdet (MDI) och psykologiområdet om vad som krävs av ett grafiskt
gränssnitt för att interaktionen mellan människan och datorn ska fungera på bästa sätt.

Vidare ska undersökas om och hur dessa påståenden och teorier tar sig reellt uttryck i samband med
ett begränsat urval bibliotekskataloger på webben.
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1.3 Frågeställningar

− Vilka riktlinjer och standarder finns för att skapa ett användarvänligt grafiskt
användargränssnitt?1

− Hur överensstämmer ett urval bibliotekskataloger på webben med ett urval av dessa
riktlinjer och standarder?

1.4 Metod

Den första frågeställningen besvaras i den första delen av uppsatsen genom en litteraturstudie. Här
redogör jag för ett urval forskares syn på gränssnittsdesign och användarpsykologi. Det är främst
några centrala namn inom MDI och gränssnittsdesign som jag tittat närmare på. Dessa inkluderar
Shneiderman, Nielsen, Mandel och Preece. Specifik forskning kring gränssnitt i bibliotekskataloger
har bedrivits i mindre utsträckning och får representeras av bland andra Crawford, Dyer och Morris,
Shires och Olszac, Jin och Fine. Det är således inte frågan om någon heltäckande studie av
gränssnittsforskningen, men genom att flera centrala namn finns representerade kan det ge en bild av
var forskningen befinner sig.

Med de riktlinjer som beskrivs försöker jag täcka upp så många aspekter av designen som möjligt,
åtminstone vad gäller generella riktlinjer. Jag har närmare studerat de psykologiska aspekterna hos
respektive riktlinje för att förstå på vilket sätt applicerandet av riktlinjen kan bidra till ett
användarvänligare gränssnitt med hänsyn till människans kognition.

I kapitel tre beskrivs kortfattat några delar från området kognitiv psykologi och från
perceptionsvetenskapen. Dessa delar ger en överblick över aspekter som direkt relaterar till de
studerade riktlinjerna. Detta ger en djupare förståelse för de riktlinjer jag tar upp och underlättar
förmågan att se relevansen och användningsområdet för varje riktlinje.

Eftersom jag inte genomgått någon formell kurs i MDI har jag belagt riktlinjerna hos flera författare
och därmed fått riktlinjernas status och betydelse bekräftad. Jag refererar dock inte alltid till flera
författare, men har i så stor utsträckning som möjligt försökt inkludera en hänvisning för att ge läsaren
möjlighet att finna ytterligare information om en riktlinje.

Val av system till undersökningen

Till undersökningsdelen har tre bibliotekskataloger studerats. Dessa var Lunds
universitetsbiblioteks katalog Virtua från företaget VTLS, Frank L. Cubley Library, Paul Smith´s
College, New York med katalogen Unicorn/Webcat från företaget SIRSI, samt Spencer Library
Media Center, Imperial Valley College, Kalifornien med katalogen Unicorn/Webcat från SIRSI.

                                                                
1 I enlighet med syftet kommer inte alla riktlinjer och standarder som skapats att studeras. Se angivna
avgränsningar i avsnitt 1.4.
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Från början var det tänkt att undersöka kataloger som fanns i en svensk version, bland annat för att
det skulle vara lättare att testa personernas åsikter om terminologin. Det har dock inte gått att hitta
tillräckligt många kataloger i svensk version som varit fritt tillgängliga. Leverantörerna har inte heller
haft någon demo-version på sin webbplats. Jag har istället valt en utländsk version av ett system. När
jag har letat efter lämpliga kataloger har jag utgått ifrån listor på leverantörer av olika system på
webben, samt letat upp andra leverantörer som jag redan kände till. I många fall har det funnits
länkar från leverantörens webbplats till ett bibliotek som de har använt som exempel på sitt system,
eller så har det funnits länkar till alla deras kunder. Valet av Lunds, Spencers och Franks kataloger
beror dels på begränsade valmöjligheter, men även på att de alla är till för studenter, vilket var ett
krav eftersom de som i undersökningen testar katalogerna är studenter, samt på att urvalet blev
kraftigt begränsat i och med att jag ville ha system som innehöll ikoner.

Två system har studerats mer ingående (Lund och Frank L. Cubley) medan enbart ikonerna har
studerats i det tredje systemet (Spencer). Valet att studera två system mer ingående bottnar i
möjligheten att kunna studera så många aspekter av användarvänligheten som möjligt. En viktig orsak
till att studera flera delar i designen är att andra delar kan ha påverkat utformningen av de delar man
studerar. En designer kan vara tvungen att bortse från riktlinjer för användarvänlig design för vissa
element för att å andra sidan kunna följa riktlinjer för något annat element. Olika former av
kompromisser förekommer vanligen i alla gränssnitt. På grund av detta blir frågeformuläret för denna
undersökning förhållandevis tidskrävande för respondenterna att gå igenom och två kataloger.

Frågeformuläret

Katalogerna studerades med hjälp av fem respondenter som fick fylla i ett frågeformulär om deras
användarvänlighet.

Frågeformulärets utformning är delvis hämtad från Ben Shneidermans QUIS (Questionnaire for User
Interaction Satisfaction). QUIS används för att få respons på ett antal olika applikationer, inklusive
bibliotekskataloger online. Det inleds med ett antal neutrala frågor, sedan följer mer
värderingsinriktade frågor som är både slutna och öppna. De slutna frågorna använder en
rankingskala, vilken har två poler med adjektiv vid ändarna av skalan, där respondenten väljer det
nummer som sammanfaller med respondentens ranking av den aktuella delen av systemet. Denna typ
av attitydskala kallas ”the semantic differential” och är vanlig inom MDI-forskning. (Preece 1994, s
632, 635; Shneiderman 1998, s 134) Utformningen av QUIS sammanfaller med hur Holme och
Solvang menar att ett frågeformulär bör vara utformat. De skriver att ”vi ska ha en del faktainriktade
frågor som uppvärmning i början; efter hand kan vi sedan ställa mer kontroversiella frågor om
exempelvis värderingar. I slutet bör vi runda av med några oproblematiska frågor igen” (1997, s
174).

Frågornas innehåll bygger på ett urval av de riktlinjer om användarvänlighet som tagits upp tidigare i
uppsatsen. De övergripande områden som undersökningen behandlar är ikoner, information,
orientering, terminologi samt grafik, färger och rörliga objekt.

Den del av frågeformuläret som består av ikontester bygger på en modell av Jakob Nielsen. Den går
ut på att fem personer får se ikoner utan sin språkliga beskrivning. De ska sedan gissa vad ikonen
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ska representera. (Nielsen 1998-06-08) Även för testerna till denna uppsats valdes fem personer ut.
I det första ikontestet fick de fylla i vad de trodde ett urval ikoner, utan sina textrubriker,
representerade för funktioner. Eftersom det kan vara svårt att veta vilka funktioner som kan finnas i
en katalog gjordes det andra ikontestet med ett antal givna alternativ på funktioner som de fick para
ihop ikonerna med. Dessa alternativ har jag själv formulerat. Deras funktionalitet diskuterade jag
med andra BHS-kollegor.

Syftet med ikontesterna var att få fram hur väl ikonerna representerar sina koncept och funktioner.

Respondenterna

Jag har strävat efter att få ihop en jämlik testgrupp vad gäller ålder, utbildning och erfarenhet av
webben. Detta har varit viktigt eftersom hur vi upplever ett gränssnitt påverkas av vår tidigare
erfarenhet av gränssnitt och eftersom synen förändras med åldern. Rent konkret kan erfarenhet av
webben spela in vad gäller att kunna hantera en webbläsare och dess navigeringsmöjligheter och
vilken erfarenhet man har av att ha sett olika typer av webbplatser med olika strukturer och olika
mycket grafik, olika typer av grafik och vad man brukar titta efter för riktmärken.

Fakta om respondenterna:
4 personer har 3-4 års erfarenhet av att använda webben.
1 person har mer än 6 års erfarenhet av att använda webben.
Ingen är färgblind.
3 personer har sökt i bibliotekskatalog med grafiskt gränssnitt samt i katalog på webben. 1 person
har sökt i katalog med grafiskt gränssnitt, dock ej i någon katalog på webben. 1 person hade inte
sökt i katalog med grafiskt gränssnitt och inte heller i katalog på webben.
Åldern är 22, 24, 25, 27 och 27 år.
Alla har flera års högskolestudier bakom sig.

Genomförandet av undersökningen

Undersökningen genomfördes den 13:e juni 1998. Webbläsare som användes var Netscape
Navigator 4.0 och skärmens upplösning var 1024 x 768 pixlar.

Genomförandet av undersökningen gick till så att personerna blev tilldelade ett undersökningspapper
i taget. Först gjordes delen då de skulle fylla i betydelsen av ikonerna utan att ha några alternativ att
välja mellan. Sedan gjordes delen då de skulle para ihop ikonerna med olika givna alternativ.
Ordningen på studien var: navigeringsikoner, Lunds ikoner, Frank L. Cubleys ikoner och sist
Spencers ikoner. De upplystes inte om var i katalogerna varje ikon förekom. Anledningen till att
Lunds ikoner inte är uppdelade i navigeringsikoner respektive sökikoner är att de dels är så få, men
även att det inte är lika tydligt som i de andra katalogerna vilka som är navigeringsikoner och vilka
som är sökikoner, om de ens går att dela in på detta sätt.

Innan de besvarade resten av frågeformuläret fick de prova båda systemen och göra lite sökningar
och läsa hjälpavsnitten. Sedan tittade de igenom ett system i taget mer noggrant och svarade
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samtidigt på frågorna. I denna del av undersökningen fick de studera Lunds system och Frank L.
Cubleys system. Spencers system studerades inte i den här delen.

Reflektioner över undersökningens begränsningar

Undersökningen är att betrakta som en förstudie, vilken kan påvisa lämpliga vägar för mer
omfattande undersökningar.

Vad beträffar antalet respondenter menar Jakob Nielsen att det är tillräckligt att använda fem
respondenter vid användarvänlighetstester. Jakob Nielsen och Rolf Molich har utvecklat en
utvärderingsmetod där man utgår ifrån ett begränsat antal riktlinjer för att hitta problem med
användarvänligheten. De kom fram till att tre till fem användare kommer att identifiera 70-85% av
användarvänlighetsproblemen för systemets alla användare. (Nielsen 2000; Dix 1998, s 412-415)
Det är detta jag har utgått ifrån när jag valde fem respondenter. Nielsen refererar till
webbapplikationer, visserligen inte specifikt bibliotekskataloger men med tanke på att min
undersökning först och främst fokuserar på de visuella delarna av webbkatalogernas gränssnitt anser
jag att Nielsens resonemang lämpar sig väl för min undersökning.

Ytterligare en aspekt på urvalet av respondenter är att jag valt att använda mig av en grupp studenter
i tjugoårsåldern. Detta innebär att man endast får denna grupps reaktioner och syn på systemen. Jag
ser trots detta denna lösning som den mest passande möjligheten att studera systemen eftersom
fokuseringen i undersökningen då kommer att ligga på systemens användarvänlighet för den
målgrupp de främst är skapade för. Man behöver då inte ta någon hänsyn till skillnader mellan
respondenterna som kan uppstå då de kommer från olika målgrupper. De kunde exempelvis skilja
sig beträffande ålder och utbildningsgrad. Att studenter är den främsta målgruppen för de tre
katalogerna är en hypotes jag arbetar efter i och med att katalogerna återfinns hos universitets- och
collegebibliotek.

Ett mer generellt motiv till att välja en homogen grupp respondenter är att det praktiskt taget är
omöjligt att skapa en katalog som kan anses som användarvänlig för alla tänkbara användargrupper.

Det faktum att uppsatsen främst tar upp de visuella aspekterna av katalogernas gränssnitt är i sig en
begränsning eftersom de bakomliggande funktionerna i ett system påverkar hur de visuella delarna i
gränssnittet utformas. I kapitel två resonerar jag mig fram till en definition av begreppet grafiskt
användargränssnitt som innebär en fokusering på gränssnittets visuella delar men som trots detta inte
helt exkluderar de bakomliggande funktionerna. Ofta i den litteratur jag studerat har författarna
mycket oklara definitioner av vad ett gränssnitt är eftersom det i princip är omöjligt att helt skilja de
visuella delarna från systemets funktioner. Se citat från Dillon i avsnitt 2.2.

En annan avgränsning som man kan ha i åtanke är att jag valt att inte intervjua de systemutvecklare
som skapat de studerade katalogerna. Detta val är gjort dels på grund av utrymmesbrist och dels på
grund av att det skulle ha varit svårt att få till stånd relevanta intervjuer i och med att alla tre
katalogerna är utvecklade utomlands. Denna avgränsning innebär att jag inte vet om
systemutvecklarna känt till och arbetat efter de riktlinjer jag valt att testa. Undersökningen kan trots
detta visa respondenternas reaktioner på de lösningar som presenteras i katalogerna och lösningarna
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kan relateras till riktlinjerna.

Formuleringar av frågor och svarsalternativ i frågeformuläret har haft sin inverkan på resultatet. Ett
exempel där svarsalternativen inte var tillräckligt utförliga är i undersökningen av Frank L. Cubleys
navigeringsikoner. Ikon 1 involverar i vissa fall en multiplicitet som respondent A hade
uppmärksammat, men bland svarsalternativen finns inget alternativ som indikerar multiplicitet.
Följaktligen tvingas respondent A svara ”Vet ej” för den ikonen.

Begreppsdefinitioner

För de termer som anknyter till dataområdet har jag använt mig av Svenska datatermgruppens
rekommendationer. De rekommenderar exempelvis användningen av termen webben, snarare än
World Wide Web eller WWW, för den del av Internet som behandlas i detta arbete. För de
rekommendationer för design av gränssnitt som jag presenterar används termen riktlinjer, som delas
in i regler och principer. Regler, som finns samlade i styleguides, är specifika beskrivningar över
hur gränssnitt bör designas. Principer är mer övergripande råd för design. Mina definitioner av
användarvänlighet och grafiska användargränssnitt finns specificerade i kapitel två. Fler
definitioner återfinns i Ordlistan, bilaga 1.

1.5 Material

Avsnittet som behandlar människa-dator interaktion, gränssnitt och användarvänlighet grundar sig på
följande litteratur: Human-computer interaction, av bland andra Jenny Preece, professor of
information systems. Boken är tänkt för studenter och beskriver MDI-området, psykologi, teknologi,
designprocessen, riktlinjer, standarder och utvärdering. Human-computer interaction: what every
system developer should know, av Jonas Löwgren. Den ger en introduktion till MDI, psykologi,
användarvänlighet, designprinciper och en del annat. Den är tänkt för systemutvecklare och även
som lärobok för studenter inom MDI. Human-computer interface design, av A.G. Sutcliffe,
professor of systems engineering. Boken beskriver gränssnittets komponenter och interaktionsstilar
och tar upp hur dessa ska designas. Inkluderar även kognitiv psykologi. Designing the user
interface: strategies for effective human-computer interaction av Ben Shneiderman. Boken
visar praktiska exempel och riktlinjer för gränssnittsdesign, samt förklarar vad riktlinjerna grundar sig
på. Slutledningar bygger på empiriska resultat och forskning. Boken är tänkt för designers och
utvärderare samt för forskare inom MDI som har en bakgrund inom datateknik, psykologi,
informationssystem och biblioteksvetenskap som vill förstå hur människa och dator fungerar ihop.
Shneiderman är en av pionjärerna inom användargränssnittsdesign. Hans titel är professor of
computer science. The elements of user interface design av Theo Mandel. Boken är mycket
inriktad på att designa för användaren. Den fokuserar på grafiska användargränssnitt. Den beskriver
hur människans psykologi påverkar hur gränssnittet ska designas. Riktlinjerna baseras på forskning
och praktisk erfarenhet. Mandel är doktor i kognitiv psykologi och har arbetat många år på IBM
med användargränssnitt. Till sist är det boken The essential guide to user interface design: an
introduction to GUI design principles and techniques av Wilbert Galitz. Den tar upp
gränssnittsdesign ur användarens perspektiv och beskriver en mängd principer för god design.
Principerna och designprocessen förklaras steg för steg med många exempel. Boken är tänkt som
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både en referensbok och en lärobok.

Kognitiv psykologi och perceptionsvetenskap behandlas genom följande litteratur: Cognitive
psychology and its implications, av John R. Anderson. Denna bok behandlar enbart ämnet
psykologi. Människa-datorinteraktion: ett psykologiskt perspektiv, av Carl Martin Allwood. Här
kombineras mycket psykologi med ämnet MDI av författaren som är docent i psykologi. Även
böckerna av Preece och Sutcliffe har använts här.

Avsnittet om standarder bygger på Preece samt på boken Directory of HCI standards av Stewart
som sitter med i kommittén bakom ISO 9241. Standarder definieras i detta arbete som riktlinjer
som blivit antagna av något organ som tar fram standarder. Denna definition innebär att flera av de
riktlinjer som tas upp i avsnitt 4.2 kan ingå i en standard. De standarder som undersöks i detta
arbete kommer ifrån International Organization for Standardization (ISO) och International
Federation of Library Associations (IFLA). Det rör sig om ikoner från IFLA samt valda delar ur
ISO 9241. Delar av den sistnämnda är fortfarande under utarbetning medan de flesta delar som är
klara kom ut under 1998. Motivet bakom valet av dessa två standarder och mer specifikt delarna av
ISO 9241 är att de koncentrerar sig på de visuella delarna av gränssnittet.

Riktlinjerna i uppsatsen är framtagna genom studiet av litteratur som behandlar grafiska gränssnitt i
allmänhet, utformningen av automatiserade bibliotekssystem samt olika webbmiljöer. Ett antal artiklar
samt boken Patron access: issues for online catalogs av Walt Crawford är grunden till
bibliotekssystemdelen. Crawford ger rekommendationer för OPACers utformning och innehåll. Det
mest webbinriktade materialet är Yale C/AIM web style guide av Patrick J. Lynch, director of Yale
university school of medicine’s center for advanced instructional media, och Sarah Horton. Fyra
böcker som täcker stora delar av MDI-området är skrivna av Shneiderman, Mandel, Galitz och
Preece.

Som bilaga finns en ordlista över förkortningar och begrepp. För att få fram gångbara svenska
termer har Ordregister till Svenska datatermgruppens material använts.
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2. Människa-dator interaktion, grafiska
användargränssnitt och användarvänlighet

För att klargöra vilka delar inom disciplinen människa-dator interaktion (MDI) som ska studeras i
denna uppsats ges i detta kapitel en kortare översikt av utvecklingen av MDI som forskningsområde.
Kapitlet inkluderar även en bakgrund till det vida begreppet gränssnitt, för att slutligen komma fram
till en definition av termen grafiska användargränssnitt. Avslutningsvis definieras begreppet
användarvänlighet.

2.1 Människa - dator interaktion (MDI)

Människa-dator interaktion, (eng. human-computer interaction, HCI), är en relativt ny
forskningsdisciplin. Enligt Hicks skrevs den första uppsatsen inom ämnet 1960 och 1969 hölls den
första konferensen samtidigt som den första tidskriften etablerades (1991, s VI). Till en början
studerades hur de psykologiska processerna hos människan fungerar när man interagerar med
datorer. Numera behandlar MDI människan och datorn samt samspelet mellan dessa. De mänskliga
aspekterna inkluderar organisation, miljö, hälsa och säkerhet, användaren, bekvämlighet,
användargränssnitt och arbetsuppgiften. Datordelen behandlar begränsningar, systemfunktionalitet
och produktivitet. Preece påpekar att termen människa-dator interaktion började användas på
1980-talet för att benämna detta forskningsområde. (1994, s 7)

ORGANISATORISKA FAKTORER
Utbildning, arbetsutformning, politik, roller,

arbetsorganisation

MILJÖ FAKTORER
Buller, värme,

belysning, ventilation

HÄLSO OCH
SÄKERHETSFAKTORER

Stress, huvudvärk, muskel och
ledbesvär

Kognitiva processer och förmågor
ANVÄNDAREN

Motivation, nöje, tillfredsställelse,
personlighet, erfarenhetsnivå

BEKVÄMLIGHET
Inredning, utrustning, placering

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
In-enheter, ut-enheter, dialogstrukturer, färganvändning, ikoner, kommandon, grafik, naturligt språk, 3-D, material

för användarstöd, multimedia

FAKTORER RÖRANDE ARBETSUPPGIFT
Enkelt, komplext, nytt, arbetsfördelning, upprepande, övervakning, kunskap, komponenter

BEGRÄNSNINGAR
Kostnader, tidsramar, budget, personal, utrustning, byggnadens utseende

SYSTEM FUNKTIONALITET
Hårdvara, mjukvara, applikationer

PRODUKTIVITETSFAKTORER
Ökad produktion, öka kvaliteten, minska kostnader, minska fel, minska arbetskraven, minska produktionstiden,

öka kreativa och innovativa idéer som leder till nya produkter

Figur 1. Faktorer att ta hänsyn till inom MDI-design. Den övre delen rör mänskliga aspekter som
studeras inom MDI och den nedre delen rör datorn. Många faktorer interagerar med varandra.
(Preece 1994, s 30-31)

När mikrodatorn kom 1978 medförde den att datoranvändningen spreds bland icke specialister
(Hicks 1991, s VI). Både forskare och designers noterade svårigheter för de nya
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användargrupperna och försökte anpassa systemen så att de blev mer användbara. Användbarhet är
ett av nyckelorden inom MDI, som har som mål att designa system som är användbara,
användarvänliga och funktionella. För att åstadkomma användbara system tar MDI hjälp av andra
ämnesdiscipliner såsom kognitiv psykologi, datavetenskap, social- och organisationspsykologi,
ergonomi, ingenjörskonst, design, antropologi, sociologi, lingvistik och artificiell intelligens. (Maddix
1990, s 9, Preece 1994, s 14, 37).

Gränssnittet är bland de viktigaste delarna i ett system. Det är gränssnittet som gör systemets
funktioner tillgängliga och som avgör hur användaren kan använda dess funktioner. Om ett system
erbjuder bra funktioner måste gränssnittet designas så att användaren kan använda dessa på det mest
optimala sättet. (Löwgren 1993, s 13-15) Utformningen av ett bibliotekssystems gränssnitt är alltså
av största vikt för att användarna ska kunna få ut något av användningen av systemet. Ett sådant
systems gränssnitt ska underlätta åtkomsten av de referenser och det fulltextmaterial som ligger i
databasen. Därför kommer denna uppsats att fokusera på delar av MDI-området som påverkats av
den kognitiva psykologin, det vill säga användaren och användargränssnittet. De har påverkats
på så sätt att användargränssnitt utformas med tanke på vad som händer med människans
psykologiska processer när man interagerar med datorn.

2.2 Gränssnitt

En grundläggande definition av ett gränssnitt har formulerats av Laurel som ytan där kontakt mellan
två enheter förekommer (1990, s XII). Ju mer som skiljer dessa två enheter desto mer uppenbart
blir behovet av ett väldesignat gränssnitt. Ett gränssnitt är alltså en kontaktyta på en sak. Det finns
fullt av dem i vår omgivning. I sin bok The psychology of everyday things beskriver Donald
Norman olika gränssnitt såsom dörrhandtag, vreden på spisar och kranar och mycket annat. Han
menar att det oftast inte är människan som gör fel, utan att sakerna är konstruerade på ett felaktigt
sätt så att de ger fel signaler. Utformningen på ett gränssnitt reflekterar vem som har kontrollen. Om
ett dörrhandtag, vilket är gränssnittet mellan människan och dörren, är utformat på rätt sätt kan
människan öppna dörren utan att behöva fundera över hur det ska gå till och utan att behöva läsa
några instruktioner, som exempelvis ‘drag’. På det sättet är det användaren som har kontrollen, det
är bland annat detta man vill uppnå när man designar för användaren.

För datorgränssnitt gäller att de två enheter som har kontakt är människan och datorn. Här vill man
att användarna ska känna att de har kontroll över programmet så att de upplever det på ett positivt
sätt och får lättare att lära sig det. Datorgränssnittet reflekterar egenskaperna hos de som deltar i
interaktionen, det vill säga vad användarna kan och hur de fungerar, de funktioner som man med
hjälp av gränssnittet kan utföra, samt balansen; vem som har kontrollen.

För detta arbete kommer perspektivet kontaktyta att gälla för vad ett gränssnitt är. Det finns dock
andra fruktbara sätt att se på gränssnitt och på interaktionsprocessen där en växling mellan flera
perspektiv kan förekomma när man ska förstå eller skapa ett program. (Se Kammersgaard) Enbart
perspektivet kontaktyta passar detta arbete bäst eftersom det grafiska användargränssnittet kommer
att studeras i relation till användaren. Om man ser det som en kontaktyta använder man sig av
riktlinjer som tar hänsyn till hur människans kognitiva processer fungerar. Kontaktytan är då endast
det grafiska användargränssnittet; själva skärmbilden och funktionerna som man med gränssnittet kan
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utföra. Funktionerna inkluderas eftersom gränssnittsdesign är beroende av vilka funktioner som finns i
programmet. Uppsatsen kommer dock att vara inriktad på design av skärmbilderna och
kopplingarna mellan dessa och hur funktionerna är designade, till exempel vilka interaktionstyper som
används och att ikoner använts för att presentera funktioner.

Dillon talar om problemet att definiera vad ett gränssnitt är och om det går att skilja från funktionerna
i systemet.

It is not a simple matter to say where the interface ends and the rest of the system
begins. The functionality of a system and the detailed design of individual functions so
constrain the range of what is possible in the interface that functionality is hard to
separate from the interface. Retrieval systems that depend on Boolean queries, for
example, cannot hide that fact from the user through an artful interface design without
altering retrieval functionality. (1991, s 237)

2.2.1 Användargränssnitt

Allteftersom användningen av datorer började omfatta även icke tekniskt kunniga användare, och
inte bara ingenjörer och programmerare, kom man att upptäcka att denna nya användargrupp hade
svårt att hantera datorerna. Det var nödvändigt att anta ett nytt perspektiv på gränssnitt. Det nya
begreppet användargränssnitt började användas.

Ett otal definitioner på denna term förekommer. Inom dataområdet inkluderar man vanligen
hårdvaran, (såsom mus, tangentbord, skärm), mjukvaran, (de delar man ser, hör och kan peka på på
skärmen samt funktionerna), manualer både online och i pappersform och annan information som hör
till utrustningen. Som exempel på ett försök till definition kan nämnas den som Nationalencyklopedin
gjort:

Användargränssnitt, användarkontaktyta, eng. user interface, datorterm för det
som en användare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används. Detta
kan variera från ett ledtecken (prompt), där användaren skriver kommandon, till en
mer användarvänlig miljö med menyer, förklarande bilder eller fönster för olika
tillämpningar. Vanligen inkluderar termen också den utrustning (terminal, mus osv.)
som användaren begagnar sig av för att kommunicera med datorn. (1989, första
bandet s 446).

Även om detta arbete antar definitionen av ett användargränssnitt som en kontaktyta så inkluderar
inte detta in- och ut-enheter, det vill säga tangentbord, mus, skrivare, skärm och annan
kringutrustning. Definitionen syftar enbart på de visuella elementen på skärmbilden och funktionerna
som man når genom användargränssnittet.
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2.2.2 Grafiska användargränssnitt

Grafiska användargränssnitt (eng. graphical user interface, GUI) har existerat i närmare 20 år. I slutet
av 1970-talet designade och testade en grupp ingenjörer vid Xerox Palo Alto Research Center
(PARC) den första prototypen för ett grafiskt användargränssnitt till datorn 8010 Star. Star kördes
på ett nätverk med en skärm med grafiskt gränssnitt som bestod av fönster, ikoner, drag-och-släpp
manipulation av objekt och formaterad text. 1984 skapades en enklare version av Star som Apple
kallade för Lisa. Kort därefter kom Macintosh. Det slutade med att gränssnittet till Star blev
grundläggande för många av industrins produkter från bland andra IBM, Microsoft och Netscape.
(Head 1997, s 21) De gränssnitt vi i dag kallar grafiska härstammar således från användargränssnittet
till datorn Star.

Om man ser ett grafiskt användargränssnitt som en kontaktyta består det av fönster, ikoner, menyer
(rullgardinsmenyer, pop-upp menyer, menyrad), pekare, skärmbaserade kontroller, (boxar och rutor
till exempel indatabox och meddelanderuta, knappar, rullningslister), bilder, text, video, animationer,
foton, olika funktioner och andra lösningar. Windowsapplikationer är exempel på detta.

Det finns dessutom ett antal olika interaktionstyper utvecklade för människa-dator interaktion. De är
menyer, kommandospråk, direkt manipulation, formulär och naturligt språk. Många gränssnitt
kombinerar flera av dessa interaktionstyper eftersom varje typ har sina specifika kvaliteter och
kapaciteter. För designern gäller det att vara medveten om de olika typernas positiva egenskaper
liksom deras begränsningar för att kunna skapa ett gränssnitt som lämpar sig för användarens krav
och för arbetsuppgiften. (Se kapitel fyra för närmare beskrivning av interaktionstyperna).

Sammanfattningsvis kommer begreppet grafiskt användargränssnitt att användas i enlighet med
följande definition: ett grafiskt användargränssnitt är en kontaktyta mellan användaren och datorn.
Det omfattar skärmbilden och funktionerna som i sin tur kan bestå av enheter som vanligen återfinns i
windowsbaserade applikationer.

2.3 Användbarhet och användarvänlighet

Inom MDI-området är det vanligare att man använder sig utav termen användbarhet (eng. usability)
än användarvänlighet (eng. user-friendly) eftersom den senare har använts för mycket på produkter
som inte alls varit användarvänligt utformade, vilket lett till att termen användarvänlighet har tappat i
trovärdighet.

ISO har gjort ett försök att definiera användbarhet som ”the effectiveness, efficiency, and satisfaction
with which a specified set of users can achieve a specified set of tasks in particular environments”
(Mandel 1997, s 105). Många författare inom MDI-området begagnar sig dock utav hela eller delar
utav en definition av användbarhet som Shackel specificerade i början av 1980-talet. Han delade in
användbarhet i följande fyra kategorier: effectiveness, är beroende av hur fort och felfritt olika
uppgifter kan genomföras i systemet; learnability, beror på hur användaren klarar av att använda
systemet efter en viss tids utbildning; flexiblility att systemet tillåter viss ändring i funktioner och
miljö; och attitude användarnas uppfattning av användningen av  systemet. (Mandel 1997, s 107-
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108; Maddix 1990, s 200-201, Galitz 1997, s 87, 89; Preece 1994, s 14)

De båda termerna användbarhet och användarvänlighet används av många författare utan större
åtskillnad definitionsmässigt. Allwood har dock försökt att dela upp de två begreppen. Han menar
att det är tre faktorer som ska tillfredsställas för att ett system ska kunna betraktas som användbart.
Dessa är användarvänlighet, användarens kompetens och användarens acceptans. Acceptans
är jämförbart med Shackels attitude. Kompetens är ungefär samma som Shackels learnability.  I
begreppet användarvänlighet har Allwood lagt in de fyra aspekterna åtkomlighet, förenlighet
med människans mentala funktionssätt, individualisering och hjälpresurser. Åtkomlighet
innebär att ”användaren måste ha tillgång till programmet för att kunna använda det. Åtkomligheten
kan gälla en terminal eller en dator att arbeta på, att den stordator man är beroende av inte är ur
funktion (‘nere’) och att datorns svarstider inte är orimligt långa”. (Allwood 1991, s 10) Detta kan
låta väldigt grundläggande, men människor blir lätt irriterade och stressade om de inte kan komma åt
och söka i till exempel bibliotekskatalogen därför att den håller på att uppdateras eller för att servern
är nere eller för att det kanske tar alldeles för lång tid att ladda ner sidan. Den andra aspekten ”av
användarvänlighet är att programmet ställer krav på användaren som är förenliga (kompatibla) med
användarens sätt att fungera mentalt” (ibid. s 11). Det är här avgörande att man känner till hur
människans kognitiva processer fungerar. ”Även om det finns mycket som är gemensamt för olika
människors sätt att fungera psykologiskt är det ändå mycket som skiljer. Ju mer programmet ger
stöd åt olika typer av användare att interagera med programmet desto större är chansen att det
passar den enskilde användaren och ju mer användarvänligt kan det sägas vara. Individualisering är
alltså en viktig aspekt av användarvänlighet” (ibid. s 11-12). Den sista aspekten är hjälpresurser,
som måste hålla en hög kvalitet. För kataloger på webben behövs sålunda en bra inbyggd online
hjälp eftersom många användare inte befinner sig i det fysiska biblioteket och kan ha tillgång till
pappersversioner eller bibliotekarier att fråga.

I detta arbete kommer termen användarvänlighet att användas eftersom den på ett tydligare sätt
illustrerar att man har haft användaren i tankarna när man utformat systemet. Begreppet innefattar här
åtkomlighet, förenlighet med människans mentala funktionssätt, individualisering,
hjälpresurser och inlärningsmöjlighet (systemet ska vara lätt att lära sig).
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3. Människans kognition och perception

Kognitiv psykologi är ett av de ämnesområden som har bidragit till MDI-disciplinen. Några av de
viktigaste faktorerna för MDI-design är perception, minne, inlärning, uppmärksamhet och tänkande.
Preece menar att psykologer som studerar kognition har försökt föra in relevanta psykologiska
principer i MDI-området genom att bland annat utveckla riktlinjer (1994, s 39).

Kognitiv psykologi är ett stort ämnesområde som jag på intet sätt avser att tränga djupare in i, utan
det kommer här att ges en översikt av vissa delar i detta ämnesområde. De valda delarna inkluderar
faktorer som man bör ta hänsyn till när användargränssnittet utvecklas.

3.1 Kognitiv psykologi

Inom den kognitiva psykologin studeras hur våra hjärnor fungerar, hur vi tänker, hur vi lär oss och
hur vi minns. Faktorer som spelar in när vi lär oss eller minns är erfarenhet, kunskap, förväntningar
och uppmärksamhet. Man studerar hur den mänskliga hjärnan processar information, från perception
och bearbetning till handlingar som baseras på resultatet av perception. Perception är när vi tar in
information genom sinnena medan kognition är bearbetningen i form av tankeprocesser, minne och
inlärning.

3.1.1 Perception

Perception innebär att vi upplever stimuli runt omkring oss med hjälp av våra sinnesorgan. Dessa
stimuli blir till information som lagras i de sensoriska minnena. Anderson delar in dessa minnen i ett
ikoniskt minne för visuell information och ett ekoiskt för auditiv information. Dessa minnen kan lagra
en stor mängd information, men bara under en mycket kort tidsperiod. (1990, s 47) För att
informationen inte ska försvinna krävs att den ägnas omedelbar uppmärksamhet. Men eftersom
uppmärksamhet är en begränsad resurs och utläsningstakten från det ikoniska minnet till de
processer som kategoriserar informationen inte heller är obegränsad kommer viss information att gå
förlorad. När informationen ska kategoriseras och relateras till de interna modeller, koncept och
kategorier som finns i långtidsminnet underlättas det om inte ny information hela tiden strömmar till
och stör den information som redan finns i det ikoniska minnet. Tillkommer det för mycket
information hinner inte människan uppfatta innehållet, det vill säga det mesta av innehållet hinner inte
kategoriseras innan det försvinner ur detta minne. Den information som blir kategoriserad når
slutligen korttidsminnet färdigtolkad. (Alexandrov 1991, s 171; Allwood 1991, s 17; Anderson
1990, s 52-53)

Perception ändras kontinuerligt då människan är i kontakt med verkligheten. Detta sker eftersom
informationen relateras till de mentala modeller vi har av verkligheten i långtidsminnet, modeller som
hela tiden blir uppdaterade. Alexandrov menar att perception influeras av erfarenhet, utbildning,
utveckling och kultur (1991, s 116).

De mentala modellerna av verkligheten skapas för att underlätta för människan att dra slutsatser om
komplexa situationer, förutspå hur någonting kommer att te sig och förstå helt nya situationer. Dessa



14

mentala modeller är, enligt Lundh, Montgomery och Waern, inte exakta avbilder av verkligheten utan
de är generaliseringar och kategoriseringar (1992, s 58). Eftersom mentala modeller utvecklas
genom erfarenhet och inlärning har alla människor olika förmågor att inhämta information på från
olika områden. Lundh, Montgomery och Waern beskriver att på vissa områden har individen
utvecklat speciella färdigheter och kan då se mer komplexa sammanhang och göra finare
distinktioner än andra. Här har då individen mer utvecklade mentala modeller. (1992, s 46)

Många av de stimuli som når de sensoriska minnena struktureras med hjälp av gestaltprinciper. Detta
innebär att hjärnan sammanför och strukturerar stimuli till enheter, (en enhet = en gestalt), efter
principer om närhet (eng. proximity), likhet (eng. similarity), avslutning (eng. closure) och kontinuitet
(eng. continuity) (Preece 1994, s 80). Eftersom denna process att känna igen mönster enligt
Anderson kräver mycket uppmärksamhet gäller det att se till att det som ska struktureras följer
gestaltprinciperna (1990, s 83). DeNhÄrMeNiNgEnÄrSvÅrAtTlÄsA för att gestaltprincipen om
likhet har använts på ett felaktigt sätt och för att ledtrådar om närhet, mellanrum mellan orden, har
uteslutits.

Hos de flesta människor har ögonen en grundläggande förmåga att uppfatta färger och att kunna
fokusera på ett visst område. Synfältet har även en speciell räckvidd för normalseende. Vad gäller
färger påpekar Sutcliffe att människan har lättast att se gult och svårast att se rött och blått. Detta
beror på färgernas olika våglängder. De längsta våglängderna har rött, sedan kommer resten av
färgspektret tills det slutar med det blå ljuset med de kortaste våglängderna. Gult befinner sig i mitten
av färgspektret. (1995, s 15) När de tre grundfärgerna, rött, grönt och blått betraktas på samma
avstånd från betraktaren ser de ut att befinna sig på olika avstånd. Blått verkar befinna sig längst
bort, medan rött ser ut att befinna sig närmast av de tre. (Wagner 1994, s 162-163) Förmågan att se
olika färger varierar dock mellan olika individer. Enligt Sutcliffe är 9% av den manliga befolkningen
färgblind. Det vanligaste problemet är att de har svårt att skilja röda och gröna nyanser. (1995, s 15)
Människans synfält är begränsat till att man kan se ungefär 60 grader på var sida om näsan, men man
ser bara detaljer i det lilla område som fokuseras för tillfället. De yttre delarna av dessa 120 grader
är bra på att upptäcka rörelse, men dåliga på att se detaljer. Rörelse är ett av de mest effektiva
sätten att attrahera de yttre delarna av synfältet och fånga användarens uppmärksamhet. (ibid. s 17)

3.1.2 Minne och inlärning

Det finns tre sorters minnen. Förutom det sensoriska talar man om långtidsminnet, där finns minnen
som går att aktivera med långa mellanrum, och korttidsminnet (arbetsminnet).

Korttidsminnet är ett begränsat minne som klarar av att känna igen och minnas sju + två enheter
(eng. chunks) information vid ett tillfälle och att sedan hålla kvar dessa i femton till trettio sekunder.
När man försöker ha många enheter i korttidsminnet på en gång påpekar Anderson att det tar längre
tid att komma åt var och en av dessa enheter, och fler av dem riskerar att gå förlorade (1990, s 154,
156). Storleken på en enhet är enligt Shneiderman beroende av individens tidigare kunskap och
erfarenhet (1998, s 355). Det kan exempelvis vara svårare att minnas ord från främmande språk.
Allwood påtalar att även gestaltprinciper spelar in vid bildandet av enheter. Om en person
exempelvis upplever element som liknar varandra som en enhet (en gestalt) brukar denna gestalt
bilda en enhet (chunk). (1991, s 29-30)
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För att informationen ska kunna lagras i långtidsminnet på ett stabilt sätt behöver den stanna i
korttidsminnet mellan fem och tjugo sekunder. Långtidsminnets kapacitet däremot kan antas vara
obegränsad. När information väl lagrats i långtidsminnet finns den kvar där, den kan dock vara så
svag att den inte går att återkalla (eng. recall). Information i långtidsminnet som inte går att återge
(eng. recall) kan dock gå att få fram genom igenkänning (eng. recognition). Det kan exempelvis vara
svårt att återge namnet på den meny i Word där stavningskontrollen finns, men när man ser
programmet känner man igen menyn och kan utföra handlingen. Ett annat exempel är att det är
lättare att känna igen en person än att beskriva denne. (Allwood 1991, s 24-25, 28; Anderson
1990, s 171, 175)

Inlärning är en process som oftast inte går att undvika. Ett flertal faktorer påverkar inlärningen på
olika sätt. En viktig faktor är konsekvens. Om någonting är konsekvent utformat förklarar Sutcliffe
att det blir lättare att uppfatta mönster i det och därmed att lära sig dess struktur och kännetecken
(1995, s 40). På detta sätt underlättas skapandet av mentala modeller. Det kan även röra sig om en
medflyttning av tidigare kunskap om den nya saken eller företeelsen är konsekvent utformad med
personens tidigare kunskap om en liknande sak eller företeelse. Eftersom människan enligt Sutcliffe
är bra på att känna igen mönster och på att associera underlättas inlärningen av allt som hjälper dessa
förmågor. Han menar vidare att minnet hjälps av det vi sett senast och flest gånger, ju oftare vi
använder viss information desto lättare är det att lära sig och minnas den. (1995, s 40) Andra
faktorer som påverkar inlärningen är enligt Dyer och Morris hur meningsfull informationen är och hur
stor minnesbördan är. Även yttre irritationsmoment påverkar inlärningen. De kan avbryta den
process som flyttar material till långtidsminnet. Stress, oro och motivation påverkar också hur mycket
en person lär sig. Inlärningen underlättas även om informationen presenteras i form av bilder eftersom
information i form av bilder och grafik lärs in fortare än information i form av tal eller skrift. (1990, s
12-14) Feedback är en annan viktig faktor vid inlärning. Anderson påpekar att det i detta
sammanhang är viktigt att få reda på om de handlingar som genomförts är korrekta eller annars vad
som är fel. Tiden mellan en handling och feedbacken är viktigt eftersom handlingen måste vara aktiv i
minnet för att feedbacken ska tjäna sitt syfte. Efter för lång väntan kan det vara svårt att minnas
exakt vad som ledde till det felaktiga resultatet. (1990, s 266)

3.1.3 Tänkande och problemlösning

Tänkande, resonerande och problemlösning är alla mentala aktiviteter som processar data från
sinnena och långtidsminnet. Sutcliffe förklarar att problemlösning är något som människan ägnar sig åt
när något oväntat uppstår. Han beskriver det som en situation där det finns ett gap mellan det
befintliga tillståndet och det önskvärda och att det då inte finns någon självklar lösning. (1995, s 41)

Vid problemlösning går människor till väga på olika sätt för att hitta en lösning, det vill säga de
använder olika strategier. En viss typ av problem kan, enligt Lundh, Montgomery och Waern,
vanligen lösas med hjälp av flera olika strategier, vilket innebär att olika människor löser ett och
samma problem på olika sätt. (1992, s 139) När man löser ett problem påstår de vidare att man
mycket sällan är medveten om de strategier man använder (ibid. s 137). Strategier som alltid leder till
rätt svar brukar kallas algoritmiska strategier eller algoritmer. De är steg-för-steg lösningar som
innefattar logiskt tänkande och logiska slutledningar. De flesta problemlösningsstrategier är emellertid
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heuristiska strategier, även kallade heuristiker. De innebär att man utgår från vissa förutsättningar och
tumregler som ofta leder till lösningen på problemet. Heuristiker leder oftare till snabbare lösningar än
vad algoritmer gör. (ibid. s 139-140, 155, 169; Anderson 1990, s 226-227) De flesta löser alltså
sina problem med den så kallade ”trial and error”-metoden med hjälp av tidigare kunskaper från
likartade områden och händelser.

3.1.4 Uppmärksamhet, stress och överansträngning

Uppmärksamhet är en mycket begränsad mental resurs som kan behandla endast några få kognitiva
processer åt gången. För att klara flera aktiviteter samtidigt utförs vissa saker automatiskt, det vill
säga omedvetet, och vi får det vi kallar simultanförmåga. Dessa automatiska processer har inga
större kapacitetsbegränsningar och de kan utföras i relativt stor skala parallellt. En process som på
något sätt är ny för oss kräver medveten uppmärksamhet. Den brukar kallas kontrollerad process.
Den är starkt kapacitetsbegränsad och den går inte att utföra parallellt med andra kontrollerade
processer. Den medvetna uppmärksamheten sätter in därför att den mentala modellen inte är i
samklang med verkligheten. För att råda bot på detta uppdateras den mentala modellen med de nya
erfarenheterna så att processen inte längre kräver så mycket uppmärksamhet. (Anderson 1990, s
47; Sutcliffe 1995, s 49; Lundh, Montgomery, Waern 1992 s 47-48, 58)

Det är inte enbart ofullständiga mentala modeller som medför ökade krav på uppmärksamhet. Vissa
stimuli i omgivningen kan ställa onödigt höga krav på uppmärksamhet. Det rör sig, som Dyer och
Morris påpekar, om stimuli som har hög intensitet (ett högt ljud eller ett skarpt sken), stimuli som
plötsligt ändrar sig, stimuli som skiljer sig markant från sin omgivning, stimuli som innebär rörelse,
stimuli som upprepar sig och stimuli som har någon form av känslomässig betydelse (1990, s 5-6).
Shneiderman påpekar att dessa stimuli kan minska storleken på tillgängligt minne för information som
behövs för att lösa den uppgift man arbetar med för tillfället. Eftersom korttidsminnet har en
begränsad kapacitet kan avbrott för att ta emot de nya sinnesintrycken lätt orsaka förlust av
information. (1998, s 356) Det finns helt enkelt inte kognitiva resurser till att uppmärksamma all
information som presenteras. Detta leder, enligt Sutcliffe, till att det mänskliga datahanteringssystemet
bryter samman och symptomen blir stress. Om människan utsätts för stimuli som kräver mycket
uppmärksamhet under en längre tid försöker det kognitiva systemet så småningom ignorera dessa
ihållande tillstånd för att inte bli överbelastat. Starka stimuli är dock inte så lätta att ignorera, utan det
uppstår då en konflikt mellan att ignorera och att fortsätta att rikta uppmärksamheten på dem. Denna
typ av konflikt kan orsaka överansträngning. Överansträngning kan även orsakas av uppgifter som
kräver uppmärksamhet under en längre tid eller av uppgifter som är svåra att lösa. Komplexa
uppgifter orsakar däremot inte alltid överansträngning eftersom människor finner dem stimulerande.
Även om uppgiften känns stimulerande kan personen vara omedveten om sin trötthet och därmed
lättare göra misstag. (1995, s 51)
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4. Riktlinjer och standarder

Riktlinjer och standarder för design av användargränssnitt är många och kommer från många olika
typer av källor. Det är genom dessa samlingar av regler och principer, (eng. style guides och
guidelines), som designers kan ta hjälp av kunskap från MDI- och psykologiområdet. Riktlinjer och
standarder utformas för att användargränssnittet ska bli konsekvent och användarvänligt, för att
designers ska kunna ha referensramar när de skapar sina gränssnitt samt för att kvalitetsbedömningen
blir lättare om systemet kan testas i standardiserade tester och därmed lättare jämförs med andra
system som följer samma standard. En annan anledning kan vara att ett kommersiellt företag vill
försäkra sig om att få behålla sina kunder inom hela sin produktlinje. Detta gör man genom att skapa
en känsla och ett utseende som är genomgående för hela produktlinjen med hjälp av att utforma
riktlinjer för dess design.

Enligt Preece utformas riktlinjer på basis av psykologiska teorier eller praktisk erfarenhet (1994, s
492). När en riktlinje ska användas vid design är det viktigt att veta på vilket sätt den är bra för
användaren. Anspelar den på psykologiska teorier är det bra att känna till något om kognitiv
psykologi och perceptionsvetenskap för att kunna avgöra värdet hos riktlinjen. Preece tar upp ett
exempel på en riktlinje som det är lätt att använda av fel anledning om man inte reflekterar över dess
koppling till psykologin. Den går ut på att man inte ska använda fler än sju färger på en skärmbild
eftersom korttidsminnet klarar av att hålla reda på betydelsen av ungefär högst sju enheter. Denna
riktlinje är bra på det sättet att överrepresentation av färger inte är önskvärt, men anledningen är inte
den att vi bara kan minnas betydelsen av några få färger åt gången, utan snarare att en mångfald av
färger på skärmen gör att användaren blir distraherad. Det är alltså problem som har att göra med
perception och uppmärksamhet, och inte främst ett problem som relaterar till
minneskapaciteten.(1994, s 490) Man bör således fundera över vad riktlinjen har för förhållande till
psykologin så att man använder den i rätt syfte.

Standarder utvecklas internationellt så väl som nationellt. För Sverige är det Nämnden för Svensk
Standard som beslutar om standarder inom Standardiseringen i Sverige (SIS). Internationellt är det
olika kommittéer, olika länders regeringar, professionella organisationer och andra som utvecklar
standarder. De två största är International Organization for Standardization (ISO) och International
Electrotechnical Commission (IEC). Eftersom datavetenskap är ett område som berör båda dessa
standarder har man bildat en gemensam kommitté som behandlar standarder inom
informationsteknologiområdet; Joint Technical Committee, (JTC1). Den europeiska motsvarigheten
till ISO är Comité européen de normalisation (CEN). European Committee for Electrotechnical
Standardization (CENCELEC) är den Europeiska motsvarigheten till IEC.  (Preece 1994, s 504-
505; Stewart 1991, s 25, 26, 27) Som ett resultat av Europas förenande, (EU), ersätts nationella
standarder med Europastandarder från CEN. Eftersom det inte finns någon CEN-standard som
behandlar användargränssnitt håller CEN på att anta ISO-standarden 9241 (Ergonomiska krav vid
arbete med bildskärmsterminaler i kontor). Standarder skapas även utanför dessa stora
standardiseringsorgan. Industristandarder inom företag som exempelvis Microsoft syftar till att skapa
enhetlighet mellan produkterna. Industristandarder blir ofta de facto standarder, som antas av många
olika tillverkare. De facto standarder kan sedan antas som nationella eller internationella standarder.
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4.1 Standarder

Vid utformning av gränssnitt till bibliotekskataloger finns flera intressanta standarder att studera. Här
tas två av dem upp. Det är en från ISO och en från IFLA.

En standard från ISO arbetas fram inom ISOs tekniska kommittéer. Varje land som är medlem i
ISO har rätt att sitta med i de kommittéer som de tycker är intressanta, även andra internationella
organisationer får vara med i detta arbete. När en kommitté antagit en DIS (Draft International
Standard) skickas den ut till alla medlemsgrupper som får rösta om den ska få publiceras som en full
standard.

4.1.1 Ergonomiska krav vid arbete med bildskärmsterminaler i kontor - ISO 9241
(Eng. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs))

Detta är en mycket omfattande standard som behandlar gränssnitt i vid bemärkelse, det vill säga den
inkluderar mjukvaran, hårdvaran, användaren och arbetsmiljön. Den består av nitton delar, varav de
tre första finns som svensk standard medan övriga delar är internationell standard eller förslag till
standard.

ISO 9241 består av följande nitton delar.2

1. General introduction, 1997.
2. Guidance on task requirements, 1992.
3. Visual display requirements, 1992.
4. Keyboard requirements, 1998.
5. Workstation layout and postural requirements, 1998.
6. Environmental requirements.
7. Display requirements with reflections, 1998.
8. Requirements for displayed colours, 1997.
9. Requirements for non-keyboard input devices.
10. Dialogue principles, 1996.
11. Guidance on usability specification and measures, 1998.
12. Presentation of information, 1998.
13. User guidance, 1998.
14. Menu dialogues, 1997.
15. Command dialogues, 1997.
16. Direct manipulation.
17. Form filling dialogues, 1998.
18. Question and answer dialogues.
19. Natural language dialogues.

ISO 9241 fokuserar i hög grad på användarna. I del ett finns följande beskrivning av tankarna
bakom standarden: ”One of the main concerns of ergonomics is in ensuring that equipment is fit for

                                                                
2 Årtalen anger när de olika delarna antogs. Där årtal saknas har avsnittet ännu inte (1999-02-10) formellt antagits.
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human use. In general this involves matching the design of any controls or displays on the equipment
to the characteristics, strengths and limitations of the potential user under the appropriate working
environment. Failure to take account of human limitations may lead to errors, reduced performance,
discomfort and perhaps risk of injury. Failure to take account of human strengths may be wasteful,
reduce efficiency and result in boring tedious work.” (ISO/DIS 9241-1 1988, s 3) Grunderna för
denna användarcentrering kan förklaras utifrån teorier om kognition och det är också möjligt, som
Stewart säger, att det är dessa teorier som ligger till grund för utarbetandet av ISO 9241 (1991, s
17). Del två går exempelvis ut på att skapa optimala arbetsförhållanden för användarna med tanke
på deras ”health”, ”well-being”, ”safety” och ”requirements” (ISO/DIS 9241-2 1988, s 2-3).
Principer som ”- recognise the experience and capabilities of the user populations, - ensure that the
tasks performed are identifiable as whole units of work rather than fragments, - provide sufficient
feedback on task performance in terms meaningful to the user, - provide opportunities for the
development of existing skills and the acquisition of new skills with respect to the tasks concerned”
(ibid. s 2-3) vittnar om hur teorier som belysts i kapitel tre återkommer i praktiken. Del tio beskriver
att dialogen mellan människan och datorn ska ta hänsyn till ”attention span, limits of short-term
memory, learning behaviour, level of work and system experience, the user’s internalized view of the
underlying structure and purpose of the system with which the user will interact” (ISO 9241-10
1996, s 2). Teorier från perceptionspsykologin kan skönjas i del 3 och i del 8 som bland annat
behandlar storleken på tecken, mellanrum mellan tecken och rader, polaritet (mörk text på ljus yta
och tvärtom), blinkning och färger.

Vissa avsnitt av standarden är speciellt intressanta för detta arbete, därför kommer dessa att
beskrivas mer ingående. Det rör sig om delarna 10, 12, 14-17 samt 19.

Del 10, ”dialogue principles”, ger, som rubriken antyder, rekommendationer för hur man på
lämpligaste sätt erbjuder ”interaction between a user and a system to achieve a particular goal” (ISO
9241-10 1996, s 1). Här beskrivs sju principer som är viktiga för design och utvärdering av
dialogen. 1. Suitability for the task. Hjälpinformation kan vara beroende av uppgiften (ibid. s 3). 2.
Self-descriptiveness. Varje handling ska ge feedback och om en handling kan orsaka allvarliga
konsekvenser ska systemet ge en förklaring och begära bekräftelse innan det utför handlingen.
Kvaliteten på feedbacken ska minimera behovet av användning av användarmanualer, detta kan ske
genom att hjälpen är kontextberoende. (ibid. s 4) 3. Controllability. Det bör i de flesta fall gå att
ångra det senaste steget i dialogen. Olika typer av användare och olika typer av behov kräver olika
nivåer och metoder för interaktion, nya användare kan behöva menyer. Om det finns olika in- och
ut-enheter ska användaren kunna välja, det kan vara mellan tangentbord och mus. (ibid. s 6) 4.
Conformity with user expectations. Dialogen ska vara konsekvent och anpassad till hur
användaren fungerar. Den kan vara anpassad till användarens kunskap om uppgiften, användarens
utbildning och erfarenhet och till allmänt vedertagna konventioner. Om svarstiden kommer att skilja
sig ifrån den förväntade svarstiden ska användaren informeras om detta, till exempel genom ett
meddelande eller en grafisk indikation i form av exempelvis ett timglas. (ibid. s 7) 5. Error
tolerance. Fel ska förklaras och användaren ska kunna få ytterligare hjälp. Programmet ska hjälpa
användaren att upptäcka fel och att undvika att göra fel. (ibid. s 8) 6. Suitability for
individualization. Dialogen ska gå att anpassa både till uppgiften och individen. Dialogen kan
anpassas till användarens språk, kultur, erfarenhet av och kunskap om uppgiften, perception,
motorik och kognitiva förmågor genom att öka fontstorleken, anpassa färger till färgblinda och så
vidare. Det ska vara möjligt att välja mellan menyer och kommandon för olika uppgifter. (ibid. s 9)
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Suitability for learning. Dialogen ska guida och stödja användaren när denne ska lära sig systemet.
(ibid. s 10)

Del 12, ”presentation of information”, beskriver hur information kan organiseras och tar upp olika
tekniker som används för att koda informationen. Det sägs att standarden kan förbättra användarens
prestation;

”presentation of information can benefit task completion by improving the user’s ability
to comprehend visual information and increase speed and accuracy with which
information can be entered for an application. The recommendations for the
organization of information improve visual search and can also facilitate the
discriminability of individual information items and groups”. (ISO 9241-12 1998, s 7)

Man listar ett antal övergripande kriterier som alltid ska efterföljas i förhållande till det sammanhang
systemet används i och till användarens krav. Dessa kriterier är:

− Clarity (the information content is conveyed quickly and accurately).
− Discriminability (the displayed information can be distinguished accurately).
− Conciseness (users are given only the information necessary to accomplish the task).
− Consistency (the same information is presented in the same way throughout the application,

according to the user’s expectation).
− Detectability (user’s attention is directed towards information required).
− Legibility (information is easy to read).
− Comprehensibility (meaning is clearly understandable, unambiguous, interpretable and

recognizable). (ibid. s 7)

Vidare beskrivs hur information kan organiseras med hjälp av rätt användning av fönster, genom att
dela in gränssnittet i bestämda områden där en viss typ av information ska finnas, genom att gruppera
informationen efter gestaltprinciper, genom listor, genom tabeller, genom namngivning av
gränssnittselementen och genom fält. (ibid. s 8-17) Det tas kort upp hur grafiska objekt bör
presenteras. Främst gäller det markörer (eng. cursors) och pekare. Sist behandlas olika möjligheter
att koda information. Att använda koder kan vara fördelaktigt för designern genom att koder

”reduce the amount of clutter (lack of order, poor spacing and displaying unnecessary
information) on a visual display by representing information in ”short form” (or
abbreviated form) usinig text and/or graphics. Employing codes can also improve user
performance in information entry by increasing speed and reducing errors. Poorly
coded information causes a user’s dialogue with the system to be slower and
errorprone” (ibid. s 19).

Tekniker för kodning kan vara alfanumerisk kodning, grafisk kodning med ikoner eller geometriska
former eller linjer, kodning med färger där färgen aldrig ska vara den enda koden eftersom det finns
färgblinda personer, kodning med hjälp av speciella symboler som markörer (eng. markers),
kodning med hjälp av blinkning och storleksändringar på tecken eller symboler. (ibid. s 21-25)

Delarna 14-19 beskriver de olika interaktionstyperna som bör användas. Enligt Dyer och Morris kan
ingen speciell interaktionstyp pekas ut som den bästa, det är snarare så att flera olika är önskvärda
för att underlätta olika typer av uppgifter och göra det lättare för olika användare. Det är lite för
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enkelt att anta att nybörjare alltid vill ha menyer och att experter föredrar kommandospråk. (1990, s
174)

Här följer en beskrivning av dessa olika interaktionstyper:

Menyer används, enligt Sutcliffe, främst som en åtkomstmekanism, det vill säga för att komma fram
till det man söker, men de kan även användas för inmatning av data när det finns ett begränsat antal
val (1995, s 109). Det sista alternativet gäller exempelvis för de listor som finns i formulär.

Menyer är konstruerade för att påminna användaren om de handlingar och kommandon som finns
tillgängliga. Löwgren menar att i detta sammanhang är principen om att känna igen är lättare än
att minnas (eng. recall) huvudanledningen till varför menyer används (1993, s 75). Eftersom menyer
på detta sätt  underlättar för minnet och implicerar strukturerad navigering underlättar de för
nybörjare och tillfälliga användare. Däremot kan de lätt bli irriterande för användare som ofta
utnyttjar systemen om de hela tiden måste ta sig igenom flera steg. För att stödja en snabb åtkomst
på funktioner i en meny kan därför, som Löwgren understryker, kortkommandon för olika funktioner
användas. (1993, s 76)

Det är inte meningen att alternativen i menyer medvetet ska memoreras, men användare kommer så
småningom att lära sig placeringen av olika val. Denna typ av inlärning underlättas om valen är
ordnade efter någon princip, som användaren kan förväntas vara bekant med i andra sammanhang,
till exempel alfabetiska eller kategoriska principer. Följande fem principer föreslås av Preece och
Shneiderman: alphabetical, categorical, vilket innebär att det måste finnas passande kategorier för
relaterade val, conventional, kan innebära en ordning efter dagar, månader eller nummer, most
important items first, kan vara svårt att avgöra och kan variera mellan användare, frequency,
innebär en uppställning av valen efter hur ofta de används, detta är ett bra alternativ vid få
valmöjligheter. (Crawford 1987, s 122; Preece 1994, s 265-266; Shneiderman 1998, s 252-253)
Även om organisering efter frekvens snabbar upp valen av de oftast använda alternativen menar
Shneiderman att problemen med de mindre frekvent använda funktionerna kvarstår. Han föreslår att
en möjlig kompromiss kan vara att ta ut tre eller fyra av de mest frekvent använda funktionerna och
sätta dem högst upp medan man arbetar efter någon av de andra principerna i fråga om kvarvarande
funktioner. (1998, s 254)

Om ett val i en lista inte går att använda vid ett visst tillfälle ska det inte tas bort från listan, utan det
kan till exempel markeras med avvikande färg (som är så vanligt i windows-baserade tillämpningar
idag). På så sätt försvårar man inte för användaren att göra sig en bild av systemet, genom att det
förändras från gång till annan. (ibid. s 242-243)

En kritisk variabel som kan avgöra attraktionen hos menyer är hastigheten med vilken användare kan
flytta sig genom menyerna. De två komponenterna hos hastigheten är systemets svarstid (eng.
response time), den tid det tar för datorn att börja visa informationen på skärmen från det att
användaren har initierat en aktivitet, exempelvis gjort ett val i en meny, och nedladdningstid (eng.
display rate), hastigheten med vilken tecken, exempelvis menyer, visar sig för användaren.
Bandbreddsbegränsningar och tillfälliga ”flaskhalsar” på webben har aktualiserat denna fråga. Med
långsamma nedladdningstider blir långa menyer irriterande på grund av volymen text eller grafik som
måste visas. Om svarstider kan förväntas bli långa underlättar det om designern placerar fler val på
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varje meny för att reducera antalet menyer, även om detta försämrar överskådligheten. Om
nedladdningstiden är långsam ska designern placera färre val på varje meny för att minska
nedladdningstiden. Om svarstiden är lång och nedladdningstiden lång blir menyval oattraktivt. I de
flesta situationer bör designern öka storleken på menyerna om de kan minska antalet menyer. (ibid. s
254-255)

Kommandospråk tar lång tid att lära sig eftersom användaren måste lära sig någon form av kod och
även bör känna till något om vad systemet kan förväntas göra. (Sutcliffe 1995, s 119) Det frestar
alltså på minnet i och med att det kräver att användaren minns (eng. recall) kommandona vid varje
användningstillfälle. Kommandospråk kan, som Löwgren säger, således vara mindre lämpliga för
nybörjare, men är väl uppskattade av experter eftersom de ofta är mer flexibla och kraftfulla än
andra interaktionstyper (1993, s 79).

Direkt manipulation går ut på att användaren utför sin uppgift genom att manipulera gränssnittets
objekt, där varje objekt representerar systemets olika funktioner. Användaren kan exempelvis välja
ett alternativ i en meny genom att peka på det. Ibland går det bra att dra och flytta objekten.

Fördelarna är att användare kan se vilka funktioner som finns tillgängliga utan att behöva komma ihåg
speciellt mycket syntax samt att resultatet av en handling ger omedelbar effekt. (Löwgren 1993, s
75; Shneiderman 1998, s 205-206)

Problem kan, enligt Sutcliffe, vara att det inte finns någon självklar fysisk metafor eller att den modell
för interaktion som designern utarbetat och anser vara intuitiv inte kan uppfattas av en ovan
användare. Om det inte finns någon explicit representation av systemets alla möjligheter kan
inlärningen försvåras. (1995, s 115-116) Andra problem kan vara att objekten kan ta upp värdefullt
skärmbildsutrymme och därmed tvinga bort nödvändig text. Användare måste också lära sig
betydelsen av de visuella objekten. En grafisk ikon kan vara lätt att tolka för designern, men kan
kräva lika mycket eller mer inlärningstid än ett ord. Det kan vidare, som Shneiderman påpekar, gå
långsammare för vana användare att flytta händerna från tangentbordet och peka med musen än att
skriva in kommandon. (1998, s 204)

Formulär kräver minimal inlärning, få instruktioner behövs och användaren får lätt en känsla av att
ha kontroll över dialogen (Shneiderman 1998, s 72, 262). Ytterligare en fördel med formulär är, som
Löwgren nämner, att användarna kan välja vilka fält de vill fylla i och lämna resten tomma (1993, s
77). Att inkludera listor i ”drop-down list”-boxar minskar minnesbelastningen och sparar
skärmutrymme.

Med användning av naturligt språk menas att systemet kan förstå skrivet naturligt språk.
Användare behöver inte tänka på att lära sig ett kommandospråk och inte att hitta ett passande
alternativ i menyer.

Det finns dock många problem med naturligt språk. Det kan uppstå problem med stavningsvarianter,
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det kan krävas att användaren måste skriva mycket vilket gör att det kan gå snabbare att använda en
meny om man inte är så bra på att använda tangentbordet, för experter kan det gå snabbare att
använda kommandospråkssystem. Även om det ännu inte är möjligt att skapa system som kan förstå
naturligt språk existerar det system som behärskar ett naturligt språk som är begränsat till ett visst
problemområde med ett begränsat ordförråd. För användaren innebär detta att användningen av ett
sådant språk måste läras in. (Sutcliffe 1995, s 125; Preece 1994, s 270; Löwgren 1993, s 79).

4.1.2 Standardiserade ikoner från IFLA

Som nämndes i kapitel tre är det lättare för användaren att lära sig information i form av bilder än i
form av tal eller skrift. Ett faktum som kan ha medverkat till utvecklandet av den ovan omtalade
principen om ”direkt manipulation”, där systemets funktioner får representeras till exempel av
ikoniska objekt. Detta faktum kan också vara ett motiv för en mer utvecklad användning av ikoner
för att representera olika funktioner i systemet. Härmed underlättar det för användaren om flera (alla)
system innehåller likadana ikoner och denne därmed tillåts utnyttja de mentala modeller som skapats
under första kontakten med ikonerna. I dagsläget använder dock olika system olika typer av ikoner,
vilket kan vara en följd av att tillverkaren vill utveckla proprietära (eng. proprietary) ikoner som gör
att systemet får ett specifikt utseende som skiljer sig från konkurrenternas system. Detta kan medföra
att betydelsen av ikonerna kan bli obskyr när användaren går från ett system till ett annat. När
nätverken breder ut sig och användare får tillgång till ett otal olika system kan det vara fördelaktigt
för användaren med standardiserade ikoner. IFLA har tagit fasta på användarens bästa och gjort ett
försök till att standardisera ikoner för de vanligaste funktionerna i ett bibliografiskt system. Carr
beskriver att det var under en IFLA konferens i Havanna 1994 som det beslutades att en grupp
skulle tillsättas för att undersöka möjligheten att ta fram en uppsättning standardiserade ikoner för
bibliografisk information och bibliografiska processer i databaser (1995).

Vid utformningen av ikonerna skulle följande punkter efterföljas:
 

− The graphical content of icons should be of high quality. Consideration should be given to using
graphic design professionals to assist.

− Icons should be language independent. This will enable world-wide adoption.
− Care should be used in the consideration of colour in icon design. It is suggested that icons be

designed in grey scales, to unsure clarity when viewed on monochrome screens. A suggested
colour sheme could also be supplied, but it should be acceptable within the standard to colour
each icon in accordance with local colour schemes.

− Icons should be as far as possible culturally independenet, to enable and encourage world wide
adoption.

− Icons should be acceptable to the major computer platforms (UNIX, PC, Apple).
− Icons should not be large (not more than 1K in GIF format) given that on occasion they may be

downloaded over a wide area network.
− It was noted that in graphical interfaces the cursor can change shape to represent particular

information/processes. There may be some potential in developing standard graphics for the
cursor.

− Designers should not be overly concerned with identifying the very most appropriate images for
each function or data element. If the set is adopted as a standard users will come to know what
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the icon represents. (Carr et al. 1995)

Efter att ha studerat dessa krav beslutades att ikonerna skulle ha följande utförande:

− A standard size of 32x32 pixels.
− Grey scale image (colours may have different meanings in different nations.)
− Restricted use of text for similar reasons as above.
− Any symbols used must be common across cultures. (Carr et al. 1996)

Det påpekas att även om själva ikonerna måste vara oberoende av språk så kan det vara till hjälp i
vissa applikationer att ha text på aktuellt språk. Texten ska visas i stället för ikonen i sådana miljöer
där grafiken kan kopplas bort, till exempel med webbläsare. (Carr et al. 1996)

Ikonerna valdes ut med hjälp av omröstning. Från början fanns 53 ikoner sorterade i tre kategorier
som utgick ifrån vad i det bibliografiska systemet de skulle representera. Dessa ikoner
kategoriserades i ett första skede med 24 i kategorin actions, 24 i fields och 33 i operators. Till slut
blev det 24 i actions, 9 i fields och 10 i operators. (Se bilaga 6). Den ursprungliga avsikten att inte
använda text i ikonerna tvingades man ge upp för ikonerna som representerar ISBN och ISSN, samt
för sökoperatorerna AND, OR, NOT och NEAR. Detta motiverade man med att de flesta inte är
bekanta med de matematiska representationerna för dessa. (Carr et al. 1996) Kort sagt såg man
antagligen inga möjligheter till att representera dessa funktioner och bibliografiska data med ikoner
som intuitivt kunde förknippas med vad de skulle beteckna. Dessa ikoner erbjuder dock endast en
del av alla funktioner som finns i många bibliografiska system.3

4.2 Riktlinjer

Genom att tillämpa de riktlinjer som tas upp i detta avsnitt finns det goda möjligheter för att
användarvänlighet ska kunna uppnås. De delar som ingår i definitionen av användarvänlighet är, som
tidigare nämnts, åtkomlighet, individualisering (stöd åt olika typer av användare), ett gränssnitt
som är kompatibelt med människans kognitiva funktioner, tillgång till hjälp samt
inlärningsmöjlighet. Riktlinjerna är extraherade ur den litteratur som använts till detta arbete (se
avsnitt 1.5).

Riktlinjerna är indelade i fyra grupper med hänsyftning på deras koppling till den kognitiva
psykologin. Dessa grupper är:

• Ge användaren en känsla av kontroll.
• Minska användarens minnesbörda.
• Gör användargränssnittet konsekvent.
• Tillhandahåll hjälpresurser.

                                                                
3 Det föreslogs att W3 Consortiet ska ta med utvecklingen av fler ikoner i sitt projekt ”HTML predefined icon-like
symbols” (http://www.w3.org/pub/WWW/TR/WD-wwwicn).
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4.2.1 Ge användaren en känsla av kontroll

Kontroll uppnås när man känner att man är den som styr systemet och i sin egen takt kan avgöra vad
som ska göras och hur. Gränssnitt som är enkla, förutsägbara, konsekvent utformade, flexibla och
konfigurerbara ger kontroll. Brist på kontroll visas genom otillgängliga system, långa svarstider,
oväntad respons från systemet, långa procedurer som inte går att kringgå, svårighet i att få fram
nödvändig information samt oförmåga att uppnå önskade resultat. Känslan av att ha kontroll lindrar
den stress som associeras med många automatiserade system.

1. Underlätta för olika typer av användare.

Ett system bör ha funktioner som är anpassade till användarnas kunskapsnivåer eftersom en
anpassning enligt Dyer och Morris ökar användarnas motivation och därmed också
inlärningsförmågan (1990, s 14). En funktion som är användaranpassad kräver inte heller så stor
uppmärksamhet eftersom användarna inte behöver arbeta med funktioner de har ofullständiga
mentala modeller över.

Ett sätt att anpassa systemet efter användarnas kunskapsnivåer är att ordna olika sökingångar för
nybörjare och experter respektive för tillfälliga och regelbundna användare. En ingång för browsing i
systemets olika index innebär att användaren får de ord som används i systemet presenterade för sig.
Detta innebär en låg kongnitiv börda för användaren i och med att användaren bara behöver känna
igen relevant information. När det däremot rör sig om analytiska sökstrategier går det åt mer
kognitiva resurser eftersom det då krävs att användaren själv måste få fram de ord som ska
representera koncepten som relaterar till informationsproblemet. Generellt gäller att igenkänning
tillåter användaren att koncentrera mer kognitiva resurser på att lösa informationsproblemet.
Eftersom många informationsproblem beror på att användaren är mycket vagt medveten om arten av
sitt informationsbehov kan browsing av information inom problemområdet hjälpa användaren att
klargöra och utvidga sina kunskaper. (Marchionini 1995, s 103-104) Fritextsökning eller ord/fras-
sökning är bra för de som är insatta i ämnet de letar material om. Sökmöjligheter för experter brukar
kallas avancerade/expert-sökningar. Dessa kan ha sökingångar som ISBN, ISSN,
klassifikationskoder eller utgivare. Det brukar även gå att använda boolsk söklogik. Shneiderman
menar att generellt vill användare som har mycket kunskap och använder systemet ofta ha ett stort
utbud av sökverktyg med många valmöjligheter som tillåter dem att skapa, spara, återskapa och
revidera mer och mer komplexa sökplaner. Nybörjare däremot skulle lätt bli distraherade om de
tvingades lära sig ett komplext sökspråk samtidigt som de skulle hålla sitt informationsbehov aktuellt i
minnet. (1998 s 511-512)

Jin & Fine påpekar att de olika sökmiljöerna bör integreras i samma gränssnitt så att användaren lätt
kan skilja mellan dem och lätt växla mellan dem (1996, s 254).

Dagens katalogers sökmöjligheter behöver förbättras och anpassas mer efter användarnas
sökbeteenden. När en sökning inleds har användaren vanligen inte specificerat informationsbehovet
helt och hållet. En sökningen kanske helt enkelt inte ska gå ut på att få fram ett svar utan snarare på
att förfina frågan användaren funderar över. Som systemen ser ut nu, påpekar Borgman, måste
användaren fortfarande översätta sin fråga till den exakta struktur som systemet kan tolka. (1996, s
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501) Det är inte alltid klart hur strukturen på frågan ska se ut för att det förväntade resultatet ska
uppnås. Problem med formuleringar hör samman med kunskap om hur systemet är indexerat (vilka
termer har indexeraren givit dokumenten, finns tesaur, hur är författarnamnen inskrivna - problem vid
sökning i flera databaser samtidigt), trunkering (vilket tecken används, gör systemet det automatiskt),
vilka fält (index) man söker i och om stoppord kan skrivas in vid ord/fras sökning. Boolsk söklogik
vållar även problem eftersom användaren måste känna till hur ‘and’ och ‘or’ används i dessa
sammanhang till skillnad från hur de används i det vardagliga språket. Kunskap om hur det aktuella
systemet använder de olika operatorerna krävs också. Vissa system använder implicita operatorer
och ordningen på hur systemen tolkar operatorerna skiljer sig åt. Vissa system använder ett implicit
‘or’ mellan ord, ett annat ett implicit ‘and’ medan andra behandlar flera söktermer som en fras. Även
expertanvändare kan få problem eftersom de tar med sig kunskap om hur andra system fungerar.
(ibid. s 496-8) Även om det kan ta tid att ändra på dessa problemområden behöver det finnas
klarare anvisningar redan nu om hur det aktuella systemet är konstruerat, hur det använder boolska
operatorer, trunkering och indexering. Detta skulle få användarna att känna att de hade mer kontroll
eftersom ju mer kunskap användarna har desto mer kräver de att få kontroll över systemet och få
veta exakt vad som sker vid en sökning. Koenemann och Belkin påstår att ”evidence from empirical
studies show that users perform better and have higher subjective satisfaction when they can veiw
and control the search” (se Shneiderman 1998, s 515).

Systemet bör även anpassas för personer med olika handikapp. Chisholm, Vanderheiden och
Jacobs har tagit fram ett antal riktlinjer som kan underlätta för handikappade. De förklarar att
färgblinda personer behöver text och grafik som kan förstås utan färger. För de som har problem
med att se vissa färger eller att skilja vissa färger ifrån varandra behöver förgrundsfärger och
bakgrundsfärger ha en ordentlig kontrast. För synskadade behöver bilder ha en motsvarighet i text.
Bilders betydelse kan klargöras genom alternate attribut (ALT-tag) i html-koden. Detta är även bra
för övriga användare då texten i en ALT-tag lättare kan beskriva platsen dit länken leder än vad en
URL kan göra. Synskadade behöver även kunna ändra fontens storlek. För blinda kan sidan på
olika sätt anpassas så att talsyntes fungerar på den. Exempelvis fungerar inte talsyntes på rörlig text.
Rörliga objekt och rörlig text kan även vara problematiskt för personer med kognitiva handikapp.
Dyslektiker behöver klara, tydliga rubriker och hypertext som har någon slags innebörd och säger
någonting om målet för länken. Det är därför inte lämpligt att skriva ‘klicka här’. (1999)

2. Tillåt användaren att göra användargränssnittet personligt.

Användare känner sig säkrare och de känner att de har kontroll över gränssnittet om de kan göra det
mer personligt med sina favoritfärger, mönster, fonter, och bakgrundsgrafik. Mandel menar att
användaren ska kunna anpassa hur information presenteras (färger, fonter, placering, organisering)
och hur gränssnitt beter sig (standardhandlingar, knappar, kortkommandon, mnemonics och vad
olika musknappar ska användas till). (1997, s 60-61). Här är det viktigt att alltid se till att det finns
standardvärden som användaren kan återgå till eftersom det ofta är omöjligt att minnas hur alla olika
delar var inställda från början och eftersom vissa datorer kan ha flera användare. I många fall är inte
användaren intresserad av att lägga ner energi på att ändra gränssnittet, men möjligheterna bör ändå
finnas för de som tycker sig behöva göra ändringar. Det kan vara viktigt för synskadade att i alla fall
kunna ändra fontens storlek och att ändra färgval.
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 3. Utnyttja färgers möjligheter.
 

 Vid användning av färger bör designern tänka på att människor har olika fysiologiska, psykologiska,
kulturella och känslomässiga reaktioner på färger. En annan viktig faktor är att gränssnittet ska kunna
fungera även om färgerna inte fungerar.
 

 Det finns ingen vedertagen uppsättning regler för användning av färger, men dessa riktlinjer är en
utgångspunkt:
 Använd färger sparsamt: I stället för att visa relevanta förhållanden kan fel valda färger leda
användaren att söka efter relationer som inte finns. Färgad text kan vara svår att läsa. (Shneiderman
1998, s 398) För mycket färger kan orsaka syntrötthet.
 Uppmärksamma färger som en kodningsteknik: Färger gör att det går fortare att känna igen olika
delar i en uppgift. Om färger för en viss uppgift däremot går emot färgschemat kan de hindra
prestationen.
 Gör så att användaren kan kontrollera färgerna: Där det passar ska användaren kunna stänga av
färgerna. (ibid. s 399)
 Tänk på färgblinda personer.
 Använd färger för att underlätta uppläggningen: Liknande färger kan användas för att gruppera
ihop delar. Olika färger kan användas för att skilja delar som är fysiskt nära men logiskt skilda.
 Var konsekvent i färgvalet: Om rött först används för felmeddelanden och det sedan ändras till gult
kan det tolkas som om det meddelandet inte är lika viktigt.
 Tänk på vanliga förväntningar på färgval: Användare behöver konsulteras för att ta reda på vilka
färgkoder som passar deras arbetsområde. (ibid. s 400) Wagner påpekar att internationellt anses
färger som rött, gult och grönt ha en speciell betydelse. Dessa ska då användas enligt den betydelse
de står för om inte specifika variationer krävs. (1994, s 304) Gult brukar definiera varning, vilket är
mycket lämpligt eftersom människan har lättast att uppfatta den färgen då den befinner sig i mitten av
färgspektret. Tolkningen av färger kan variera markant mellan olika kulturer. Det innebär att fel
färgval kan ge helt fel signaler.
 Uppmärksamma problem med användning av flera färger tillsammans: Eftersom färger ser ut
att vara på olika avstånd blir det viktigt att kombinera ihop dem på ett lämpligt sätt så att inte ögat
överansträngs och bilden blir otydlig. Eftersom rött och blått är på varsin ände av färgspektret
kommer musklerna runt ögat att överansträngas om de ska försöka ställa om och skapa ett skarpt
fokus om dessa färger presenteras tillsammans. Färgerna rött, orange, gult och grönt kan generellt
betraktas samtidigt med mindre omställningar av fokus jämfört med rött och blått. Man kan säga att
ljusa färger verkar vara närmare betraktaren medan mörka är längre bort. På grund av detta är blå
text på röd bakgrund speciellt svår att läsa. För liten kontrast är också ett problem. (Shneiderman
1998, s 15, 401; Wagner 1994, s 179-180)
 Var noga med färgval på text på webben: På webben betyder blå text klickbar text, en
hypertextlänk. All text som inte är klickbar bör därför, enligt Nielsen, inte vara blå. Han menar också
att det inte heller är bra att göra text röd eller lila eftersom dessa två färger ofta används för att visa
använda hypertextlänkar. (1996)
 

 Mjuka pastellfärger är bästa valet för bakgrunder och mindre element, speciellt om kunskapen inte är
så omfattande vad gäller grafisk design och färgval. Skarpa, mättade grundfärger bör undvikas, utom
på ställen som ska betonas, eftersom dessa kan räknas som starka stimuli vilka tar upp dyrbar plats i
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korttidsminnet och lätt kan orsaka överansträngning då de kräver mycket uppmärksamhet.
 

4. Tillhandahåll handlingar som kan upphävas och repeteras, samt feedback.

Handlingar bör i så hög grad som möjligt gå att upphäva och sedan återigen få gjorda steg för steg
(Mandel 1997, s 66-67). Detta, påpekar Shneiderman, gör att oron minskar hos användaren och
det uppmuntrar till utforskning av val man inte är bekant med (1998, s 75). Om användaren själv
vågar utforska systemet innebär det att nya funktioner upptäcks och användaren kanske kan arbeta
effektivare, dessutom påpekar Crawford att många användare föredrar att lära sig systemen på detta
sätt framför att läsa sig till hur de ska hanteras genom manualer (1987, s 63, se även Dyer & Morris
1990, s 169). Ett exempel på en handling som bör gå att repetera är gamla sökningar i katalogen.

När ett system arbetar med en process är det viktigt att hitta ett sätt att hålla användaren informerad
om framskridandet av processen så att användaren inte blir stressad och upprörd över att inte veta
om datorn verkligen arbetar. När användaren har initierat en process måste det även visas när
processen är färdig genom att resultatet redovisas. Norman menar att denna feedback medför att
användaren kan lära sig effekterna av varje handling och att användaren kan utveckla en bra mental
modell av systemet (1988, s 183). Rent konkret beskriver Galitz att feedback kan presenteras som
en ändring i muspekarens utseende eller visas som ett meddelande (1997, s 44). För kataloger
nämner Crawford särskilt en uppräkning av återfunna poster, som visas medan en sökning pågår,
som en bra indikation på att datorn arbetar (1987, s 147).

5. Minimera svarstider och nedladdningstider.

Shneiderman förklarar att svarstiden (eng. response time) är det antalet sekunder det tar för datorn
att börja visa svaren på skärmen från det att användaren har initierat en aktivitet. Nedladdningstid
(eng. display rate) är hastigheten med vilken tecken visar sig för användaren. (1998, s 352-354)

Snabba svarstider är en viktig del av ett uppskattat och användarvänligt system. Förhållandevis
snabba svarstider kan avgöra skillnaden mellan ett omtyckt system och ett som användare undviker.
Crawford menar att en fördröjning på mer än några sekunder kan få användare att fundera över om
systemet fungerar eller inte och avskräcka dem från att utföra sina sökstrategier. (1987, s 37-38)

När användaren ska ta sig igenom olika steg i ett system (till exempel göra en sökning) formulerar de
en strategi. Om de sedan måste vänta på datorn vid varje steg i strategin eller om ett steg ger ett
oväntat resultat kan det hända att användaren glömmer strategin eller måste ändra den kontinuerligt.
Detta leder till onödig ansträngning och fler fel. Generellt gör långa svarstider och långa
nedladdningstider att människor blir frustrerade, irriterade och till slut arga. Detta leder till fler fel och
minskad tillfredsställelse eftersom irritation och oro minskar uppmärksamheten. (Shneiderman 1998,
s 352, 356)

Tre huvudfaktorer som enligt Shneiderman influerar användarens förväntningar och attityder gällande
svarstider är tidigare erfarenhet, individuella skillnader i personlighet och skillnader mellan uppgifter.
Generellt gäller att individuella skillnader är stora och att användare anpassar sig lätt. De arbetar
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fortare ju mer erfarenhet de får och ändrar sina arbetsstrategier när svarstider ändras. För enformiga
uppgifter föredrar och arbetar användare fortare med korta svarstider. För mer avancerade uppgifter
kan användare anpassa sig till att arbeta med långa svarstider utan att minska produktiviteten, men
deras missnöje ökar allteftersom svarstiden ökar. (1998 s 360) Vad som är värre än långa svarstider
är när en viss uppgift ibland går fort och ibland långsamt. Då blir det svårt för användaren att anpassa
sina förväntningar.

Svarstider och nedladdningstider kan minskas genom snabba nätverk och servrar, men designern
kan tänka på att inte ha för mycket grafik som är tungt att ladda ner.

Hur menyer bör konstrueras i förhållande till svarstider och nedladdningstider finns beskrivet under
rubriken Menyer i avsnitt 4.1.1.

6. Anpassa sidornas längd.

När sidans längd ska avgöras bör förhållandet mellan sidan och skärmbildens storlek tas i beaktande
eftersom rullning har en desorienterande effekt. Långa webbsidor gör att användaren måste komma
ihåg information som har rullats bort från skärmbilden. Detta kan medföra att användaren blir
desorienterad när navigationsknappar eller betydande länkar inte syns på skärmbilden. (Lynch &
Horton 1997) Mc Knight påpekar att rullning även försvagar det visuella minnet som användarna
skapar för objektens placering, vilket baseras på objektens placering på sidan och inom dokumentet
som helhet (1992, s 48). Andra faktorer som påverkar sidans längd är webbsidans innehåll och
bandbredden hos användaren. Om webbsidan är för lång kan det ta lång tid att ladda ner den och
den kan fylla webbläsarens RAM-minne, speciellt om den innehåller mycket grafik. (Lynch &
Horton 1997)

7. Underlätta för användare med olika utrustning.
 

 Med tanke på att katalogen ligger på webben bör hänsyn tas till att det finns olika typer av
uppkopplingar med varierande bandbredder som påverkar svarstiden. För att underlätta för
användare med långsamma uppkopplingar bör grafiken vara minimal. Det är även bra att ange i html-
koden hur stor en bild är, (<IMG SRC=”bok.gif” WIDTH=117 HEIGHT=165>). Denna
storleksangivelse gör det möjligt för exempelvis webbläsaren Netscape Navigator att visa texten före
grafiken, vilket är fördelaktigt eftersom grafiken tar längre tid att ladda ner. Det är när Netscape
Navigator bestämmer sidlayouten som det är viktigt att den har tillgång till bildens storlek, har den
inte det kan den inte avgöra hur stor bilden är förrän den läst in bilden. Dessa koder gör dock inte att
bilderna laddas ner snabbare, det kan bara åstadkommas genom snabbare uppkopplingar. Det är
dock bra att se till att all typ av grafik har dessa angivelser, även små knappar. Vilken typ av
skärmar användaren har spelar in vid färgval och storlek på sidan, vilken webbläsare som används
påverkar sidans utseende eftersom de stöder olika typer av design. Sidan bör inte innehålla viktiga
funktioner som bara fungerar med en viss webbläsare eftersom det enligt Cattaway finns mellan 50
och 75 olika webbläsare i flera versioner. (Nielsen, se Cattaway 1995; Lynch & Horton 1997)
Designen bör förutom långsam och snabb sändning och olika webbläsare stödja små och stora
skärmar samt monokroma (svart/vita) och de med färg. Att ha versioner med endast text för små
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skärmar och låg bandbredd kan vara bra för användare med billig utrustning, för användare i
underutvecklade länder med dålig infrastruktur för kommunikation, för de som vill ha sladdlös tillgång
med liten bandbredd, för de med små skärmar och för handikappade. (Shneiderman 1998, s 576)
För användare som inte kan se grafiken går det att lägga in alternate attribut i html-koden, (ALT-
tag), på så sätt kan de förstå vad syftet med grafiken är. Detta kan vara viktigt att använda på
navigeringsknappar.

8. Tillåt användning av olika in-enheter.

Det är fördelaktigt om webbsidan inte är helt beroende av en enda specifik in-enhet såsom
exempelvis en mus. Användning av mus kan bli tidskrävande och ineffektivt för de som vanligen
använder tangentbord, för vana användare av applikationen eller för handikappade som har lättare
att använda tangentbordet eller behöver använda en in-enhet för tal. Sidan kan i värsta fall bli helt
oanvändbar för personer som använder andra in-enheter än musen. Generellt är sidor som tillåter
interaktion via tangentbord även åtkomliga genom in-enhet för tal eller genom ett
kommandospråksbaserat gränssnitt. Det är också viktigt att behålla en kontinuitet i interaktionen
genom att tillåta användare som inleder en handling genom att använda tangentbordet att också
kunna avsluta handlingen med tangentbordet som huvudverktyg i interaktionen. (Chisholm,
Vanderheiden & Jacobs 1999; Mandel 1997, s 56, 74) Ytterligare en anledning till att det bör finnas
tangentbordsfunktioner är att många bibliotekskataloger kan integreras med program där
tangentbordet används som huvudsakligt interaktionsverktyg.

9. Tillhandahåll meningsfulla vägar och utvägar.

Användaren bör ges en möjlighet att på ett enkelt sätt kunna ta sig till alla olika delar i katalogen.
Detta underlättas om användargränssnittet har någon form av struktur, till exempel hierarkisk. När
strukturen skapas behöver man även skapa navigationsvägar som länkar de olika skärmbilderna eller
fönstren som katalogen består av. En utväg ur katalogen är önskvärd så att användaren kan vara
säker på att systemet är avstängt eller att sökningen är avslutad. Crawford menar att termer som
exit, logoff och terminate är jargong och att termen end brukar betyda att man går till slutet av en
rad eller till slutet av ett dokument. Därför rekommenderar han användningen av quit eller stop.
(1987, s 47) Med användningen av webbläsare som alla har en stop-funktion som innebär att en
sökning eller nedladdning avbryts och man står kvar på samma webbsida eller får upp delar av en ny
sida, har synen på stop ändrats. Numera betyder inte stop att man går ur applikationen om den
ligger på webben. Därför kan det vara bättre att använda termer som quit eller exit. I detta fall är
nog exit att föredra eftersom det är en mer internationellt använd term. Det beror förstås också på
vilken målgrupp webbplatsen har.

Ögats avsökning av skärmbilden bör få en välanpassad väg. Eftersom den visuella avsökningen
börjar i övre vänstra hörnet bör man se till att detta blir en självklar startpunkt. En sådan startpunkt
tillåter användaren att läsa från vänster till höger, uppifrån och ned, vilket är vanligast i västerländska
kulturer. Det faktum att läsningen sker från vänster till höger och från sidans början till sidans slut
dominerar de flesta designbesluten. Studier över var ögat fixerar sig när man studerar en skärmbild
visar att ögat först flyttar sig till övre vänstra hörnet av skärmbilden. Visuella mål som finns i den övre
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vänstra kvadranten hittas först, medan de i den nedre högra kvadranten tar längst tid att hitta. (Galitz
1997, s 95-96; Lynch & Horton 1997) Det har visat sig att vissa platser är mer effektiva för viss typ
av information. Information om vilken sökning som gjordes eller var användaren är ska finnas högst
upp. Resultatet av sökningen eller annan information placeras i mitten. Längst ner ser användaren vad
som är möjligt att göra härnäst. Överst på sidan, mitten och längst ner fungerar som dåtid, nutid och
framtid. (Crawford 1987, s 49; Shires & Olszak 1992. s 358)

10. Använd ett genomtänkt språk och visa deskriptiva meddelanden.

Språk, meddelanden och annan text som används i katalogen är lika viktiga som andra delar i
designen eftersom de kan både hindra och främja inlärningen och användningen.

Crawford tar upp att termer och koder som används fungerar bäst om de flesta användare känner till
dem. Således bör biblioteks- och datajargong undvikas. (1987, s 69, 151, se även Shneiderman
1998, s 378) Det är även viktigt att använda terminologi som inte ger användarna skuldkänslor för fel
eller problem eftersom fel uppstår på grund av bristande kunskap, missförstånd eller
ouppmärksamhet, vilket gör att användarna känner sig förvirrade, otillräckliga och oroliga. Är
meddelanden då utformade på ett negativt sätt kan de ändra användarnas beteende markant och öka
deras oro och därmed göra det svårare att rätta fel och även öka risken för att användarna gör fler
fel. (Shneiderman 1998, s 373; Dyer & Morris 1990, s 175-176) Negativa meddelanden som
medför ökad oro innebär att onödigt mycket av våra begränsade mentala resurser fokuseras på oron
i stället för på en lösning av problemet.

De krav som Shneiderman ställer på ett felmeddelandes utformning är att det ska vara specifikt och
konstruktivt, det vill säga det ska tala om för användarna vad de ska göra snarare än bara ange att
ett problem uppstått. Vidare menar han att de ska anta en positiv ton. (1998, s 76) Han påpekar
också att det är bra att undvika att använda olika typer av ljud i samband med felmeddelanden så att
användarna vid publika datorer inte behöver skämmas (Shneiderman se Shires & Olszak 1992, s
365).

Ofta förekommer det att ett system som är utvecklat i ett annat land med ett annat språk och en
annan kultur köps in till vårt land. I dessa fall behöver vanligen systemets text och ikoner översättas
så att de passar den tänkta målgruppen. Nielsen understryker att en översättning bör göras av en
person som känner till MDI-riktlinjer för användarvänlighet. Ytterligare en åtgärd för att säkra
kvaliteten på översättningen är att testa gränssnittet på riktiga användare från målgruppen. Detta
behöver inte bli speciellt omfattande eftersom man bör kunna räkna med att originalversionen testats
ordentligt. Eftersom även små detaljer i ett gränssnitt kan vara mycket viktiga är det dock bra att
testa och se till att de inte förändras i en översättning. (1990, s 41, 44)

11. Undvik skyltar och text som anger att sidan är under uppbyggnad.

Även om avsikten med text och skyltar som påpekar att en sida är under uppbyggnad är att vara
vänlig och visa att sidan inte är redo för optimal användning så menar Nielsen att användare blir
irriterade på dem. (Nielsen se Cattaway 1995) Han menar att det är svårt för användare att veta hur
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skyltarna ska tolkas med avseende på hur mycket som inte är klart med sidorna, kanske är det
överhuvudtaget inte värt att använda dem. Den sämsta användningen av denna typ av skyltar och text
är att lägga dem under länkar. (Nielsen 1998-05-26)

4.2.2 Minska användarens minnesbörda

För att användaren i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fokusera på
informationsåtervinningen ska systemet konstrueras så att det inte tar onödigt mycket kognitiva
resurser i anspråk. Utnyttjande av automatiska processer genom användning av bekanta metaforer
minskar minnesbördan. Välstrukturerad och minimal information skapar möjlighet till snabb överblick
och klarhet. Ett lättnavigerat gränssnitt där användaren inte blir desorienterad underlättar mycket för
minnet.

1. Utforma enligt principen om att känna igen (eng. recognition) är lättare än att minnas (eng. recall).

Hur användaren upplever och hanterar ett gränssnitt påverkas av tidigare erfarenhet och av
förväntningar. Detta kan delvis förklaras genom att människans perception influeras av erfarenhet och
utvecklas kontinuerligt när de mentala modellerna i långtidsminnet uppdateras. För att stödja
återvinning av kunskap från långtidsminnet kan användargränssnittet innehålla enheter som
användarna ska känna igen snarare än att de behöver återkalla information. Mandel tar upp exemplet
att det är lättare att skumma en lista och göra ett val därifrån än att försöka minnas det korrekta
alternativet och skriva in det i ett tomt fält (1997, s 64). Hjälpmedel online såsom meddelanden och
kontextberoende hjälp är element som stöder användare när de ska känna igen information snarare
än att försöka minnas den (ibid. s 65).

2. Underlätta orienteringen.

En mycket viktig aspekt hos grafiska användargränssnitt är att användare måste veta var de är, hur
de kom dit, vad de gör och vad de kan göra härnäst.

Det kanske mest frustrerande tillfällena i användningen av informationssystem uppstår när användare
upptäcker att de inte vet var de är eller hur de ska komma tillbaka till utgångsläget. När en
användare har tappat orienteringen blir det, enligt Jin och Fine, försök att återfå kontrollen som får
högsta prioritet, inte att söka efter information (1996, s 258). Det blir helt enkelt omöjligt för
användaren att koncentrera sig på återvinningsuppgiften.

Jin och Fine poängterar att förmågan att återfå kontrollen och minskning av användarens oro kan ske
om gränssnittet innehåller en möjlighet att få se sökhistorik, om användaren kan gå tillbaka steg för
steg och se sökprocessen, ändra sökstrategin eller börja en ny sökning (1996 s 258). Crawford
tillägger att systemet även kan visa vilket fält som gjorde att posten blev framsökt och att sökordet
kan vara markerat i de fält det förekommer (1987, s 53). Andra möjligheter är klara konsekvent
utformade ikoner, scheman för grafisk identitet och grafiska eller textbaserade översikter och
sammanfattande skärmbilder. Orienteringen underlättas om användarna kan återvända till
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ingångssidan och andra betydande navigationspunkter på ett enkelt sätt. Dessa grundläggande länkar
som ska finnas på varje sida på webbplatsen är ofta grafiska knappar med grundläggande
navigationslänkar som hjälper till att skapa en grafisk identitet som talar om för användaren att det är
samma webbplats som användaren befinner sig i. Varje webbsida bör ha minst en länk.
Återvändsgrändssidor, sidor utan någon länk, gör inte bara användarna frustrerade utan de gör att
möjligheten att få användare till resten av webbplatsen går förlorad. (Lynch & Horton 1997)
Eftersom det aldrig går att vara säker på vilka övriga sidor på webbplatsen som användaren har sett
innan den aktuella sidan är det önskvärt att ha någonting som identifierar sidan, till exempel en grafisk
rubrik, eventuellt med knappar, som finns på alla sidor. Även en grafisk logotyp från biblioteket kan
vara värdefullt. Om sidan är längre än storleken på skärmen bör det finnas navigeringshjälpmedel på
slutet av sidan så att användaren kan gå vidare när denne har rullat ner till sidans slut. En länk till
bibliotekets ingångssida för webbplatsen vore också lämpligt.

3. Organisera gränssnittet för att skapa visuell klarhet.

För att användare på ett effektivt sätt ska kunna söka sig fram genom informationen bör gränssnittet
vara skapat efter visuella designprinciper som är kopplade till människans perception. Mandel tar
upp principer om att gruppera ihop enheter i en meny eller i en lista, att ge enheter nummer, att
använda rubriker och att använda generella principer för organisering, kontinuitet och gestalt (1997, s
71). Att strukturera gränssnittet i enlighet med gestalt principerna och med tanke på användarnas
tidigare kunskaper och erfarenheter underlättar skapandet av enheter (chunks). På detta sätt
underlättas en omedveten inlärning av gränssnittet i och med att ny kunskap lättare fogas till de
mentala modeller som innehåller den gamla kunskap som nu aktiveras. Bildandet av större enheter
(chunks) medför även att fler mindre enheter (bits) får plats i korttidsminnet. Detta innebär att
informationen kan processas fortare. Till slut kan användaren på ett effektivt sätt skapa sig den
mentala modell över systemet som behövs för att det ska kunna användas på bästa sätt.

De visuella objekten i gränssnittet kan ordnas för att guida hur blicken ska läsa av skärmbilden. Ögat
tenderar att flytta sig från stora objekt till små objekt, från kromatiska färger (färg) till akromatiska
färger (svart/vitt), från ljusa färger till mörka färger, från oregelbundna objekt till regelbundna samt
från rörliga objekt till stillastående objekt. (Wagner 1994, s 235-236) Det blir således viktigt att
välja rätt färg, rätt form och rätt placering på objekten så att vissa objekt inte drar till sig
uppmärksamhet fast designern inte hade tänkt det. Det kan då medföra att användaren
uppmärksammar den minst viktiga informationen.

4. Använd metaforer från verkligheten.

Eftersom tidigare erfarenhet och mentala modeller av omvärlden används för att lösa problem och
klara av nya situationer är det lämpligt att använda metaforer från verkligheten vid design. Metaforer
från verkligheten tillåter användaren att utnyttja sin kunskap om hur saker borde se ut och fungera.
Därmed kan de bygga ut gamla och skapa nya mentala modeller och lättare lära sig det nya
systemet.

Att den kunskap en person har inom ett område påverkar tänkandet inom ett annat kallas
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metaforiskt eller analogiskt tänkande. Allwood tar upp att positiva effekter av att människan tänker
metaforiskt är att det underlättar inlärningen av programmet och minskar risken för att göra fel.
Negativa effekter av metaforiskt tänkande kan försvåra inlärningen och öka riskerna för fel. (1991, s
36)

För att få fram lämpliga metaforer föreslår Allwood att designern tar hjälp av olika objekt i
omvärlden samt ta hänsyn till användargruppens förkunskaper (1991 s 42). För att få övervägande
positiva effekter av metaforen analyserar man vilka aspekter av metaforens ursprungsdomän, det vill
säga det kunskapsområde som den använda kunskapen eller färdigheten kommer ifrån, som passar
med datorprogrammets egenskaper och vilka som inte gör det. Analysen av vilka metaforer som är
lämpliga bör göras i relation till de uppgifter och mål användarna har. Analysen bör också göras i
relation till de metoder användarna använder för att lösa sina uppgifter samt för hur olika objekt
framträder på skärmen. (ibid. s 34, 43)

Några vanliga metaforer som Shneiderman tar upp är skrivmaskinsmetaforen, skrivbordsmetaforen
och informationshierarkimetaforen. Exempel på informationshierarkier är böcker med kapitel,
encyklopedier med artiklar, museer med utställningar. Mer utvecklade exempel är ett bibliotek med
dörrar, informationsdisk, rum, samlingar och hyllor. (1998, s 570) I mindre skala kan metaforer från
verkligheten appliceras på ikoner.

5. Skapa intuitiva ikoner.

Ordet ikon är latin från det grekiska eikòn, som betyder liknelse, bild. Användningen av ordet i
datorsammanhang startades av David Canfield Smith 1975, när han arbetade på Xerox. Enligt Smith
tog han ordet från den rysk-ortodoxa kyrkan, där en ikon är mer än en bild eftersom den innefattar
egenskaperna hos det den representerar.

Fördelarna med ikoner är att de tar upp mindre utrymme än motsvarande språklig beskrivning av
funktionen och att de kan förstås snabbare om de är väldesignade (Peddie 1992, s 36). Även om
människan är bra på att känna igen och lära in information i visuell form finner Allwood att bildens
förmåga att förmedla innehåll ofta överskattas. Det är nämligen ofta möjligt att tolka bilder och ikoner
på flera olika sätt (1991, s 21). För även om ikoner kan ses vara oberoende av språklig kunskap
påpekar Wagner att de är beroende av individuella kulturella kontexter, både social och
arbetsrelaterad kultur som påverkar tolkningen av dem (1994, s 301). Det kan vara problematiskt
att översätta vissa bilder, liksom det ibland är med ord och begrepp. Något som är välkänt i en
kultur kanske har ytterst liten, eller ingen betydelse alls, eller en helt annan betydelse i en annan
kultur. Detta kan betyda att även om användarna känner igen bilden kanske de inte uppfattar den
tänkta betydelsen. Företaget Sun Microsystems fann att det var problem med deras ikon för
elektronisk post. Det var till och med problematiskt för amerikanska stadsbor som inte var bekanta
med den lantliga brevlådan. (Russo & Boor 1993, s 344)
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Figur 2. Den lantliga brevlådan från Sun. (ibid. 1993, s 344).

Eftersom datorer har möjligheter och funktioner som kan vara lite mer komplexa än vad ikoner kan
representera på ett entydigt sätt kan det vara lämpligt att även använda språkliga representationer
(Peddie 1992, s 38; Allwood 1991, s 21).

Riktlinjer för ikoner:
- Representera objektet eller funktionen på ett välbekant sätt genom att använda vanligt

förekommande scheman för metaforerna.
- Begränsa antalet ikoner.
- Se till att ikonen står ut från sin bakgrund.
- Gör varje ikon distinkt från de andra ikonerna.
- Se till att alla ikoner är i harmoni med en familj ikoner. (Shneiderman 1998, s 208-209).
- Utforma ikonen så att användaren förstår vad ikonen gör eller representerar.
- Ikonen bör fungera lika bra i svart/vitt. (Fowler & Stanwick 1995, s 61)
- Texten bör stå utanför ikonen eftersom text inuti ikoner kan vara förvirrande och svår att läsa

(ibid. s 230). Ytterligare en anledning är att det blir svårt att översätta texten till ett annat språk
och få texten att ta upp lika stor plats som originaltexten (Del Gado 1990, s 7).

- Gör inte ikonen för detaljerad. För många detaljer förvirrar användaren och kan vara svåra att se
om ikonen är liten (Fowler & Stanwick 1995, s 61, 63; Galitz 1997, s 525).

6. Inkludera endast meningsfulla animerade och blinkande objekt.

Eftersom de flesta webbläsare stöder GIF-formatet kan man räkna med att användarna kan se de
animationer som läggs in på webbplatsen. Det finns dock två nackdelar med att använda animerade
GIF-bilder. Den första är storleken på filen och den andra är att animationen kan vara distraherande.
Eftersom GIF är ett opackat filformat, varje bild i animationen har sin fulla vikt, så är det viktigt att
tänka på bandbredden. Det finns dock en form av flexibilitet i att animationerna "strömmar", de
börjar spela innan de är helt nedladdade. (Lynch & Horton 1997) Det andra problemet med
animationer är att de kan vara distraherande. Även om människan kan se 60 grader på var sida om
näsan kan hon bara se detaljer i det lilla område som fokuseras för tillfället. Detta innebär att det inte
går att titta på något som är konstant samtidigt som en bild i rörelse. Eftersom rörelse är ett av de
mest effektiva sätten att attrahera de yttre delarna av synfältet, vilka är mycket bra på att upptäcka
rörelse men dåliga på att se detaljer, bör inte gränssnittet innehålla animerade bilder i bakgrunden
eller på ställen som användaren inte för tillfället ska fokusera på. Det sensoriska systemet skulle i så
fall behöva arbeta i onödan och kanske orsaka överansträngning för ögonen. Om en animation ska
finnas med på sidan bör den ha en innebörd och tillföra något till sidans innehåll så att användaren
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inte fokuserar på den i onödan. Nielsen menar att "moving images have an overpowering effect on
the human peripheral vision, anything that moves in your peripheral vision still dominates your
awareness: it is very hard to, say, concentrate on reading text in the middle of the a page if there is a
spinning logo up in the corner" (1995).

Blinkning som en informationsbärande kod bör användas mycket sparsamt eftersom det minskar
läsbarheten och kan bli distraherande och irriterande för användaren. Det kan användas när snabb
respons krävs eftersom det är utmärkt för att fånga uppmärksamheten. (Wagner 1994, s 328; Galitz
1997, s 190)

Det bör gå att stoppa rörliga objekt och att stänga av blinkning med webbläsaren.

7. Skapa ett objekt-handlings syntax.

Objekt-handlings syntax specificerades av Xerox PARC-utvecklarna när de byggde Stars
användargränssnitt i slutet av 1970-talet. Fördelen med objekt-handlings syntax är att användare inte
behöver komma ihåg vilka handlingar som kan genomföras vid olika tillfällen med objektet. Efter att
man valt ett objekt ska bara de handlingar som man kan utföra vid det tillfället vara tillgängliga.
Mandel exemplifierar med att otillgängliga handlingar i en meny kan markeras med avvikande färg
om de inte går att använda för det valda objektet. (Se även menyer i avsnitt 4.1.1). Detta
uppmuntrar användare till att utforska gränssnittet genom att välja objekt och se vilka möjligheter
som är tillgängliga. (1997, s 68) Med formulär är det bra att inte tillåta användare att skriva in siffror i
fält där det enbart ska vara text.

8. Visa funktioner och information allteftersom det behövs.

Eftersom för mycket information på en gång överbelastar de kognitiva förmågorna är det önskvärt att
i gränssnittet sortera bort information som inte för tillfället är alldeles nödvändig för användaren. För
att underlätta för användarna att ta sig igenom gränssnittet och lära sig det är det bästa sättet enligt
Mandel att visa dem ”what they need, when they need it, and where they want it” (1997, s 70).
Alternativ som används ofta ska vara lätta att komma åt. Mindre ofta förekommande alternativ kan
gömmas så att användaren kan navigera till dem. I en katalog kan sökalternativen delas upp på
exempelvis avancerad sökning och enkel sökning så att användarna kan välja bort avancerade
sökalternativ som de inte behärskar eller behöver använda. Shires och Olszak påpekar att användare
vanligen inte behöver all information som kan finnas i en post för att identifiera det eftersökta
objektet. Därför kan det vara lämpligt att visa kortare poster som standard. För expertanvändare
bör det även finnas fulla MARC-poster. (1992, s 363-364)
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4.2.3 Gör användargränssnittet konsekvent

Konsekvensen avser programmets utseende, designkoncept, beteende och interaktionstekniker.
Varje aspekt interagerar med den andra för att åstadkomma en konsekvent helhet. Är inte alla
delarna uppbyggda på ett konsekvent sätt hindrar det möjligheten för hela gränssnittet att vara
konsekvent. Konsekvens i utseende betyder att användare ska se information och objekt på samma
logiska, visuella eller fysiska sätt genom hela produkten. Konsekvens i beteende betyder att ett
objekt fungerar på samma sätt överallt. (Mandel 1997 s 74; Koritzinsky 1989, s 95)

Ett konsekvent användargränssnitt underlättar inlärningen och användningen. Det blir förutsägbart,
vilket innebär att det minskar riskerna för att göra fel. Förutsägbarhet i form av att objekt, färger och
text är där de förväntas vara innebär att det inte tar lika lång tid att orientera sig på gränssnittet och
att det går att arbeta snabbare i och med att den visuella avsökningstiden minskar. Konsekvens
uppmuntrar till utveckling av beteendemönster och automatiska handlingar och det tillåter användaren
att skapa en mental modell av programmet.

Vid skapande av ett konsekvent användargränssnitt bör hänsyn tas till att användaren tänker
metaforiskt, så att användargränssnittet kan aktivera relevanta kunskaper i användarens minne. Det
är lämpligt att följa vissa ursprungsdomäner för att uppnå konsekvens. De vanligaste
ursprungsdomäner som användaren utnyttjar i människa-datorinteraktion är enligt Allwood: 1. andra
delar av det program användaren just använder, 2. andra program som användaren är bekant med,
3. konventioner i naturligt språk, 4. konventioner i samband med ansikte-mot-ansikte
kommunikation, (1991, s 26, 35) och 5. kunskaper om företeelser i omvärlden.

Hålls inte gränssnittet konsekvent och förutsägbart kan detta hindra inlärningen och hindra
användaren från att tro på konsekvensen i gränssnittet (Mandel 1997, s 75). Det kan även innebära
att användaren blir avskräckt från att vidare utforska systemet. I detta fall blir det viktigt att hålla
användargränssnittet konsekvent i och med att många användare föredrar att lära sig program genom
egen utforskning av det och hellre provar sig fram till en lösning med hjälp av tidigare erfarenhet än
att de använder de hjälpmöjligheter som finns i programmet. Om konsekvensen inte kan följas vad
gäller när resultaten blir andra än vad användaren är van vid och förväntar sig menar Mandel att det
är lämpligt att informera användaren innan handlingen utförs. Mandel menar även att användaren kan
ges möjligheten att utföra handlingen eller att avbryta processen (ångra sig) eller kanske att utföra en
annan handling. (1997, s 78)

Ibland kan konflikter uppstå då ett val måste ske mellan att behålla en konsekvens gentemot
programmets designkoncept och att uppnå konsekvens med objekt i omvärlden. Koritzinsky
nämner att det exempelvis kan verka inkonsekvent att sätta dit en ny ikon som är rund om alla
tidigare ikoner i programmet är fyrkantiga. Om den nya ikonen representerar en klocka och
användaren har en mental bild av klockor som runda är ikonen däremot konsekvent med
användarens uppfattning om ursprungsdomänet klocka. (1989, s 95) Ytterligare konflikt kan uppstå
om ”andra program som användaren har kunskap om och andra relevanta företeelser i verkligheten
som användaren känner till innehåller motstridiga egenskaper” (Allwood 1991, s 43). I båda dessa
fall är det, enligt Allwood, lämpligt att försöka skapa konsekvens med de förkunskaper som man
kan anta att användaren har aktiverade i sitt korttidsminne när programmet används. Ett sätt att ta
reda på vilka förkunskaper som användaren har aktiva vid ett visst tillfälle är att göra empiriska tester
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med representativa användare när de använder provversioner av programmet. (1991, s 43) Det kan
även behöva göras kompromisser med konsekvensen gentemot programmet eller andra program
eller objekt i omvärlden om konsekvensen står i konflikt med eller är irrelevant för användarens
uppgifter. Det bör lösas så att det aktuella programmet på ett optimalt sätt anpassas till den uppgift
som ska lösas i stället för att fokuseringen ligger på att hålla programmet konsekvent. (Allwood
1991, s 43; Kellogg 1989, s 18)

4.2.4 Tillhandahåll hjälpresurser

Hjälpfunktioner online kan vara felmeddelanden, skärmbilder för hjälp eller handlingar som kan
upphävas och repeteras, exempelvis kan det gå att se gamla sökningar med en så kallad
historiefunktion.

Hjälpavsnitt kan förklara vilka funktioner och kommandon som finns i programmet, hur varje
funktion bör användas samt ge lösningsförslag på olika problem.

Även om många användare väljer att testa sig fram i systemen, och då drar nytta av tidigare
erfarenheter av liknande problemsituationer, och mer resurser ägnas åt att förbättra design av
användargränssnitt kommer det troligen alltid att finnas behov av fungerande hjälpavsnitt.
Onlinesystem får fler och mer komplexa funktioner, och det perfekta gränssnittet som fungerar helt
intuitivt för alla användare ser ganska ouppnåeligt ut. Att hjälpen är välfungerande är ett måste för
system med obegränsad tillgänglighet ute på webben. För ett system på webben är det inte rimligt att
kräva att användaren har blivit undervisad i systemet. Det måste utformas så att det är enkelt och
intuitivt och innehåller ett genomtänkt hjälpavsnitt.

De hjälpavsnitt som finns i många system är inte så användarvänliga som man kunde önska. Därför är
det många som undviker att använda dem. Sellen och Nicol, samt Allwood, beskriver några orsaker
till varför inte hjälpavsnitten utnyttjas. En orsak kan vara att användarna har problem med att hitta
den rätta informationen och sedan att förstå den när de väl hittat den. Även om de lyckas hitta fram
till den rätta texten behandlar den ofta inte användarens specifika problem. Dessutom händer det att
användare som vill ha tillvägagångssättet beskrivet för sig i stället möts av en definition. Ett annat
problem är att användaren ofta måste växla mellan hjälpavsnittet och den tidigare skärmbilden. Detta
innebär att användaren måste hålla innehållet i de olika skärmbilderna i minnet, vilket medför en ökad
belastning på korttidsminnet. En lösning kan vara att presentera hjälpavsnittet i ett eget fönster.
Ytterligare problem är att hjälpavsnittens gränssnitt kan vara för komplexa och kvaliteten och
layouten på hjälpinformationen kan vara dålig. (Allwood 1991, s 69-70; Sellen & Nicol 1990, s
144-145)

Om användaren utnyttjar hjälpavsnittet i systemet ska det också, enligt Shires och Olszak, finnas
tydliga uppgifter om hur användaren ska bete sig för att lämna hjälpavsnittet. Skulle användaren
fastna i hjälpavsnitten blir det snarare ett hinder än en hjälp. (1992, s 365)

Under användandet av ett system uppstår olika typer av frågeställningar som hjälpavsnitten ska vara
utformade för att kunna besvara. Vissa hjälptexter behöver vara uppgifts- och processrelaterade
(Hur gör jag detta?). Andra delar är mer beskrivande, definierande och målinriktade (Vad är detta?
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Vad kan det göra? Vad kan jag göra med det här programmet?). Dessa olika typer bör vara
kontextberoende, vilket innebär att det alltid ska finnas någon form av hjälpavsnitt oavsett var i
systemet användaren befinner sig. Att anpassa hjälpavsnitten efter dessa olika typer av
frågeställningar leder till att söktiden kan minskas medan informationens relevans ökar. (Preece
1994, s 314; Sellen & Nicol 1990, s 146; Allwood 1991, s 69,74)

Förutom att ta hänsyn till olika frågeställningar ska hjälpavsnitten vara anpassade till sitt medium. En
hel del hjälpavsnitt ser ut som pappersmanualer, vilket har den fördelen att användaren känner igen
hur en bok fungerar. Dock saknar den elektroniska manualen möjligheten att ge användaren den
kontroll man får när bläddring i en bok sker rent fysiskt samt lättheten att flytta uppmärksamheten
mellan skärmen och boken. Det finns å andra sidan många möjligheter i den elektroniska miljön som
inte finns för den fysiska boken. Hjälp online kan vara kontextberoende, den kan vara beroende av
en användares tidigare handlingar och den kan ta hänsyn till användarens kunskapsnivå. Den kan
även utökas med fler index och sökning på ord och meningar. För att göra hjälpavsnitten
intressantare och lättare att ta till sig kan olika typer av medier kombineras, exempelvis animationer,
ljud och text kan kombineras ihop som hypermedia. (Sellen & Nicol 1990, s 151; Allwood 1991, s
78; Shneiderman 1998, s 425-426, 428) Att använda olika medier har även den fördelen att
textavsnitten kan minskas, vilket är bra eftersom läsning av onlinetext går 25% långsammare än
läsning av papperstext. Trots att det går 25% långsammare menar Nielsen att ”that does not mean
that you should write 25% less than you would in a paper document. You should write 50% less!
Users recklessly skip over any text that they deem to be fluff (e.g., welcome messages or
introductory paragraphs) and scan for highlighted terms (e.g. hypertext links).” (Nielsen 1998-05-
26)

Ytterligare en form av hjälpfunktion är felmeddelanden. De finns beskrivna under punkt tio ”Andvänd
ett genomtänkt språk och visa deskriptiva meddelanden” under ”Ge användaren en känsla av
kontroll”.

Hjälpfunktionen att kunna se gamla sökningar och återanvända delar av dem är mycket användbar
eftersom informationssökning är en process där det är sällsynt att en enda handling resulterar i det
önskade resultatet. Se punkt fyra ”Tillhandahåll handlingar som kan upphävas och repeteras, samt
feedback” under ”Ge användaren en känsla av kontroll”.
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5. Undersökning av ett urval bibliotekskataloger

För att besvara den andra huvudfrågeställningen, hur ett urval bibliotekskataloger på webben
överensstämmer med ett urval av de riktlinjer och standarder som finns för att skapa ett
användarvänligt grafiskt användargränssnitt, valdes tre kataloger ut. Dessa var Lunds
universitetsbiblioteks katalog Virtua från företaget VTLS, Frank L. Cubley Library, Paul Smith´s
College, New York med katalogen Unicorn/Webcat från företaget SIRSI, samt Spencer Library
Media Center, Imperial Valley College, Kalifornien med katalogen Unicorn/Webcat från SIRSI.

Resultaten av undersökningen presenteras under de fyra övergripande rubrikerna Ikoner,
Information och terminologi, Orientering och Grafik, färger och rörliga objekt. Ikonerna
behandlas i ett eget avsnitt, trots att de är att betrakta som grafiska objekt, för att möjliggöra en
annan typ av studie av dem än vad som förekommer i avsnittet med grafiken. Eftersom layout i
mycket handlar om att visualisera och förstärka det intellektuella gränssnittet behandlas även denna
del. Detta sker bland annat genom att ta reda på om respondenterna förstår systemets funktioner
med hjälp av ikoner, rätt mängd skriven information och anpassad terminologi. I avsnitt 2.2,
Gränssnitt, anges att både skärmbilder och funktioner kommer att studeras.

Varje avsnitt inleds med en kortare beskrivning av riktlinjerna specificerade inom respektive del som
behandlas. Resultaten av ikontesterna visas i tabeller i bilaga 7. Varje tabell visar resultatet för en
ikon. Första kolumnen lodrätt visar resultaten från det första testet utan färdiga alternativ till ikonerna.
Den andra kolumnen innehåller resultaten från det andra testet med de färdiga alternativen. Ovanför
varje tabell finns en beskrivning av ikonens utseende och funktioner. För att identifiera de fem
respondenterna används bokstavsbeteckningar i stället för deras namn. De tre sista avsnitten är
sedan uppdelade på Lunds katalog och Frank L. Cubleys katalog. Varje katalogs avsnitt innehåller
en del med mina egna observationer av katalogen och avslutas med respondenternas svar från
frågeformuläret.

5.1 Ikoner

För att ikoner ska fungera bra i ett system behöver de vara väldesignade på så sätt att de ska kunna
fungera utan språklig beskrivning, kunna på ett tydligt sätt förmedla den funktion de representerar,
samt kunna skilja sig från övriga ikoner men samtidigt ska det synas att ikonerna tillhör samma grupp.
Bilden ska även skilja sig från bakgrunden så att det klart syns att det är en ikon.

5.1.1 Ikoner från Lund

Ur Lunds katalog har fem ikoner valts ut för närmare studier. Redovisning av resultaten från delen av
frågeformuläret med upptryckta ikoner visas i bilaga 7.

Svar på övriga frågor under rubriken Ikoner i frågeformuläret gällande Lund:

Att skilja ikonerna utseendemässigt från varandra tyckte tre personer var ganska lätt medan två
tyckte det var lätt. Två personer tyckte inte att alla ikoner var i harmoni med varandra. Förklaringen
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var att det var olika storlekar på ikonerna och att ikonen Internet sökning inte var blå som de
övriga. Att bilden var en ikon som gick att klicka på tyckte fyra personer var ganska tydligt medan
en tyckte det var tydligt.

För övrigt tyckte de att det borde finnas fler ikoner. Speciellt saknades en för att komma åter till
ingångssidan. Dock finns ikonen som heter Sök i katalogen (ikon 4) som leder till ingångssidan. Den
tyckte de borde finnas på flera ställen eller så skulle det finnas en annan ikon för att komma till
ingångssidan. Hypertexten Åter till första sidan finns endast på ett fåtal sidor, ibland på samma sida
som ikonen Sök i katalogen. Dessa båda länkar leder alltid till katalogens ingångssida.
Navigeringsikoner för att bläddra framåt och bakåt saknades också. Det finns ikoner för att bläddra
framåt och bakåt i listor. De sitter under listan och heter rulla upp respektive rulla ner. Om någon av
dessa ikoner har använts flera gånger för att komma framåt eller bakåt flera steg i en lista och Back-
knappen i webbläsaren därefter används gör den endast att en tidigare sida visas. I Frank L. Cubley
Library visas den första sidan i listan, utgångsläget, om Go back-knappen med tre pilar används
efter att Forward eller Backward knapparna i listor använts. I Lunds katalog blir det alltså svårt att
hålla reda på utgångsläget.  En person tyckte att texten borde finnas inuti ikonerna. Andra generella
kommentarer till ikonerna var att de var tråkiga, fula och svårförståeliga.

5.1.2 Ikoner från Frank L. Cubley Library

Ur denna katalog studeras sex navigeringsikoner och sju sökikoner. I bilaga 7 redovisas resultaten
från delen med upptryckta ikoner ur frågeformuläret.

Svar på övriga frågor under rubriken Ikoner i frågeformuläret angående Frank L. Cubley:

Alla tyckte det var tydligt att bilderna var klickbara ikoner. Alla tyckte det var lätt att skilja dem
utseendemässigt ifrån varandra. Ikonen för sökning på tidskrifter ansågs inte vara i harmoni med de
övriga eftersom det var mycket detaljer som gjorde den otydligare än de övriga. Ikonerna ansågs
vara snygga, men med långsökta representationer som inte gjorde ikonerna speciellt intuitiva.

5.1.3 Ikoner från Spencer Library Media Center

Ur katalogen studerades sju navigeringsikoner och tio sökikoner. I bilaga 7 redovisas resultaten från
delen med upptryckta ikoner ur frågeformuläret. Denna katalog studerades inte för att besvara övriga
frågor i frågeformuläret.

5.2 Information och terminologi

För att underlätta för olika typer av användare finns ofta flera sökmöjligheter och tjänster. Om dessa
ska kunna utnyttjas effektivt är det viktigt att användarna förstår vad de olika möjligheterna innebär.
Deras innebörd kan klargöras genom väl valda ikoner, talande terminologi på rubriker samt
förklarande text. Vad gäller olika former av förklarande och hjälpande text krävs en avvägning av
hur mycket text och vilken text som ska finnas på söksidorna och vilken som ska placeras i speciella
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hjälpavsnitt eftersom de flesta användare inte använder sig utav hjälpavsnitten i någon större
utsträckning och dessutom läser mycket lite av övrig text i systemen. Att ha viss information direkt på
söksidorna eller i ett eget litet fönster i stället för i hjälpavsnitten minskar belastningen på
korttidsminnet och kan motivera till användning av hjälpinformation. Det måste finnas tillräcklig
information på varje sida i systemet och vokabulären ska vara användaranpassat så att användaren
förstår innebörden av sidan och dess valmöjligheter och så att det går lätt att ta sig runt i systemet.
Kontextberoende hjälp underlättar också för användaren att behålla fokus på uppgiften. Systemet
blir transparent, det vill säga användaren slipper ägna extra tid och resurser åt att förstå systemets
uppbyggnad och möjligheter, om information och terminologi är användaranpassad. Detta medför att
användaren kan koncentrera sina resurser på att välja ut relevant material.

5.2.1 Lund

Valmöjligheterna på ingångssidan är söktyperna Ord, Kombination och Expert, andra val är
ikonerna Tjänster, Välj språk, Hjälp, Internet sökning samt en länk till Lunds universitetsbibliotek.
Dessa val finns inte närmare förklarade på ingångssidan. Hjälp från ingångssidan beskriver att
systemet består av Online Catalog, Reserve Room och Patron Profile (lånestatus). Reserve Room
och Patron Profile finns som ikoner på ingångssidan i den engelska versionen.
(http://yoda.vtls.com/vtls-gw/english). Denna beskrivning kommer även upp när hjälp begärs från
sidan med Tjänster och sidan för Språk. Under rubriken Online Catalog nämns vad som går att
söka på, det finns dock fler möjligheter i Lunds katalog än vad som nämns här. Det rekommenderas
att den ovane användaren börjar med Ord-sökningen.

Från alla tre söktyperna finns det hjälpsidor som förklarar hur man ska gå till väga för att söka. På
söksidorna för de tre olika söktyperna finns söktips på svenska som till viss del är direkta
översättningar av tipsen på hjälpsidorna.

Efter att en sökning har gjorts med hjälp av att ha valt ett alternativ i en ”drop-down list”-box på
söksidan finns speciell hjälp för just det valet. Det kan vara en sökning på författare där hjälpen
förklarar att träfflistan visar författarna i alfabetisk ordning med den författare man sökte på placerad
överst i listan. På många hjälpsidor finns ett antal tips på möjligheter att ta sig vidare. Vid träfflistor
finns förklarat att ett nummer framför publikationen ska klickas på för att en viss post ska visas.

Om inga poster återfinns finns förklaringar på vad det kan bero på samt hur man ska gå till väga för
att ändra sin sökning, till exempel hur den ska breddas eller hur den ska konstrueras på ett korrekt
sätt.

Terminologi och val av språk har på vissa ställen använts på ett inkonsekvent sätt. I vissa fall finns
det olika text till en och samma ikon och på sidan för Internet sökning finns en länk som heter
Virtua web gateway home page i stället för Åter till första sidan samt en länk som heter Library
Home Page i stället för Lunds universitetsbibliotek, den länken leder dock till VTLS hemsida. Vid
Expertsökning ska engelska sökkommandon användas, till exempel ‘author =’. Även vid denna
söktyp är operatorerna på engelska, medan de är på svenska vid Kombinationssökning. Hjälpen i
hjälpavsnitten är på engelska medan söktipsen på söksidorna är på svenska.
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Svar på frågorna i frågeformuläret:
Innebörden hos valmöjligheterna på ingångssidan tyckte tre personer var ganska oklar, medan en
tyckte att den var oklar och en att den var ganska klar.
Vissa möjligheter ville de ha ytterligare förklarade redan på ingångssidan. De ville att de tre
sökfunktionernas innebörd skulle förtydligas. Ikonerna Tjänster och Internet sökning behövde
också ytterligare förklaringar.
Fyra personer tyckte att det fanns tillräckligt med hjälpande text på alla sidor sammantaget, exklusive
de speciella hjälpsidorna. En person tyckte att det var för lite. Söktipsen på svenska på söksidorna
ansågs vara väldigt bra, men att all annan hjälp endast fanns på engelska var mindre uppskattat.
Betydelsen hos vissa ord och facktermer ansågs otydlig. De tog upp ord som expert, kombination,
ämneskod och hyllsignatur.
Tre av dem uppgav att de läste nästan ingenting av texten medan två läste nästan allt.

5.2.2 Frank L. Cubley Library

Innan respondenterna började fylla i avsnittet om information fick de förklarat för sig att sidan med
sökalternativen definierades som ingångssida för katalogen. I avsnittet där ikonerna undersöktes
hade systemets ingångssida definierats som katalogens ingångssida för att de skulle slippa fundera
över skillnaden mellan definitionerna av katalog och system. Poängen i det avsnittet var att visa
skillnaden mellan ikonen Home (som leder till systemets ingångssida, som där definierades som
katalogens ingångssida) och ikonen Exit.

Hjälp finns att få från systemets ingångssida (dit ikonen Home leder), från katalogens ingångssida,
samt vid varje formulärsida för de olika söktyperna. Hjälpen till systemets ingångssida omfattar en
kort beskrivning av de övergripande valen i systemet, library catalog, user services och
information desk. Hjälpen till katalogens ingångssida beskriver mycket kort de olika
sökmöjligheterna. För att få varje söktyp ytterligare förklarad måste man gå in på söksidan för den
söktypen. Hjälpen vid de olika söktypernas formulärsidor beskriver dock ganska ytligt vad söktypen
innebär. Vid Author får man exempelvis inte reda på hur man skriver in förnamnet och vid Words or
phrase nämns inte vilka fält som söks. Vid varje söktyp finns ytterligare sökmöjligheter med ”drop-
down list”-boxar med standardvärden. Det kan exempelvis vara publikationsår, språk eller placering.
Dessa möjligheter finns nämnda i hjälpavsnitten men inte närmare förklarade. Det finns ingen hjälp
från träfflistorna eller från en enskild post. Inte heller förklaras det på sidan med träfflistan att man
måste klicka på ikonen View, föreställande ett par glasögon, för att få se hela posten.

Svar på frågorna i frågeformuläret:
Innebörden hos valmöjligheterna på ingångssidan ansågs ganska klar. Oklarheter gällde framförallt
navigeringsmöjligheterna.
Vissa möjligheter behövde ytterligare förklaring redan på ingångssidan. De ville veta skillnaden
mellan navigeringsikonerna Exit, Home samt Go back. Även skillnaden mellan ikonerna Words or
Phrase samt Subject behövde klargöras.
Mängden hjälpande text ansågs av tre personer vara tillräcklig medan två tyckte det var för lite.
Några ansåg att den lilla hjälptext som finns för söktyperna borde stå på söksidorna i stället för i
speciella hjälpavsnitt.
Eftersom katalogen är på engelska finns det en del språkspecifika termer och förkortningar som
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ansågs oklara, till exempel en del valmöjligheter i ”drop-down list”-boxarna under search options på
söksidorna. Dock fanns det andra ord som de hade problem med, till exempel home och exit.
Fyra läste nästan ingenting av texten medan en läste nästan allt.

5.3 Orientering

För att kunna navigera lätt och effektivt genom ett gränssnitt behöver det finnas orienteringsmärken i
form av text, grafik, ikoner och länkar som indikerar var i systemet och var på sidan användaren
befinner sig samt vilka navigeringsmöjligheter som finns för att gå vidare.
Alla riktmärken bör vara konsekvent uppbyggda för att skapa förutsägbarhet.
Grafik och ikoner ska ge systemet en identitet som skiljer sig från övriga webben.
Varje sida bör ha minst en länk, men oftast behövs fler eftersom användarna alltid ska kunna ta sig till
de grundläggande platserna i systemet. Det ska till exempel vara lätt att växla mellan de olika
söktyperna med hjälp av länkar. För att underlätta kontrollen och minska bördan på korttidsminnet
är det bra att kunna se sökorden och söktypen vid träfflistan.
Eftersom rullning har en desorienterande effekt ska sidorna avpassas så att de inte blir för långa.

5.3.1 Lund

För att identifiera katalogen och skilja den ifrån övriga webben finns på ingångssidan en logotyp för
Lunds universitet. Andra kännetecken är hypertexten Lunds universitetsbibliotek som återfinns på
vissa sidor och rubriken LOLITA - Lunds universitets bibliotekskatalog på ingångssidan med
underrubriken Samkatalogen. Samkatalogen står det även på söksidorna, vid sökresultaten och på
sidor med felmeddelanden. På dessa sidor finns även en logotyp för systemets namn, VIRTUA.
Ingångssidan har en inlagd grå bakgrundsbild med texten VTLS. Denna bakgrundsbild ger
information om företaget bakom systemet, men den skapar oenhetlighet med resten av sidorna som
har vit bakgrund.

För att kunna se vilken söktyp som använts finns rubriker vid träfflistorna som anger de val som finns
som standardvärden i ”drop-down list”-boxar på söksidorna för Ord och Kombination, till exempel
författare eller ämnesord. Det går även att se sökorden, som är placerade överst på träfflistorna,
samt antalet träffar. Tidigare sökord står inte kvar i sökformuläret om länken Sök igen används.

För att ta sig mellan söktyperna finns hypertextlänkar till alla tre söktyperna under sökformulären på
dessa tre sidor. På dessa sidor finns även hypertextlänkar till bibliotekets ingångssida och katalogens
ingångssida. Vid sidor med sökresultat går det att ta sig till andra söktyper genom att använda ikonen
Sök igen, som leder till senast använda söktyp, och sedan ta sig vidare till någon annan söktyp
därifrån.

I katalogen finns sidor som helt saknar länkar, dessa är alla hjälpsidorna.
Det saknas även en speciell hypertextlänk eller ikon vid namn exit eller liknande för att ta sig ur
katalogen. Däremot finns hypertextlänken till Lunds universitetsbibliotek.
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Svar på frågorna i frågeformuläret:
För att se var i systemet de befann sig tittade de efter rubriker överst på sidorna, vanligen de med blå
bakgrund. Även namn på ikoner och länkar kunde vara till hjälp.
Rullningslisten i Nestcape Navigator samt textlänken Åter till första sidan gav ledtrådar om var på
sidan de befann sig. Man bör dock betänka att många av sidorna fick plats på skärmen. Detta kan
även ha påverkat att alla angav att sidorna hade en lagom längd.
Ingen kände sig desorienterad.
Fyra tyckte att det var ganska lätt att ta sig dit de ville, en tyckte det var lätt. De saknade
navigeringslänkar/-knappar för att gå framåt och bakåt samt för att komma till ingångssidan. Ikonen
Sök i katalogen och hypertexten Åter till första sidan saknas på många ställen. Främst var det
brist på länkar från hjälpsidorna och de olika tjänsterna som de uppmärksammade.
För övrigt verkade det något desorienterande att det var olika text till vissa ikoner, att viss text under
ikonerna inte var hypertext (vid träfflistor och poster) och att systemet saknar riktiga
navigeringsikoner.

5.3.2 Frank L. Cubley Library

Att identifiera biblioteket som står för katalogen är omöjligt eftersom det varken finns någon grafisk
symbol eller någon rubrik som talar om bibliotekets namn. Att systemet heter Webcat och att
tillverkaren heter Sirsi undgår ingen eftersom Webcat-symbolen finns på varje sida. Bakgrundsfärgen
är genomgående vit.

Varken vid träfflistorna eller vid de enskilda posterna finns någon rubrik som talar om vilken söktyp
som har använts eller vilka sökorden var. Antalet träffar anges vid träfflistorna och vid en enskild
post anges postens nummer samt det totala antalet träffar. Om ikonen New search med kikaren
används står den tidigare söktexten kvar i formuläret.

Det kan vara svårt att ta sig mellan söktyperna eftersom ikonerna för de olika söktyperna endast
finns på ingångssidan, som i sig inte har någon direktlänk till sig eftersom ikonen kallad Home leder
till systemets ingångssida där det finns en ikon som leder in till katalogen. Det finns en ikon som leder
ut ur systemet och till bibliotekets hemsida, ikonen Exit. Ikonerna Go back, Home och Exit finns
överallt, även på hjälpsidorna. Det finns ett stort antal navigeringsikoner. Vissa av dessa ikoner
återfinns högst upp och i slutet på sidorna hur korta de än är.

Svar på frågorna i frågeformuläret:
De tittade efter rubriker för att se var i systemet de befann sig.
För att se var på sidan de befann sig använde de sig av rullningslisten i Netscape Navigator samt
navigeringsikonerna högst upp och längst ner på sidorna.
Alla tyckte att sidorna hade en lagom längd. Två kände sig någon gång desorienterade.
Alla tyckte att det var ganska lätt att ta sig dit de ville. Vad de hade att klaga på var att det saknades
navigeringslänkar i form av hypertext eller ikoner för att ta sig till katalogens ingångssida, den med
alla sökalternativen. Ikonerna för Home, Exit, Top och Go back vållade en del problem.
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5.4 Grafik, färger och rörliga objekt

För att guida hur blicken ska läsa av skärmbilden kan designern arbeta med objektens form, färg,
storlek, rörelse och placering. I vissa fall kan objekt dra till sig uppmärksamhet i onödan om dessa
möjligheter använts på ett ogenomtänkt sätt. Det sensoriska systemet kan få arbeta i onödan och
kanske orsaka överansträngning för ögonen om gränssnittet innehåller animerade bilder på ställen
som användaren inte för tillfället ska fokusera på. På så sätt blir animationen en distraktion. Grafik
och rörliga objekt bör användas sparsamt då de förlänger nedladdningstiden och då alla användare
inte kan eller vill se dessa objekt.

Varje objekt bör ha som syfte att tillföra någonting till sidans innehåll, speciellt om de drar till sig
uppmärksamheten. Objekt som inte är konsekvent presenterade, utformade och placerade igenom
gränssnittet kan ta onödigt mycket kognitiva resurser i anspråk. Är skärmbilden väl designad går det
fortare att söka av den. Det naturliga är att utforma skärmbilden så att utgångspunkten blir i det övre
vänstra hörnet.

Färger kan bland annat användas för att gruppera ihop objekt, betona vissa objekt och urskilja
detaljer. De bör dock användas sparsamt i och med att de påkallar uppmärksamhet och kan vara ett
hinder för färgblinda och personer med olika bakgrunder. Starka stimuli, som skarpa färger, kan
orsaka överansträngning och syntrötthet eftersom de kräver mycket uppmärksamhet av det
perceptuella systemet. Det bör gå att göra egna val av färger på bakgrund och hypertextlänkar.

5.4.1 Lund

De tre sökmöjligheterna Ord, Kombination och Expert presenteras med en blå bakgrund precis
bakom orden samt med en grön boll framför varje ord. Vid dessa val finns även flygande
jonglerbollar, en boll för Ord-sökning, två för Kombinationssökning och tre för Expert-
sökningen.

Ett annat grafiskt objekt är ett vitt frågetecken på grön bakgrund. Det återfinns längst ner på första
sidan vid en hypertextlänk till systemavdelningen samt på sidan för Internet-sökning framför texten
Internet search engines. Detta grafiska objekt är ingen länk i sig.

Den roterande jordgloben är inte heller något klickbart objekt.

Det går inte att ändra bakgrundsfärgen, färgen på vanlig text eller färgen på hypertexten på
ingångssidan. Det går att ändra färgen på hypertexten på övriga sidor. Fonten, storlek och typsnitt,
går att göra personlig.

Svar på frågorna i frågeformuläret:
De objekt som tilldrog sig allas uppmärksamhet var de stora blå objekten med text för olika
sökmöjligheter, men även jonglerbollarna och jordgloben fick uppmärksamhet.
Jonglerbollarna och jordgloben ansågs dra till sig uppmärksamheten i onödan. Alla hade funderat på
om jonglerbollarna hade något syfte. Det går nämligen att klicka på jonglerbollarna och komma till en
lista över filer och annat och se katalogens struktur, en miss i webbkodningen.
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Några funderade på om jordgloben kunde användas till någonting. Fyra stycken hade funderat på att
klicka på jordgloben.
Jonglerbollar, jordglob och alla tecken runt rubriken Search på sidan för Internet-sökning ansågs
distraherande.
Grafiken och ikonerna ansågs av tre personer ha en för skarp färgsättning, medan två tyckte att
tonen var lagom. Antalet färger ansågs lagom, utom av en person som tyckte att det var för många
färger på ikonerna.

5.4.2 Frank L. Cubley Library

Denna katalog innehåller både sökikoner och navigeringsikoner, men har annars mycket begränsad
övrig grafik. Här finns på varje sida en logotyp för systemets namn Webcat. Den föreställer en katt
bakom ett spindelnät.

Det går att göra bakgrund, hypertext och  vanlig text i egen definierad färg. Fonterna går att ändra.

Svar på frågorna i frågeformuläret:
Båda ikontyperna uppmärksammades i lika hög grad. Av navigeringsikonerna fick ikonen med
fötterna och ikonen med det lilla berget extra uppmärksamhet. Detta kan bero på att deras funktion
var oklar.
De ansåg inte att något objekt drog till sig deras uppmärksamhet i onödan eller att något objekt
verkade distraherande på dem, men några hade funderat på om Webcat-symbolen kunde användas
till någonting.
Alla ansåg att färgsättningen på grafik och båda typerna av ikoner var lagom vad gäller både styrkan
på färgerna och antalet färger.
Övriga kommentarer till detta avsnitt var att färgsättningen var väldigt bra och att ikonerna var
snygga.

5.5 Generella synpunkter på systemen

Generella synpunkter innebär att respondenterna uppger sina reaktioner på de aspekter som testats
genom frågeformuläret.

5.5.1 Lund

Bra: Söktipsen, informationen som beskriver hur man gör den aktuella sökningen. Enkelt att komma
dit man vill. Enkelt att hitta. Enkelt.

Dåligt: Blandat svenska och engelska samt navigeringen. Tråkigt. Inga enkla vägar tillbaka till
huvudsidan och hjälp endast på engelska. Lolitabollarna.
Generella intryck: Tråkigt utformat. Godkänt. Bra. Dålig kvalitet, man kan trycka bredvid ikonerna
på första sidan och få fram alla filer.
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5.5.2 Frank L. Cubley

Bra: Snyggt och proffsigt gjort. Snygga ikoner och många begränsningsmöjligheter och lätt att
navigera i. Det var enkelt och lättförståeligt för det mesta. Snyggt. Lätt att hitta.

Dåligt: Länkarna home och exit. Lite dåligt med information. Ikonernas funktion ibland otydlig. Att
man inte kunde komma till ingångssidan med ett ”klick”. Svårt att komma till ingångssidan.
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 6. Diskussion

6.1 Riktlinjer och standarder

Syftet med uppsatsen var bland annat att se på teorier om grafiska gränssnitts utformning med tanke
på bästa möjliga interaktionsmiljö mellan människa och dator. Det finns mycket kunskap inom det
här området och jag har i min litteraturstudie sett att många av teorierna kring användarvänlig
gränssnittsutformning har en stark koppling till teorier inom den kognitiva psykologin och
perceptionsvetenskapen. Med hänseende till detta kunde jag dela in riktlinjerna för användarvänlig
design under fyra övergripande rubriker.

Den första gruppen riktlinjer handlar om användarens känsla av att ha kontroll över systemet.
Kontrollen ökar om det går att göra personliga inställningar i systemet, om språk och feedback är
användaranpassat och om gränssnittet är organiserat så att användaren inte blir desorienterad.

Den andra gruppen riktlinjer beskriver hur designern kan minska påfrestningen på användarens
minne. Syftet med detta är att inte för mycket mentala resurser ska tas ifrån
informationsåtervinningsprocessen. Informationssökningsprocessen är i sig nämligen mycket
krävande. Sökning, liksom de flesta typer av problemlösning, är inte en linjär process som lätt går
från ett steg till ett annat. Användaren måste formulera ett informationsbehov i början av en sökning,
men även hålla behovet i minnet under hela processen och kanske omformulera det. Det verkliga
behovet kanske kommer fram först när användaren har fått fram sökresultaten, vilka kan hjälpa
användaren att fundera mer på sitt behov. Främst bedömer användaren sökresultaten vid slutet av en
sökning, men även till viss del under själva sökprocessen för att styra den i rätt riktning. (Soergel
1985, s 344) Alla dessa delar av sökprocessen kräver mentala resurser. Minskade krav på de
mentala resurserna kan åstadkommas genom att inte för mycket information presenteras på en gång,
metaforer drar nytta av tidigare kunskap, animationer och grafik är meningsfulla och genom att
gränssnittet innehåller enheter som användarna kan känna igen snarare än att de själva behöver
formulera sig och återkalla information.

Den tredje gruppen handlar om att skapa ett konsekvent utformat system som underlättar både
användning och inlärning. Konsekvens är något som kommer igen i systemets utseende,
designkoncept, beteende och interaktionstekniker.

Som en fjärde rubrik återfinns hjälpresurser. Hjälpinformation är en nödvändighet som kan
presenteras på aktuell skärmbild eller i egna avsnitt i systemet. Den bör vara kortfattad och
kontextberoende eftersom det går långsammare att läsa onlinetext och för att användare gärna
undviker att läsa långa hjälptexter.

Även om det finns en mängd bra riktlinjer kan det uppstå problem vid användningen av dem. Det
gäller att designern fattar rätt beslut om användningen av en viss riktlinje på rätt sätt och i rätt
sammanhang. Vid val att följa en viss riktlinje påverkas beslutet av vilken typ av applikation som
utvecklas, de tänkta användarna och deras arbetsuppgifter samt av hårdvaran. Att designa system
som ska passa många olika typer av användare, exempelvis kataloger på allmänna bibliotek, är extra
komplicerat eftersom varje individ har sina specifika erfarenheter och behov. Dessa individers
komplexitet ska generaliseras så att ett fungerande system kan utvecklas. Eftersom olika bibliotek
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har olika användarpopulationer är det inte alls säkert att ett system som fungerar väl på ett bibliotek
skulle fungera lika väl på ett annat. Det andra biblioteket skulle behöva designa ett nytt system för sin
målgrupp.

Man bör också komma ihåg att riktlinjer bara är en del i designarbetet. Systemutveckling brukar
inledas med uppgiftsanalys, användaranalys och omgivningsanalys. Mandel beskriver följande fem
steg i analysfasen:

1.  Determine user profiles.
2.  Perform user task analyses.
3.  Gather user requirements.
4.  Analyze user environments.
5.  Match requirements to user tasks. (1997, s 255)

När användargränssnittet sedan ska utformas och konstrueras kan designern ta hjälp av riktlinjerna.
Om man under analysfasen analyserat användarna eller deras uppgifter felaktigt kan det få negativa
konsekvenser för vilka riktlinjer som sedan tillämpas.

De riktlinjer som tagits upp i detta arbete finns beskrivna hos många författare jag studerat och de
ligger ofta på ett generellt plan. Detta innebär dock inte att de kan tillämpas hur som helst och var
som helst. Det är upp till designern att se till att riktlinjerna används i rätt sammanhang så att
användarvänligheten verkligen uppnås. Det är då viktigt att ha en användaranalys för att riktlinjerna
ska kunna tillämpas på lämpligaste sätt. Det är i detta sammanhang också önskvärt att designern
känner till något om kognitiv psykologi och riktlinjernas förhållande till psykologin så att det går att
förstå varför och hur en riktlinje ska tillämpas. En designer måste alltid ta hänsyn till människans
psykologiska aspekter eftersom även om tekniken utvecklas och användarna blir bekanta med nya
lösningar finns fortfarande psykologiska och fysiologiska begränsningar hos människan kvar.

6.2 Undersökningen

Syftets andra hälft och den andra frågeställningen besvaras genom att resultaten från undersökningen
analyseras och relateras till relevanta riktlinjer.

6.2.1 Ikoner

Det kan vara mycket komplicerat att välja ut en ikon som alla tänkta användare får samma
association av. En ikons betydelse kan lätt bli mångtydig beroende på vilka kulturella och sociala
erfarenheter som ligger till grund för de olika mentala modeller som olika användare bär med sig till
interaktionen med respektive ikon. På grund av detta är det viktigt att kontrollera att användarna
förstår ikonerna på det avsedda sättet (Allwood 1991, s 21). För att underlätta för användarna i
detta sammanhang är det lämpligt att utnyttja kunskap som användarna samlat på sig ifrån andra
program. Andra program som användaren är bekant med är ett av de vanligaste ursprungsdomän
som används vid kontakt med nya program enligt Allwood (1991, s 35). På detta sätt får man ett
system som är konsekvent utformat i förhållande till andra system, och därmed till användarens
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tidigare kunskap om samma företeelse. Användaren kan då flytta med och utnyttja sin tidigare
lagrade kunskap (Dyer & Morris 1990, s 14). Ett par ikoner som har blivit relativt standardiserade
är några som IFLA tagit med ibland sina ikoner. Dessa är ett hus som symboliserar något som IFLA
kallar välkomstsida och ett frågetecken som används för att generera hjälpavsnitt. Dessa båda
ikoner förekommer med nämnda funktioner i de undersökta katalogerna. De gav mycket bra resultat
från respondenterna eftersom de är vanligt förekommande i många system och eftersom mentala
modeller över dessa företeelser är relativt lika hos individer i, i alla fall, den västerländska världen.

För ikoner med hus och frågetecken har man i flera system låtit en funktion bli representerad av en
och samma bild. Frågetecknet leder till exempel till en hjälpfunktion. Vad som dock är vanligt är att
en funktion blir representerad av olika bilder i olika system. Detta kan exempelvis bero på att
designern inte är nöjd med de ikoner som finns i andra system eller på att ett företag vill vara
konsekvent med andra produkter från samma företag och därmed behålla kunderna inom hela sin
produktlinje. I undersökningen uppenbarar sig flera exempel på funktioner som representeras av
olika ikoner. Sökning på författare representeras av en hand som skriver i en bok hos Spencer och
av en byst hos Frank L. Cubley, ett motiv som gav bäst associationer för respondenterna.
Funktionen att förflytta sig till början av sidan representeras i Spencer av en pil uppåt medan man för
Frank L. Cubley valt en bergstopp som inte gav lika tydliga associationer till respondenterna.
Ytterligare exempel på olika symboler för en och samma funktion är användningen av en kikare i
Spencer för att symbolisera söka igen medan Lund använder en bild på en hand som tar ut en bok
ur en hylla. En annan funktion med olika symboler är möjligheten att se en post. Den symboliseras av
ett öga hos IFLA, ett par glasögon hos Frank L. Cubley och ett förstoringsglas hos Spencer.

En funktion som representeras av olika ikoner gör förstås att användaren inte kan flytta med sin
kunskap. Detta är dock inte ett lika allvarligt problem som att en och samma ikon får representera
flera olika funktioner. En sådan situation innebär att användaren får negativa effekter utav sitt
metaforiska tänkande. Allwood påpekar att användarens kunskap i sådana sammanhang aktiveras
ofrivilligt om den är väl inövad i ett annat program. Det kan få till följd att vana användare av det
andra programmet har svårare än totala nybörjare att lära sig det nya programmet eftersom det är
svårare att lära om än att lära in nytt. Hela situationen ökar riskerna för att göra fel. (1991, s 36, 38)

I de undersökta katalogerna finns flera liknande ikoner som använts för att representera olika
funktioner. Spencer har exempelvis använt glasögon för funktionen browsing, medan Frank L.
Cubley har glasögon för att i träfflistan få se mer av en viss post. Ännu ett exempel är att Spencer
använder bokryggar för att symbolisera serie medan bokryggar i Frank L. Cubley ska representera
sökning efter titel. Detta var exempel på skillnader mellan två system. Det finns även ett exempel i
den här studien på en ikon som använts för två olika funktioner inom ett och samma system. Det
gäller ikonen med en person som tar ut en bok från en hylla i Lunds katalog (ikon 4). Den heter
ibland Internet sökning och ibland Sök i katalogen. Här blir det mycket svårt för användaren att
lära in betydelsen av ikonens användning eftersom det inte finns någon konsekvens i ikonens
användning. Det är viktigt att vara konsekvent inom ett system eftersom en av de vanligaste
ursprungsdomänerna som användaren utnyttjar enligt Allwood är andra delar av det program som
användaren just använder (1991, s 35). Att överhuvudtaget underlätta inlärningen är något som en
designer måste ha i åtanke hela tiden eftersom inlärning, enligt Sutcliffe, är en process som oftast inte
går att undvika (1995, s 40).
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Problemet med att välja ut en ikon som kan fungera som en metafor för en funktion är att metaforen
måste vara något som alla tänkta användare ska kunna associera till. I undersökningen stöter vi på
några exempel där bilderna gav upphov till olika associationer hos respondenterna, associationer
som troligtvis inte var vad designern avsett. Den ikon Lunds katalog valt för funktionen välja språk
(ikon 2) innehåller texten LANG samt ett antal tecken, däribland at-tecknet, @. Eftersom detta
tecken ingår i e-post adresser kan det ha påverkat flera respondenter att ange skicka e-post som
möjlig funktion för ikonen.

Även om det finns en riktlinje som säger att en ikon ska kunna fungera utan språklig beskrivning,
eftersom mycket av syftet med att använda ikoner bygger på att användaren ska kunna utnyttja
bilden för att snabbt kunna hitta en relevant funktion, kan det enligt Peddie underlätta en hel del om
det finns en språklig beskrivning av funktionen intill ikonen (1992, s 38). Ett extremt exempel från
undersökningen är Lunds ikon nr. 4 Internetsökning / Sök i katalogen som har två funktioner och
därför verkligen måste ha en språklig beskrivning.

En språklig beskrivning till en ikon kan alltså fungera som ett extra hjälpmedel, men att enbart ha text
inuti en ikon och inte inkludera någon bild innebär att huvudsyftet med ikonanvändning förloras. I
undersökningen finns flera exempel på ikoner med enbart text. Spencer har valt att använda en ikon
med enbart texten exit för att leda användarna ut ur katalogen medan Frank L. Cubley har försökt få
fram en passande bild, ett par fötter. Respondenterna hade ett bättre resultatet för Spencers ikon,
därmed inte sagt att det var ett bättre designval. Här kan man tycka att det vore lämpligt att tänka på
riktlinjen om att en ikon ska kunna fungera även utan språklig beskrivning. Även för sökikoner har
Spencer flera bilder där användaren måste lita till texten och inte har hjälp av något bildobjekt. Frank
L. Cubley har byst för författare, raket för ämne och byst/böcker för författare/titel medan Spencer i
dessa fall har hela eller delar av ord.

Det är inte bara viktigt att välja rätt motiv som metafor för funktionen och att vara konsekvent. Varje
ikon i ett system ska också harmoniseras storleksmässigt, färgmässigt och motivmässigt med övriga
ikoner så att man får vad Shneiderman kallar en ikonfamilj (1998, s 209). En harmonisering är viktig
för att undvika att användaren oavsiktligt fokuserar på en viss ikon. Enligt Wagner uppmärksammar
ögat stora objekt före små, kromatiska färger före akromatiska och oregelbundna objekt före
regelbundna (1994, s 235-236). I undersökningen tyckte inte respondenterna att Lunds ikoner var i
harmoni eftersom det var olika storlekar på ikonerna och ikonen för Internetsökning inte var blå
som de övriga. Vad gäller harmonisering av motiv fanns en tveksamhet i Lunds katalog rörande
ikonerna fyra (Sök i katalogen/Internetsökning) och fem (Sök igen) som ansågs vara svåra att
skilja ifrån varandra då de hade alltför stora likheter. Det blir alltså viktigt att se till att motiven inte
liknar varandra för mycket så att användaren tar fel. Motiven får heller inte vara beroende utav
varandra såsom ikonen med tredubbla pilar bakåt (Go Back) är beroende utav ikonen med enkel pil
bakåt (Backward) i Spencer och Frank L. Cubley katalogerna. Eftersom den enkla pilen endast
förekommer i listor återfinns Go Back ikonen till största delen utan den med bara en pil att referera
till. Detta innebär att användaren behöver arbeta ett tag i systemet för att verkligen förstå skillnaden i
funktioner mellan dessa två. Lund har löst detta genom att byta ut den enkla pilen mot en symbol av
en pergamentrulle i en ikon för att bläddra i listor. Det skulle då gå lätt för dem att använda en enkel
pil för att symbolisera navigering bakåt.

Att bilderna ger signaler om att de är ikoner, att de är klickbara, kan uppnås på olika sätt. Något
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som bidrar till att ikonerna i Frank L. Cubley ser ut att vara klickbara är att sökikonerna ser ut att
vara upphöjda och att navigeringsikonerna ser ut att vara nedsänkta. I Spencers katalog har man
behållit de färgade ramarna runtom ikonerna så att det lätt syns att de är hyperlänkar. Lund har valt
att ta bort ramarna, vilket gav sämre resultat än Frank L. Cubley i frågeformuläret på hur tydligt de
tyckte det var att bilderna var klickbara ikoner.

6.2.2 Information och terminologi

När hjälpinformation ska placeras i katalogen bör designern ha i åtanke att många användare ofta
undviker att använda de speciella hjälpsidorna. Användare brukar, som Crawford påpekat, föredra
att prova sig fram till en lösning genom att utnyttja sina tidigare erfarenheter och kunskaper, så
kallade heuristiska strategier. (1987, s 63; Lundh, Montgomery, Waern 1992, s 169)

Om man som användare inte räknar med att använda katalogen speciellt ofta ägnar man inte extra
kraft till att ta sig till speciella hjälpavsnitt och där läsa längre textavsnitt. En användare läser vanligen
inte längre textavsnitt eftersom läsning av onlinetext går 25% långsammare än läsning av text på
papper enligt Nielsen (1998-05-26). I undersökningen uppgav också respondenterna att de nästan
inte läser någonting av texterna i katalogerna.

En stark anledning till att många hjälpavsnitt blir så lite utnyttjade är att de är placerade på egna sidor
så att användaren blir tvungen att växla mellan hjälpavsnittet och den tidigare skärmbilden. Detta
medför att användaren måste memorera hjälptexten, vilket ger en ökad belastning på det begränsade
korttidsminnet. (Allwood 1991, s 69) Eftersom korttidsminnet enligt Shneiderman är begränsat till att
klara av sju + två enheter (eng. chunks) information vid ett tillfälle är det lätt att hjälpinformationen
tar så mycket kognitiva resurser i anspråk att användarens tankar på informationsbehovet inte får de
resurser som behövs kontinuerligt under sökprocessen (1998, s 355). Om hjälpinformationen
däremot placeras i korta avsnitt direkt på exempelvis söksidorna är det lättare att ta del av den och
större delen av koncentrationen kan läggas på informationsbehovet. Enligt Allwood är ett annat sätt
att placera hjälpinformationen att lägga den i ett särskilt fönster (1991, s 70).

Undersökningen visar att Lunds katalogs söktips på svenska som placerats direkt på formlärsidorna
blev mycket uppskattade av respondenterna. Dessa söktips är i stor utsträckning tillräcklig hjälp och
de medför att användare inte behöver lägga ner kraft på att växla mellan olika skärmbilder. Frank L.
Cubleys katalog har däremot valt att placera all hjälpinformation till söksidorna på speciella sidor så
att växling mellan olika skärmbilder blir nödvändig. Eftersom dessa hjälpavsnitt inte är särskilt
omfattande tyckte en del respondenter att de kunde finnas med direkt på söksidorna eller på
ingångssidan så att det inte skulle bli nödvändigt att växla mellan sidorna. Fördelen för Frank L.
Cubley att ha speciella hjälpsidor är att de andra sidorna inte blir så långa. Spencer har däremot
hjälpinformation till de olika söktyperna direkt på ingångssidan, som då blir väldigt lång, (se bilaga 5).
Även långa sidor gör att användaren måste minnas informationen som rullats bort (Lynch & Horton
1997). Lund klarar sig bra med att ha kortare söktips på formulärsidorna eftersom de sidorna inte är
lika långa som Frank L. Cubleys är från början.

Hjälpavsnitten i Lunds katalog var relativt enkelt utformade då de inte var sammankopplade med
varandra eller hade några övriga länkar. Frank L. Cubleys hjälpsidor innehöll i alla fall
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navigeringsikonerna Go Back, Exit och Home. För att undvika att ge upphov till negativa känslor
hos användarna är det en fördel om varje webbsida innehåller minst en länk (Lynch & Horton 1997).

Enligt Crawford fungerar de termer som används bäst om de flesta användare känner till dem, det vill
säga biblioteks- och datajargong bör undvikas (1987, s 69, 151; se även Shneiderman 1998, s 378)
Terminologin i Lunds katalog var något för specialiserad då inga förklaringar fanns (valen på
ingångssidan), den var också inkonsekvent på några ställen, exempelvis är texten till en och samma
ikon olika och vissa länkar har engelska namn ibland och svenska ibland. Språket växlade mellan
engelska och svenska för operatorer och i hjälpavsnitt.

6.2.3 Orientering

Det är viktigt att underlätta användarens orientering gällande var i systemet och var i sökprocessen
användaren befinner sig eftersom en hel del mentala resurser måste ägnas de delar i
informationssökningsprocessen som ligger utanför hanteringen av katalogsystemet. Navigeringen i
katalogen får i sig inte bli ett hinder i sökprocessen. Enligt Jin och Fine blir det praktiskt taget
omöjligt för en användare som förlorat orienteringen att koncentrera sig på återvinningsprocessen
(1996, s 258). I stället blir det försök att återfå kontrollen som får högsta prioritet (ibid.).

För att underlätta för användaren att kunna avgöra var i söksystemet, det vill säga på vilken sida och
var på sidan, användaren befinner sig är det enligt Lynch och Horton lämpligt att katalogen innehåller
konsekvent utformade orienteringsmärken i form av text, grafik, ikoner och olika typer av länkar
(1997). Undersökningen visade att i Lunds katalog fungerade främst rubrikerna med blå bakgrund
som orienteringsmärken för att klargöra för respondenterna på vilken sida de befann sig. Till att
orientera sig på en viss sida använde sig respondenterna av länkar i Lunds katalog. Frank L. Cubleys
katalog hade även den användbara riktmärken. I denna katalog användes förutom rubriker även
navigeringsikonerna som orienteringsmärken. Eftersom dessa runda navigeringsikoner återfinns både
överst och nederst på alla sidor oavsett hur korta sidorna är bidrar de till att ge systemet en
konsekvent grafisk identitet. Enligt Lynch och Horton är det vanligt att navigeringsikoner används för
att skapa en grafisk identitet som talar om för användaren att det är samma webbplats som denne
befinner sig på (1997).

En användare av en katalog behöver inte bara kunna identifiera vilken sida denne befinner sig på utan
även vilken organisation som tillhandahåller katalogen. Det kan röra sig om bibliotekets och skolans
namn och logotyp. I Lunds katalog finns både logotyp och text som identifierar bibliotek och
organisation. Hos Frank L. Cubley är det däremot en brist att varken bibliotekets namn eller skolans
namn finns någonstans i katalogen eftersom möjligheten finns för användare att gå direkt in i
katalogen genom länkar på övriga webben i stället för att gå via någon av bibliotekets sidor.

Navigeringsikoner som bidrar till en grafisk identitet är funktionsmässigt viktiga då orienteringen enligt
Lynch och Horton underlättas om användaren kan ta sig till de viktigaste platserna i katalogen. De
menar därför att dessa grundläggande länkar ska finnas på varje sida, precis som i Frank L. Cubleys
katalog. (Lych och Horton 1997) Det är främst viktigt att kunna ta sig till en välkänd sida som man
har utgått ifrån. Detta brukar vara ingångssidan och sidor för olika söktyper, som det i sig är bra att
kunna växla emellan. I Lunds katalog saknade respondenterna på flera ställen länken till
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ingångssidan. Eftersom denna länk saknas vid träfflistor och vid poster blir det något omständigt att
ta sig till en annan söktyp. Man får då använda ikonen Sök igen och sedan ta sig vidare ifrån den
senast använda söktypen. I Frank L. Cubleys katalog kan navigeringsproblem uppstå vid försök att
ta sig till ingångssidan och mellan söktyperna eftersom sökikonerna bara finns på katalogens
ingångssida och det saknas länkar till denna sida. Någon form av länk behöver finnas på varje sida i
katalogen för att undvika frustration hos användaren då denne hamnar i en återvändsgränd (Lynch &
Horton 1997). Den totala avsaknaden av länkar i hjälpavsnitten i Lunds katalog kan orsaka problem
och irritation, liksom det inkonsekventa skapandet av hypertext i denna katalog kan göra.

Ökad kontroll över interaktionen med katalogen får användaren om orientering i sökprocessen
underlättas. Detta kan, enligt Jin och Fine, ske genom att användaren på olika sätt kan se hur
sökningen gått till (1996, s 258). Genom att systemet vid träfflistan visar vilken söktyp, vilka fält och
vilka sökord som användes slipper användaren utnyttja sina begränsade minnesresurser för att hålla
denna information aktiv. I Lunds katalog visas söktyp och sökord samt antalet träffar. I Frank L.
Cubleys katalog däremot visas varken sökord eller söktyp, men antalet träffar går även att se här.

För att ytterligare öka kontrollen kan inskriven text i formulär stå kvar när användaren återvänder dit.
I Lunds katalog står inte de tidigare sökorden kvar när länken Sök igen används. Tidigare sökord
står däremot kvar i Frank L. Cubleys katalog när ikonen New search används.

6.2.4 Grafik, färger och rörliga objekt

Genom att laborera med färg, form, storlek och rörelse på olika objekt kan designern avgöra hur
användarens blick ska söka av skärmbilden och vilka element som ska grupperas ihop, skiljas åt,
betonas och vilka som ska få den största uppmärksamheten. I Lunds katalog har färg och form
använts för att markera att de tre sökmöjligheterna Ord, Kombination och Expert är en gemensam
grupp av val. Varje sökmöjlighet har flygande jonglerbollar framför sig. Dessa grafiska former kan ha
använts för att visa svårighetsgrad på sökmöjligheterna. Användaren förväntas associera till att
Expert-sökning, med tre bollar, är den mest komplicerade. Det är trots allt svårare att håll tre bollar
i luften samtidigt än bara en boll.

Eftersom varje objekt kräver sin uppmärksamhet av användaren bör objekten tillföra någonting till
sidans innehåll. Det är annars lätt att användaren fokuserar sina begränsade kognitiva resurser på
någonting alldeles i onödan. Ett objekt i Lunds katalog som tycks ha ett mindre tydligt syfte är ett vitt
frågetecken på grön bakgrund. Det återfinns längst ner på första sidan vid en hypertextlänk till
systemavdelningen samt på sidan för Internet-sökning framför texten Internet search engines. Att
ha med detta objekt i syfte att underlätta för användaren att återfinna länken till den systemansvarige
verkar något långsökt eftersom det inte kan vara speciellt många av de som använder systemet som
har frågor till den systemansvarige. Troligare är att det kan vara distraherande för resten av
användarna. Frågor som användaren har är troligare angående hur sökningar går till. Dessa frågor får
de svar på i hjälpavsnitten eller skickar e-post till bibliotekarien via ikonen Tjänster för att få svar
på. I denna typ av system är det vanligare att användaren antar att det finns förklaringar om hur
systemet fungerar i samband med en symbol i form av ett frågetecken. I detta system finns ikonen
Hjälp som är blå med rött frågetecken, här beskrivs systemets funktioner. Att det vita frågetecknet
återfinns på sidan med länkar till sökmotorer på Internet verkar sakna koppling till kontakten med
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systemansvarige för detta system.

Ytterligare ett objekt i Lunds katalog som inte har något konkret syfte utom att liva upp systemet är
den roterande jordgloben som inte är klickbar. Eftersom rörelse, enligt Dyer och Morris, är ett av de
mest effektiva stimuli som finns för att fånga uppmärksamheten är det väldigt lätt att vissa objekt
kräver mer uppmärksamhet än vad designern hade tänkt sig (1990, s 5). Enligt respondenterna
krävde jordgloben och jonglerbollarna i Lunds katalog för mycket onödig uppmärksamhet. Eftersom
det inte fanns några grafiska objekt förutom Webcat-symbolen, logotyp för systemets namn, i Frank
L. Cubleys katalog var det ingenting som distraherade respondenterna där. Man kan dock tänka sig
att Webcat-symbolen skulle kunna tolkas som en ikon eftersom den klart skiljer sig från bakgrunden.
Den är inte klickbar och tycks inte ha någon uppenbar funktion, möjligen kan den vara till viss hjälp
för orienteringen.

Rött och blått bör inte användas tillsammans eftersom de är i varsin ände av färgskalan, vilket gör det
svårt för ögat att ställa in fokus. Rött bör inte heller användas på detaljer. (Sutcliffe 1995, s 15) I
Lunds katalog har ikonerna rött och blått tillsammans. Även om det rör sig om små områden kan det
bli otydligt med rött, exempelvis det röda frågetecknet, mot en klarblå bakgrund. Skarpa mättade
grundfärger som rött och blått räknas som starka stimuli som kräver mycket uppmärksamhet.
Färgerna på Lunds ikoner ansågs av respondenterna vara för skarpa. Frank L. Cubleys katalog fick
bättre respons på färgsättningen då färgerna är mildare. Navigeringsikonerna går åt pastellhållet och
sökikonerna har ljus bakgrund bakom motiven.

6.3 Slutsatser

Det finns mycket intressant forskning kring gränssnittsdesign som har producerat ett antal riktlinjer för
användarvänlig design. Många av dessa riktlinjer kan kopplas till teorier inom den kognitiva
psykologin och perceptionsvetenskapen. Detta kan ses som en positiv egenskap hos riktlinjerna
eftersom mycket av användaranpassningen i gränssnittsdesign handlar om att ta hänsyn till
användarens mentala och fysiska möjligheter och begränsningar.

Genom litteraturstudien har det framkommit att vid utveckling av användarvänliga användargränssnitt
kan följande teorier vara lämpliga att ha i åtanke:

• En användare som känner sig ha kontroll över systemet har lättare att använda och lära sig det
samt undviker stress. Designern kan ge användaren ökad kontroll genom att utforma gränssnittet
konsekvent, förutsägbart, strukturerat, med korta svars- och nedladdningstider, med möjlighet till
personliga inställningar och användaranpassat språk.

 

• Kraftig stimuli bör användas med försiktighet eftersom det kan ställa onödigt höga krav på
uppmärksamheten och därmed minska de begränsade minnesresurserna som behövs för
informationsåtervinningsprocessen. Korttidsminnet, som har en begränsad förmåga att ta emot
sinnesintryck, överbelastas lätt och användaren kan bli stressad. Kraftig stimuli kan vara lämpligt
att använda vid varning eller när annan viktig information ska presenteras. Rörelse är ett starkt
stimuli och det mest effektiva sättet att fånga uppmärksamhet. Blinkning och animationer i
gränssnittet bör därför användas sparsamt och endast om de verkligen tillför användaren
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nödvändig information.
 

• Även färger kan användas för att fånga användarens uppmärksamhet. Vid färgvalskombinationer
bör hänsyn tas till människans fysiologiska begränsningar. Grönt är en problematisk färg för
färgblinda, gult är färgen man ser bäst vilket gör den lämplig som varningsfärg.

 

• Ett gränssnitt som är enhetligt utformat förhindrar osäkerhet och underlättar inlärningen. Det
underlättar också för utveckling av automatiska handlingar och skapande av mentala modeller.
Konsekvens kan gälla utseende, designkoncept, beteende och interaktionstekniker. Systemet kan
vara konsekvent utformat i förhållande till andra system och till företeelser i omvärlden.

 

• Användaren bör ges en bra möjlighet att skapa sig en mental modell över systemet för att
underlätta inlärning och användning av systemet. Skapandet av mentala modeller går lättare om
användaren kan utnyttja tidigare kunskap och erfarenhet, om gränssnittet är organiserat i enlighet
med visuella designprinciper, som exempelvis gestaltprinciperna, som är kopplade till människans
perception. Det går även lättare om metaforer som används anknyter till objekt och händelser i
omvärlden som användaren har erfarenhet av.

 

• Bilder är lättare att minnas än tecken, men de kan ofta vara otydliga eller tvetydiga. En
förklarande text till ikoner är därför att föredra.

 

• Hjälpresurser är ofta en nödvändighet. Eftersom användare inte gärna läser långa texter online
utan hellre provar sig fram i systemen bör hjälptext vara kortfattad, kontextberoende och
placerad på strategiska platser.

Även om de riktlinjer som diskuterats är bra riktlinjer som kan vara till hjälp vid designarbetet måste
man komma ihåg att det inte alltid går att tillämpa dem samtidigt och det är ofta inte heller något
önskvärt scenario. Riktlinjerna måste sättas i sitt rätta sammanhang för att kunna användas på ett
relevant sätt. Hur riktlinjerna ska användas rent praktiskt bör främst påverkas av den tänkta
målgruppen. Eftersom människan är en mycket komplex varelse med skiftande färdigheter och
behov är det extra viktigt att ha en uppfattning om människans kognitiva förmågor och begränsningar
när man väljer vilka riktlinjer som ska följas. Det är alltså målgruppens bästa som ska vara
utgångspunkten vid tillämpande av riktlinjer. De mest relevanta utgångspunkterna är då att försöka
minska användarens minnesbörda, att se till att det är lätt att få hjälpinformation, att ge användaren en
känsla av kontroll samt att hålla gränssnittet konsekvent. På detta sätt finns det goda möjligheter för
att användarvänlighet ska kunna uppnås.

Eftersom den tänkte användarens behov hela tiden måste vara vägledande innebär det ibland att en
alternativ lösning på designen kan vara bättre att använda än den föreskrivna standarden för att
tillgodose användarens behov. Andra orsaker till varför standarder och riktlinjer inte alltid efterföljs
är att riktlinjer varit svåra för designern att förstå och tolka, detta har visats i flera undersökningar (se
Galitz 1997, s 85-86). Många riktlinjer ligger också på ett mycket generellt plan, vilket innebär att
det ofta finns flera olika möjligheter och lösningar för designern att välja på. De utvecklingsverktyg
som designern använder kanske inte stöder alla typer av riktlinjer och standarder, vilket innebär att
tekniken kan hindra en implementering av vissa designlösningar. Tidsramarna kan vara snålt tilltagna
vid utvecklingen så att designern inte hinner anpassa applikationen till en standard. I vissa fall används
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helt enkelt inte riktlinjerna för att designern inte känner till dem.

Vissa riktlinjer kan stå i konflikt med varandra under olika stadier i designprocessen eftersom det
finns mer övergripande principer och mer specifika regler. Detta skapar valmöjligheter och i
slutänden leder det oundvikligen till kompromisser.

Några av ovan nämnda orsaker till bortseende från riktlinjer och orsaker till kompromisser av
riktlinjer kan ligga bakom resultaten i undersökningen, som visar att delar av katalogerna inte
fungerar enligt de riktlinjer som testas i undersökningen. Rent konkret kan nämnas några exempel på
överensstämmelse respektive bortseende från riktlinjerna i undersökta kataloger:

• Ikoner som är konsekvent utformade i förhållande till andra system och till företeelser i
omgivningen är ikonerna med hus och med frågetecken som motiv. Dessa har använts i alla
systemen. Ett exempel där konsekvensen däremot inte upprätthålls är i Lunds katalog när en ikon,
(ikon 4), får representera flera funktioner.

 

• Språklig beskrivning som ett komplement till ikonerna har alla system använt. Spencer har dock
placerat texten inuti ikonerna, vilket bland annat gör den svår att läsa och svår att översätta. Vissa
ikoner innehåller ingen bild, utan enbart text. Detta innebär att mycket av syftet med
ikonanvändning går förlorad.

 

• Att skapa harmoni mellan systemets ikoner beträffande färg, motiv och storlek har fungerat bra
för exempelvis Frank L. Cubleys navigeringsikoner, men mindre bra för Lunds ikoner då de hade
olika storlekar.

 

• Att det ofta finns flera olika möjligheter att utforma gränssnittet på, möjligheter som motiveras på
olika grunder, visar till exempel de undersökta katalogernas hjälpavsnitt. Lunds hjälptips på
söksidorna fungerar bra eftersom sidorna i sig är korta. Däremot saknas hjälp på ingångssidan,
vilket dock kan vara ett val som gjorts för att undvika att tvinga användaren att rulla sidan.
Rullning blir däremot ett måste i Spencers katalog där hjälptext till alla sökalternativen lagts ut på
ingångssidan.

 

• Riktlinjen om att varje sida bör innehålla minst en länk har följts av Spencer och Frank L. Cubly,
men har inte tillämpats på hjälpsidorna i Lunds katalog.

 

• För att underlätta för användaren att orientera sig i systemet kan man använda text, grafik, ikoner
och länkar. I Lunds katalog kunde användaren ta hjälp av rubrikerna med blå bakgrund. I Frank
L. Cubleys katalog användes navigeringsikonerna som riktmärken eftersom de fanns både överst
och nederst på alla sidor. Att ta reda på vilken organisation som står för katalogen gick bra för
Lund då det finns information om biblioteket och universitetet i form av text och logotyp. I Frank
L. Cubleys katalog finns ingen sådan information. Orientering i sökprocessen underlättas genom
information om hur sökningen gått till. Det kan röra sig om redovisning av söktyp och sökord som
använts samt antalet träffar. Detta redovisas i Lunds katalog. Enbart antalet träffar visas hos
Frank L. Cubley.

 

• Grafiska objekt behöver ha ett syfte om de ska finnas med i gränssnittet. Annars är det lätt att de
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gör anspråk på användarens begränsade kognitiva resurser i onödan. Lunds katalog hade en
roterande jordglob som verkade distraherande på respondenterna.

I detta arbete går det inte att dra några slutsatser om gränssnitt generellt eftersom undersökningen
endast omfattar vissa aspekter av enbart två till tre kataloger. Jag har dock genom användartesterna
kunnat konstatera att vissa riktlinjer inte har efterföljts. Det finns då tydliga exempel där negativa
reaktioner från respondenterna påvisar problem med användarvänligheten eftersom katalogen inte
överensstämmer med riktlinjen. Ett exempel är sista punkten här ovan. Jag kan inte säga någonting
om gränssnittens eventuella förbättring om fler riktlinjer skulle ha tillämpats eftersom jag inte varit i
kontakt med utvecklarna av de testade systemen och av dem kunnat ta reda på bakgrunden till
gränssnittens utformning, det vill säga vilka krav och begränsningar som designern har fått arbeta
under från början, samt vilka riktlinjer som har fått stå tillbaka för andra av olika okända anledningar.
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 7. Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka ett par standarder och ett antal påståenden och teorier från
människa-dator interaktionsområdet och psykologiområdet om vad som krävs av ett grafiskt
gränssnitt för att interaktionen mellan människa och dator ska fungera på bästa sätt. Vidare
undersöks om och hur dessa påståenden och teorier tar sig reellt uttryck i samband med
bibliotekskataloger på webben.

Rent konkret besvaras följande frågeställningar:

Vilka riktlinjer och standarder finns för att skapa ett användarvänligt grafiskt användargränssnitt?

Hur överensstämmer ett urval bibliotekskataloger på webben med ett urval av dessa riktlinjer och
standarder?

Riktlinjerna som presenteras är extraherade ur litteratur som behandlar grafiska gränssnitt och
utformningen av automatiserade bibliotekssystem. Teorier om gränssnittsdesign och
användarpsykologi som lagts fram av några centrala namn inom MDI och gränssnittsdesign beskrivs.
Jag försöker täcka upp så många aspekter av gränssnittsdesign som möjligt beträffande generella
riktlinjer. Eftersom jag fann att riktlinjerna för användarvänlig gränssnittsdesign har starka kopplingar
till den kognitiva psykologin studeras också de psykologiska aspekterna hos riktlinjerna. Detta ger
insikt i hur användningen av respektive riktlinje kan bidra till ett användarvänligare gränssnitt.

Riktlinjerna presenteras i fyra grupper som baseras på deras koppling till den kognitiva psykologin.
Grupperna benämns Ge användaren en känsla av kontroll, Minska användarens minnesbörda,
Gör användargränssnittet konsekvent och Tillhandahåll hjälpresurser.

En undersökning har gjorts av tre bibliotekskataloger för att utröna hur dessa överensstämmer med
ett urval av riktlinjerna och standarderna som presenteras i uppsatsen.

I undersökningen används följande tre bibliotekskataloger: Lunds Universitetsbiblioteks katalog
Virtua från VTLS, Frank L. Cubley Library, Paul Smith’s College, New York med katalogen
Unicorn/Webcat från SIRSI, samt Spencer Library Media Center, Imperial Valley College,
Kalifornien med katalogen Unicorn/Webcat från SIRSI.

Undersökningen genomfördes genom att fem personer med liknande utbildningsgrad,
webberfarenhet och ålder fick besvara ett frågeformulär och använda sig av katalogerna på webben.
Frågeformulärets utformning bygger på Ben Shneidermans Questionnaire for User Interaction
Satisfaction (QUIS). Delen med ikontester bygger på en modell av Jakob Nielsen. Redovisning av
undersökningen görs efter följande uppdelning: Ikoner, Information och terminologi, Orientering
och Grafik, färger och rörliga objekt.

Användningen av riktlinjerna påverkas av faktorer såsom målgrupp för systemet, typ av applikation,
vad användarna ska utföra för arbetsuppgifter med systemet, hårdvaran, m.m. Innan riktlinjerna
tillämpas behövs analyser av användarna, uppgifterna och omgivningen. Detta för att designern ska
kunna välja ut och följa lämpliga riktlinjer och uppnå användarvänlighet. Det är här även viktigt att



61

designern känner till något om kognitiv psykologi och riktlinjerna förhållande till psykologin för att
lättare veta hur och varför en riktlinje ska tillämpas. En designer bör alltid ta hänsyn till psykologiska
aspekter hos användaren eftersom även om tekniken utvecklas och användarna blir bekanta me dnya
lösningar finns fortfarande psykolgiska och fysiologiska begränsningar hos människan kvar.

Den som ska prioriteras vid val av riktlinjer är den tänkte användaren. De mest relevanta
utgångspunkterna är då att försöka minska användarens minnesbörda, att se till att det är lätt att få
hjälpinformation, att ge användaren en känsla av kontroll samt att hålla gränssnittet konsekvent. Som
nämnts presenteras riktlinjerna enligt dessa fyra utgångspunkter.

Resultatet av undersökningen visar att katalogerna i vissa fall stämmer överens med riktlinjerna och i
andra fall att riktlinjer inte har anammats. Några orsaker till att designern inte tagit hänsyn till
riktlinjerna eller bara delvis tillämpat dem kan vara att designern hittat lösningar som fungerar bättre
för målgruppen, att designern inte förstår eller känner till riktlinjen, att generella riktlinjer ger möjlighet
till tolkningar och att tidsramarna var begränsade vid utvecklingsarbetet.

Jag kan inte säga någonting om gränssnittens eventuella förbättring om fler riktlinjer skulle ha
tillämpats eftersom jag inte varit i kontakt med utvecklarna av de testade systemen och av dem
kunnat ta reda på bakgrunden till gränssnittens utformning, det vill säga vilka krav och begränsningar
som designern har fått arbeta under för början, samt vilka riktlinjer som har fått stå tillbaka för andra
av olika okända anledningar.
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Bilaga 1

Ordlista
 

 

 Bandbredd: Överföringskapacitet. Modem över telefonlinjer och fast uppkoppling med exemplevis
fiberkabel har olika bandbredder.
 

 GIF: Graphics Interchange Format. Ett format att lagra bilder i.
 

 Guidelines: Övergripande principer och råd för design av användargränssnitt. Baseras på  MDI-
kunskap och publiceras som forskningsrapporter och dylikt. Se även Styleguide.
 

 HCI: Human Computer Interaction. Den svenska termen är MDI.
 

 Hemsida: Se Ingångssida eller Webbplats.
 

 HTML: Hypertext Markup Language. Märkningsspråk som används för att skapa sidorna på
webben. Möjliggör hypertext och hypermedia.
 

 Hypermedia: Inkluderar annan media förutom text. Informationen är sammankopplad med
hyperlänkar.
 

 Hypertext: Klickbar text som leder till ny webbsida eller till en annan plats på samma sida.
 

 IFLA: International Federation of Library Associations.
 

 Ingångssida: ”Webbsida som tjänar som huvudingång till viss webbplats” (Svenska
datatermgruppen 1998).
 

 ISBN: International Standard Book Number.
 

 ISO: International Organization for Standardization.
 

 ISSN: International Standard Serial Number.
 

 MDI: Männniska-Dator Interaktion.
 

 Mnemonic: De kan användas i menyer och i listor för att navigera och välja ett alternativ i listan. Ett
exempel på en mnemonic är ALT som gör att man hamnar i menyn, sedan får man trycka på en
bokstav som exempelvis V för verktyg (Mandel 1997, s 67). Många mnemonics är förkortningar.
 

 Netscape Navigator: En webbläsare från Netscape och America On Line.
 

 Pixel: Förkortning för picture element. ”Bildelement som utgör minsta beståndsdel i ett raster”
(Svenska datatermgruppen 1998).



 

 RAM-minne: (eng. Random Access Momory). Internminne, arbetsminne.
 

 Rulla: (eng. scroll) ”förflytta text eller bild kontinuerligt på bildskärm eller i fönster” (Svenska
datatermgruppen 1998).
 

 Rullningslist: (eng. scroll bar) Används vid rullning. Se Rulla.
 

 SIS: Standardiseringen i Sverige.
 

 Styleguide : Mer specifika regler för design av användargränssnitt. Oftast utvecklade av företag för
hur deras produkter ska vara designade. Se även Guidelines.
 

 URL: Uniform Resource Locator. En nätverksadress för filer och datorer på www. De används för
att definiera filers exakta position på Internet. (Surfa @ Internet 1995, s 309)
 

 Web browser: Se Webbläsare.
 

 Webben: En funktion på Internet eller på ett intranät som medger att man enkelt kan hämta
sammanlänkad information i form av text, bild och ljud (Svenska datatermgruppen 1998). Webben
är resultatet av ett projekt vid CERN (the European Centre for Particle Physics) i Genève, men nu
ansvarar W3C (World Wide Web Consortium) för webben. Svenska datatermgruppen
rekommenderar användningen av ordet webben eller www. I denna uppstas används begreppet
webben.
 

 Webbläsare : ”datorprogram för hämtning och visning av information via World Wide Web”
(Svenska datatermgruppen 1998).
 

 Webbplats: En eller flera webbsidor som behandlar ”ett visst ämne, en viss organisations
verksamhet eller ett visst företags varor och tjänster” (Svenska datatermgruppen 1998).
 

 Webbsida: ”Den mängd informaiton på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå vidare via
en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden”
(Svenska datatermgruppen 1998).
 

 World Wide Web: Se Webben.



Bilaga 2
Frågeformulär

Bibliotek:   Lunds              Frank L.Cubley Library       Spencer Library Media Center
                    Universitetsbibliotek   (Paul Smith’s College)         (Imperial Valley College)

Bakgrundsfrågor

1. Ålder: ________
 

2. Är du på något sätt färgblind?
 

 NEJ JA:  Hur?__________________________
 

3. I hur många år har du använt dig av webben (World Wide Web)?
 

 1 till 2 år____ 5 till 6 år____
 3 till 4 år____ 6 år eller mer____

 

 

4. Har du tidigare sökt i en automatiserad bibliotekskatalog med grafiskt gränssnitt?
 

 JA NEJ
 

5. Har du tidigare sökt i en bibliotekskatalog på webben?

JA NEJ

Ikoner

För att ta reda på om ikonerna på ett bra sätt visar vad de gör eller vad de representerar för koncept
och funktioner vill jag att du svarar på frågorna i bilagan med bilderna på ikonerna i respektive
system.

Efter att du använt systemet kan du svara på följande frågor:

1. Hur tydligt är det att bilden är en ikon, dvs. att det går att "klicka" på den?
 

 Tydligt Ganska Tydligt Ganska Otydligt Otydligt
 

2. Hur är det att skilja ikoner utseendemässigt från varandra?
 

 Lätt Ganska Lätt Ganska Svårt Svårt



 

3. Tycker du att varje ikon är i harmoni med de övriga ikonerna (som en ikonfamilj)?
 

 JA NEJ: ange den du inte tycker passar in: _______________
 

 _______________________________________________
 

4. Vad tycker du om färgsättningen på navigeringsikonerna? (Gäller INTE Lund)
 

 För många färger Lagom För få färger
 

 För skarpa färger Lagom För svaga färger

5. Vad tycker du om färgsättningen på ikonerna för sökning? (Gäller även Lunds ikoner)
 

 För många färger Lagom För få färger
 

 För skarpa färger Lagom För få färger
 

 

6. Övriga kommentarer till ikonerna: _______________________________________

___________________________________________________________________

Information

1. Är det klart vad de olika valmöjligheterna på ingångssidan (hemsidan) innebär?
 

 Klart Ganska Klart Ganska Oklart Oklart
 

2. Är det någon valmöjlighet du skulle vilja ha bättre förklarad redan på själva ingångssidan (och
inte bara eller bara ytterligare förklarad i ett speciellt hjälpavsnitt)?

 

 JA:  Vilken? ______________________ NEJ
 

3. Hur är mängden information (hjälpande text) på sidorna? (Här avses alla sidor utom de speciella
hjälpsidorna)

 

 För Lite Tillräckligt För Mycket
 

4. Hur mycket av texten läser du?
 

 Allt          Nästan Allt                      Nästan Ingenting                   Ingenting
 

5. Övriga kommentarer till information: _____________________________



____________________________________________________________

Orientering

1. Vilka riktmärken (t.ex. rubriker, grafik, navigeringsikoner, sökikoner, text, hypertext) tittar du
efter för att se var i systemet du befinner dig?

 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

2. Vilka riktmärken tittar du efter för att se var på sidan du befinner dig?
 

  ________________________________________________________________
 

 _________________________________________________________________
 

3. Saknar du på något ställe navigeringsknappar / text för att ta dig till en viss del av systemet?
 

 JA:     Var / När? __________________________________________________
 NEJ, aldrig.

 

4. Vad tycker du om sidornas längd?
 

 För Korta Lagom För Långa
 

5. Kände du dig någon gång desorienterad?
 

 JA: Varför tror du? __________________________________________
 NEJ

 

6. Hur tycker du att det var att ta dig dit du ville?
 

 Lätt Ganska Lätt Ganska Svårt Svårt
 

7. Övriga kommentarer till orientering: ___________________________________

_________________________________________________________________



Terminologi

1. Är det någon betydelse hos några ord / fraser / förkortningar du tycker är otydlig?
 

 JA: Vilka ord / fraser / förkortningar? ____________________________
 

  _______________________________________________________________
 NEJ

 

2. Finns facktermer från data- / biblioteksområdet som du skulle vilja ha förklarade eller utbytta?
 

 JA: Vilka? ___________________________________________________
 NEJ

 

3. Övriga kommentarer till terminologin: _______________________________

_________________________________________________________________

Grafik, Färger och Rörliga objekt

1. Vilka objekt (bilder, ikoner, animationer, text) fångar din uppmärksamhet?
 

 _______________________________________________________________
 

 _______________________________________________________________
 

2. Finns det någonting som drar till sig din uppmärksamhet i onödan?
 

 JA: Vad? ___________________________________________________
 NEJ

 

3. Finns det något objekt du funderade över varför det fanns där, dvs. om det kunde användas till
någonting?

 

 JA: Vilket? ________________________________________________
 NEJ
 

4. Funderade du på att "klicka" på den roterande jordgloben i VIRTUA (Lund)?
 

 JA NEJ



 

5. Finns det något objekt som verkar distraherande på dig?
 

 JA: Vilket? ______________________________________________
 NEJ

 

6. Vad tycker du om färgsättningen på grafiken?
 

 För skarpa färger Lagom För svaga färger

 För många färger Lagom För få färger
 

 

7. Övriga kommentarer till grafik, färger och rörliga objekt: _______________

_____________________________________________________________

Generella synpunkter på systemet

1. Vad var bäst / bra? ________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

2. Vad var sämst / dåligt? _____________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

3. Generella intryck av systemet: ________________________________________

_________________________________________________________________



Ikoner för navigering

Vilka funktioner tror du följande ikoner har?

      1.      2.    3. 4.             5.            6.

       7.

Skriv här nedan vid varje siffra vad du tror respektive ikon har för funktion:

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

4. ______________________________________________

5. ______________________________________________

6. ______________________________________________

7. ______________________________________________



  1.       2.            3.                4.                     5.                        6.

Skriv här nedan vid varje siffra vad du tror respektive ikon har för funktion:

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

3. _________________________________________________

4. _________________________________________________

5. _________________________________________________

6. _________________________________________________



Vilka funktioner tror du följande ikoner har?

        1.     2.                  3.           4.

           5.

Skriv här nedan vid varje siffra vad du tror respektive ikon har för funktion:

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________



Vilka funktioner tror du följande ikoner har?

    1.        2.           3.               4.                 5.

    6.                7.

Skriv här nedan vid varje siffra vad du tror respektive ikon har för funktion:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

4. _______________________________________________________

5. _______________________________________________________

6. _______________________________________________________

7. _______________________________________________________



 Vilka funktioner tror du följande ikoner har?

  1.                    2.                 3.              4.        5.  6.                 7.                  8.

9. 10.

Skriv här nedan vid varje siffra vad du tror respektive ikon har för funktion:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

6. ________________________________________________________

7. ________________________________________________________

8. ________________________________________________________

9. ________________________________________________________

10. ________________________________________________________



Ikoner för navigering

Para ihop ikonerna med textalternativen nedan genom att skriva siffrorna på raderna efter
textalternativen.

      1.      2.    3. 4.             5.           6.

       7.

A. Hjälp _______________________________________________________
B. Du hamnar överst på sidan ______________________________________
C. Ny sökning, du hamnar i den senaste typen av sökning (t.ex. ämne,

författare)____________________________________________________
D. Till katalogens ingångssida (hemsida) _____________________________
E. Tillbaka till föregående sida _____________________________________
F. Ny sökning, du hamnar på sidan där olika sökmöjligheter finns att välja på

____________________________________________________________
G. Framåt till nästa sida ___________________________________________
H. Till bibliotekets ingångssida (hemsida) _____________________________



Para ihop ikonerna med textalternativen nedan.

  1.       2.            3.                4.                      5.                        6.

A. Hjälp _________________________________________________________
B. Till söksidan där du senast fyllde i din sökning ________________________
C. Du hamnar överst på sidan ________________________________________
D. Till katalogens ingångssida (hemsida) _______________________________
E. Tillbaka till föregående sida _______________________________________
F. Till bibliotekets ingångssida (hemsida) ______________________________
G. Innehållsförteckning _____________________________________________
H. Framåt till nästa sida _____________________________________________
I. Visa sökhistorik (vad du sökt på

tidigare)_______________________________________________________



Para ihop ikonerna med textalternativen nedan genom att skriva siffrorna på raderna efter
textalternativen.
Observera att några ikoner kan ha flera funktioner, du måste alltså skriva in vissa siffror flera gånger.

       1.     2.                  3.           4.

           5.

A. Välj språk ______________________________________________
B. Skriv din sökning ________________________________________
C. Beställa lån, kopior och fjärrlån _____________________________
D. Till bibliotekets ingångssida (hemsida) _______________________
E. Ge kommentarer på systemet _______________________________
F. Ändra din adress _________________________________________
G. Fråga bibliotekarie via e-post (maila) _________________________
H. Sök på Internet ___________________________________________
I. Gateway hjälp ____________________________________________
J. Sök i katalogen ___________________________________________
K. Hyllplacering _____________________________________________
L. Se karta över biblioteket ____________________________________
M. Ge inköpsförslag __________________________________________
N. Sök igen _________________________________________________
O. Hjälp ___________________________________________________
P. Skicka e-post (maila) till biblioteket ___________________________
Q. Sök på Klassifikationskoder _________________________________
R. Till katalogens ingångssida (hemsida)__________________________



Para ihop ikonerna med textalternativen nedan genom att skriva siffrorna på raderna efter
textalternativen. Endast en bokstav per siffra.

1.        2.           3.               4.                 5.

         6.                7.

A. Välj språk _____________________________________________________
B. Sök på både författare och titel _____________________________________
C. Sök på ämne ___________________________________________________
D. Sök på klassifikationskod (eng. Call number) (anger ämne och hyllplacering)

______________________________________________________________
E. Sök på titel på bok _______________________________________________
F. Sök på titel på en periodika (tidskrift) ________________________________
G. Browsa (skumma lista på t.ex. alla författare eller titlar) _________________
H. Kombinera alla sökmöjligheter _____________________________________
I. Se vilka böcker du lånat ___________________________________________
J. Sök på ord och fraser _____________________________________________
K. Sök på serie ____________________________________________________
L. Sök på författare _________________________________________________



Para ihop ikonerna med textalternativen nedan genom att skriva siffrorna på raderna efter
textalternativen. Endast en bokstav per siffra.

   1.               2.              3.             4.        5.  6.                 7.            8.

9. 10.

A. Välj språk ________________________________________________________
B. Sök på både författare och titel ________________________________________
C. Sök på ämne _______________________________________________________
D. Sök på klassifikationskod (eng. Call number), (anger ämne och hyllplacering)

_________________________________________________________________
E. Skriv din sökning ___________________________________________________
F. Sök på titel på bok __________________________________________________
G. Browsa (skumma lista på t.ex. alla författare eller titlar) ____________________
H. Skicka e-post (maila) till biblioteket ____________________________________
I. Sök på titel på en periodika (tidskrift) ___________________________________
J. Kombinera alla sökmöjligheter ________________________________________
K. Se vilka böcker du lånat ______________________________________________
L. Visa posten för en specifik bok från en lista med flera böcker ________________
M. Sök på ord och fraser ________________________________________________
N. Sök på serie ________________________________________________________
O. Sök på författare ____________________________________________________

.



Bilaga 3

Lunds universitetsbibliotek, samkatalogen.
Katalogens ingångssida.



Lunds universitetsbibliotek, samkatalogen.
Sida för ordsökning.



Lunds universitetsbibliotek, samkatalogen.
Sida för kombinationssökning.



Lunds universitetsbibliotek, samkatalogen.
Sida för expertsökning.



Lunds universitetsbibliotek, samkatalogen.
Sida för Internetsökning.



Bilaga 4

Frank L. Cubley Library, Paul Smith´s College, New York.
Katalogens ingångssida.



Frank L. Cubley Library, Paul Smith’s College, New York.
Sida för sökning på författare.



Bilaga 5

Spencer Library Media Center, Imperial Valley College. Imperial, Kalifornien.
Katalogens ingångssida.





Spencer Library Media Center, Imperial Valley College. Imperial, Kalifornien.
Sida för sökning på författare.



Bilaga 6
Standardiserade ikoner från IFLA.





Bilaga 7

I denna bilaga redovisas resultaten från undersökningens ikontester. Redovisningen omfattar
den del av frågeformuläret då de skulle fylla i betydelsen av ikonerna utan att ha några
alternativ att välja mellan, samt den del då de skulle para ihop ikonerna med olika givna
alternativ.

Resultaten visas i tabeller, en tabell omfattar en ikon. Första kolumnen lodrätt visar resultaten
från det första testet utan färdiga alternativ till ikonerna. Den andra kolumnen innehåller
resultaten från det andra testet med de färdiga alternativen. Ovanför varje tabell finns en
beskrivning av ikonens utseende och funktioner. För att identifiera de fem respondenterna
används bokstavsbeteckningar i stället för deras namn.

Ordningen på tabellerna visas enligt den ordning de studerades av respondenterna, det vill
säga först navigeringsikoner från Spencer, därefter navigeringsikoner från Frank L. Cubley,
sedan ikoner från Lund, sökikoner från Frank L. Cubley, sökikoner från Spencer.

Navigeringsikoner från Spencer Library Media Center

Från katalogen valdes sju ikoner ut för närmare studier.

Ikon 1. Tre pilar bakåt. Text: Go Back. Funktioner: leder till föregående sida, men om den
finns vid en träfflista leder den flera sidor tillbaka. (Se Frank ikon 1).

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A  Hoppa till första sidan om det är flera efter
varandra

Vet ej

B  Tillbaka Tillbaka till föregående sida
C  Bläddra bakåt Ny sökning, du hamnar i den senaste typen av

sökning (t.ex. ämne, författare)
D  Tillbaka till föregående sida eller liknande Tillbaka till föregående sida
E  Tillbaka till sidan innan Tillbaka till föregående sida
TEST 1: Samma svar som för ikon ett i Frank L. Cubley.
TEST 2: I princip samma svar som i Frank L. Cubley.

Ikon 2. Ett frågetecken. Text: Help. Funktion: hjälpsidor visas. (Se Frank ikon 2).

I båda testerna hade respondenterna associerat ikonen med att få hjälpinformation.



Ikon 3. Ett hus. Text: Home. Funktion: till en sida där valen Contents, Catalog, Reserve desk
och User services återfinns. Alla dessa olika delar hör till ett system som har samma typ av
design genom hela. I de angivna alternativen i undersökningen benämns sidan katalogens
ingångssida (hemsida) även om den korrekta benämningen borde vara systemets ingångssida.
(Se Frank ikon 4).

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A  Hem till systemets startsida Till katalogens ingångssida (hemsida)
B  Hemsidan  -//-
C  Topsidan  -//-
D  Till hemsidan  -//-
E  Till utgångspunkten  -//-
TEST 1: Alla hade associerat till någon hemsida.
TEST 2: Alla antog att ikonen ledde till katalogens ingångssida. Här hade de ikon fyra, Exit,
att referera till.

Ikon 4. EXIT. Text: Exit. Funktion: till bibliotekets hemsida. (Se Frank ikon 5).

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A  Avsluta ”programmet” Till bibliotekets ingångssida (hemsida)
B  Avsluta, lämna katalogen  -//-
C  Avsluta  -//-
D  Avsluta  -//-
E  Ut  -//-
TEST 1: Att ikonen avslutade användningen av katalogen förstog alla.
TEST 2: Alla hade det rätta alternativet, till bibliotekets ingångssida. Här behövde den inte
tolka någon bild utan enbart förstå innebörden av ordet exit.



Ikon 5. Pil uppåt. Text: Top. Funktion: hamnar överst på sidan. (Se Frank ikon 6).

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A  Hoppa till början av sidan Du hamnar överst på sidan
B  Längst upp på sidan  -//-
C  Gå en nivå upp  -//-
D  Uppåt  -//-
E  Upp  -//-
TEST 1: Alla hade mer eller mindre uppfattat att denna ikons funktion är ta användaren till
sidans början.
TEST 2: Alla hade det rätta alternativet.

Ikon 6. Enkel pil framåt. Text: Forward. Funktion: leder framåt i en träfflista.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A  Hoppa till nästa sida om det finns fler efter
varandra

Framåt till nästa sida

B  Nästa sida (post)  -//-
C Bläddra framåt  -//-
D  Åt sidan  -//-
E  Nästa sida  -//-
TEST 1: Alla var inne på att man rörde sig framåt, de två första specificerade lite mer vad de
trodde det innebar att röra sig framåt.
TEST 2: Alla hade valt rätt alternativ.



Ikon 7. En kikare. Text: New search. Funktion: leder till senaste söktypen, till exempel
Subject.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A  Söka efter någonting Ny sökning, du hamnar på sidan där olika

sökmöjligheter finns att välja på
B  Sök Ny sökning, du hamnar i den senaste typen av

sökning (t.ex. ämne, författare)
C Förstora Ny sökning, du hamnar på sidan där...
D Förstora Ny sökning, du hamnar i den senaste…
E  Sök Ny sökning, du hamnar på sidan där…
TEST 1: Tre personer associerade till att söka medan en kikare gav signaler till de andra två
att det rörde sig om att förstora.
TEST 2: Alla valde här alternativ som hade med ny sökning att göra. Tre antog att ikonen
ledde till sidan med alla sökmöjligheter medan bara två valde det rätta alternativet, den
senaste typen av sökning.



Navigeringsikoner från Frank L. Cubley Library

Från katalogen valdes sex ikoner ut för närmare studier.

Ikon 1. Tre pilar bakåt. Text: Go Back. Funktioner: leder till föregående sida, men om den
finns vid en träfflista leder den flera sidor tillbaka. (Se Spencer ikon 1).

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Hoppa till första sidan om det finns flera efter
varandra

Vet ej

B Tillbaka Tillbaka till föregående sida
C  Bläddra bakåt Visa sökhistorik (vad du sökt på tidigare)
D Tillbaka till föregående sida Tillbaka till föregående sida
E  Tillbaka  -//-
TEST 1: Alla insåg att ikonen leder bakåt bland webbsidorna, men de var konfunderade över
att det var flera pilar på ikonen.
TEST 2: Fortfarande är det bakåtbläddring som dominerar. Person A var väldigt inne på att
flera pilar leder flera sidor tillbaka, och då fanns det inget sådant alternativ i den färdiga listan
över funktioner.

Ikon 2. Ett frågetecken. Text: Help. Funktion: hjälpsidor visas. (Se Spencer ikon 2).
I båda testerna hade alla kommit fram till att ikonen genererar hjälpinformation.



Ikon 3. En uppslagen bok med text på en sida. Text: Contents. Funktion: innehållsförteckning
i hypertext över alla valmöjligheter i systemet, sökmöjligheter, kursinformation, förnya lån
osv.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Böcker, kanske får man söka efter böcker Visa sökhistorik (vad du sökt på tidigare)
B Sök Innehållsförteckning
C Adresser o.dyl. Innehållsförteckning
D Lista resultat Till katalogens ingångssida (hemsida)
E Vet ej Innehållsförteckning
TEST 1: Ingen antog att ikonen var en innehållsförteckning över alla systemets val. Ett par
var dock inne på att det rörde sig om någon form av lista.
TEST 2: Tre personer kom fram till att det var en innehållsförteckning.

Ikon 4. Ett hus. Text: Home. Funktion: till en sida där valen Contents, Catalog, Reserve desk
och User services återfinns. Alla dessa olika delar hör till ett system som har samma typ av
design genom hela. I de angivna alternativen i undersökningen benämns sidan katalogens
ingångssida (hemsida) även om den korrekta benämningen borde vara systemets ingångssida.
(Se Spencer ikon 3).

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Hem till systemets startsida Till katalogens ingångssida (hemsida)
B Hem  -//-
C Vet ej  -//-
D Hem Till bibliotekets ingångssida (hemsida)
E Till utgångspunkten Till katalogens ingångssida (hemsida)
TEST 1: Fyra personer hade associerat till att ikonen leder till hemsidan. Det var bara en som
klart hade specificerat att det rörde sig om systemets ingångssida. Respondent C har inte
angivit något här eftersom personen angav att ikon sex var ingångssidan, (personens ordval
var topsidan).
TEST 2: En person, D, angav bibliotekets ingångssida eftersom personen hade angivit
katalogens ingångssida för ikon tre, den uppslagna boken. Övriga hade det rätta svaret.



Ikon 5. Två fotavtryck i riktningen uppåt på ikonen. Text: Exit. Funktion: till bibliotekets
ingångssida. (Se Spencer ikon 4).

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Vet ej Framåt till nästa sida
B Framåt  -//-
C Vidare framåt  -//-
D Avancerad sökning  -//-
E Vet ej  -//-
TEST 1: Ingen förstog att ikonen leder till bibliotekets ingångssida. Två antog att den på
något sätt leder framåt.
TEST 2: Alla trodde att ikonen leder framåt, inga rätta svar alltså.
Ikonen kan vara lättare att tolka om den enkla framåtpilen samtidigt syns, men den syns
endast vid träfflistor. Exit-ikonen förekommer således oftast utan den enkla pilen att referera
till.

Ikon 6. En bergstopp med en flagga högst upp. Text: Top. Funktion: hamnar överst på sidan.
(Se Spencer ikon 5).

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Vet ej Du hamnar överst på sidan (kanske, dum ikon)
B Längst upp på sidan Du hamnar överst på sidan
C Topsidan (bläddra dit)  -//-
D Enkel sökning  -//-
E Vet ej  -//-
TEST 1: Endast en person antog att ikonen ledde till sidans början. För person Cs svar se
kommentar till ikon fyra.
TEST 2: Alla hade här valt det rätta alternativet, om än med viss tvekan.



Ikoner från Lund

Ur katalogen har fem ikoner valts ut för närmare studier.

Ikon 1.
Ikon med block och penna. Text: Tjänster. Funktioner: Ge inköpsförlag, Beställa lån/kopior,
fjärrlån, Ge förslag på systemet, Ändra din adress, Skicka frågor till biblioteket via e-post.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Fylla i något formulär Beställa lån/kopior och fjärrlån, Fråga

bibliotekarie via e-post
B Index Fråga bibliotekarie via e-post
C Identifiera sig Beställa lån/fjärrlån och kopior, Ge

inköpsförslag, Ändra din adress
D Lista resultat Sök igen
E Sökning Fråga bibliotekarie via e-post
TEST 1: Det var ingen som kopplade ihop ikonen med de funktioner den verkligen
representerade. Alla fem gjorde dessutom helt skilda antaganden om dess funktion.
TEST 2: Detta test gav bättre resultat för denna ikon än det första testet. Att skicka e-post till
bibliotekarie och att beställa lån, kopior och fjärrlån var de vanligaste associationerna. Det
var ingen som lyckades para ihop ikonen med alla dess funktioner. Ingen kopplade ihop
ikonen med funktionen att ge förslag på systemet.

Ikon 2. Ikon med olika symboler och de fyra bokstäverna LANG från det engelska ordet
language. Text: Välj språk eller Choose language / Välj språk. Funktion: Välja engelska eller
svenska.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Byta språk, kanske Välj språk
B Välja språk Välj språk
C Skicka e-post Sök på Internet
D Till biblioteket Fråga bibliotekarie via e-post, Skicka e-post till

biblioteket, Ändra din adress
E Söka på Internet Välj språk
TEST 1: Här var det två stycken som associerade till den verkliga funktionen.
TEST 2: Tre personer kopplade ihop ikonen med dess rätta funktion att välja språk. Två av
dessa tre personer hade redan i första testet angivit denna funktion. I båda testerna kopplades
ikonen ihop med att söka på Internet och att skicka e-post.



Ikon 3. Ikon med ett stort rött frågetecken på. Text: Hjälp  eller  Gateway hjälp (heter ikonen
på sidan som heter Språk). Funktion: Beskriver katalog och sökmöjligheterna.

TEST 1: Här hade alla fem associerat till att få hjälp.
TEST 2: Alla hade parat ihop ikonen med alternativen Hjälp och Gateway hjälp.

Ikon 4. Ikon med en person som tar ut en bok från en bokhylla. Text: a. Internetsökning (heter
den på ingångssidan) eller b. Sök i katalogen (heter den på Språk sidan och på Tjänster sidan).
Funktion: a. leder till en sida som heter Search där det finns länkar till sökverktyg på webben.
b. leder till ingångssidan.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Vet ej Hyllplacering
B Sök Skriv din sökning, Sök i katalogen
C Sök efter ett ämne Hyllplacering
D Ny sökning Sök i katalogen
E Se vilka ämnen böckerna står uppställda på Sök i katalogen, Se karta över biblioteket
TEST 1: De flesta var inne på att ikonen hade något med sökning att göra, men de hade
problem med att se vad skillnaden i funktioner kunde vara mellan denna ikon och ikon
nummer fem. Ingen associerade till att söka på övriga Internet.
TEST 2: Även i detta test antog de flesta att funktionen var sökning. Två personer föreslog att
den symboliserade hyllplacering. Inte heller här kopplade någon ihop ikonen med Internet
sökning.



Ikon 5. Ikon med en hand som tar ut en bok ur en bokhylla. Återfinns bland annat på sidan
som visar sökresultaten. Text: Sök igen. Funktion: Leder till sidan för den typ av sökning som
senast användes, till exempel Expert.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Lämna tillbaka bok Sök i katalogen
B Placering Hyllplacering, Se karta över biblioteket
C Sök efter en bok Sök i katalogen
D Visa resultat Beställa lån/kopior och fjärrlån, Hyllplacering
E Vet ej Beställa lån/kopior och fjärrlån, Hyllplacering
TEST 1: Ingen associerade till att ikonen skulle leda till sidan för den senaste typen av
sökning.
TEST 2: De som trodde att ikon nummer fyra representerade hyllplacering trodde att denna
ikon symboliserade sökning medan de som antog att ikon nummer fyra symboliserade
sökning trodde att denna ikon stog för hyllplacering. Inte heller i detta test var det någon som
kopplade ihop ikonen med dess verkliga funktion.



Sökikoner hos Frank L. Cubley Library

Sju ikoner valdes ut från katalogen.

Ikon 1. Jordglob i stativ. Text: Words or Phrase. Funktion: sök på ord eller fras.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Språk Välj språk
B Översikt  -//-
C Kartor  -//-
D Till Internet sökning Sök på ämne
E Allmän översikt över hela katalogen, hel sida
över öppettider och tjänster

Välj språk

TEST 1: Skilda antaganden om vad en jordglob kan symbolisera. Inga rätta alternativ.
TEST 2: Fyra personer trodde att de kunde byta språk med ikonen. Inte heller här hade någon
det rätta alternativet.

Ikon 2. Ett kombinationslås och ett par fingrar. Text: Combination. Funktion: Går att fritt
kombinera sökning på ord/fras, författare, titel, ämne, serie och periodikatitel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Byta lösenord Kombinera alla sökmöjligheter
B Kombinationssökning  -//-
C Vet ej Sök på klassifikationskoder (eng.Call number)

(anger ämne och hyllplacering)
D Avancerad sökning Kombinera alla sökmöjligheter
E Ämnessök Sök på klassifikationskod...
TEST 1: Endast en person antog att det var kombinationssökning. Låset gav associationer till
lösenord och till komplexa sökningar.
TEST 2: Ytterligare två personer kopplade ihop ikonen med kombinationssökning. Övriga två
valde alternativet klassifikationskod.



Ikon 3. En byst. Text: Author. Funktion: sök på författare.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på författare Sök på författare
B Författare  -//-
C Sök efter författare  -//-
D Sökning på vetenskapliga artiklar  -//-
E Personsökning, typ anställda  -//-
TEST 1: Det rätta alternativet att söka på författare hade tre uppfattat. En person antog att
bysten betydde anställda personer.
TEST 2: Alla valde det korrekta alternativet författare.

Ikon 4. Sex bokryggar. Text: Title. Funktion: sök på titel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på titel Sök på titel på bok
B Titel  -//-
C Sök efter böcker  -//-
D Sökning skönlitteratur  -//-
E Litteratursökning  -//-
TEST 1: Två personer förstog att det gällde just titel. De övriga tänkte bara på att det gällde
böcker.
TEST 2: Alla uppfattade att det var titel på bok som eftersöktes.



Ikon 5. Rymdfarkost på väg ut i rymden. Text: Subject. Funktion: sök på ämne.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök efter ämne Sök på ämne
B Framåt  -//-
C Bläddra uppåt Vet ej
D Enkel sökning Browsa (skumma lista på t.ex. alla författare

eller titlar)
E Länkar Sök på ämne
TEST1: Endast en person visste att raketen symboliserar sökning på ämne. Två personer fick
associationer till rörelse och en trodde att där fanns länkar ut till övriga webben.
TEST 2: Det rätta alternativet hade tre personer valt. En hittade inget alternativ som passade
och den sista antog att det rörde sig om browsing.

Ikon 6. Böckerna och bysten. Text: Author/Title. Funktion: Kombinera författare och titel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på författare och titel Sök på både författare och titel
B Författare och titel  -//-
C Sök efter bok/författare  -//-
D Sökning vetenskapliga böcker  -//-
E Författare  -//-
TEST 1: De tre som uppfattat att bysten var författare hade även rätt här och två av dem hade
då även förstått att böckerna betydde titel. En person hade antagit att bysten var vetenskapliga
artiklar medan den i kombination med böcker skulle vara vetenskapliga böcker.
TEST 2: Här hade alla redan uppfattat att bysten var författare och böckerna titel.



Ikon 7. Ett par händer som håller i en uppslagen tidskrift. Text: Periodical title. Funktion: sök
på tidskriftstitel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök efter tidskrifter Sök på titel på en periodika (tidskrift)
B Tidskrifter  -//-
C Sök efter en tidning  -//-
D Tidningsök  -//-
E Tidningar/Tidskrifter  -//-
 I båda testerna hade alla respondenter angivit att sökningen gällde tidskrifter.



Sökikoner hos Spencer Library Media Center

Tio ikoner valdes ut ur katalogen.

Ikon 1. Ett antal ord i olika färger. Text: Words or Phrase. Funktion: sök på ord eller fras.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på vad man vill Skriv din sökning
B Avancerad sökning Sök på ord och fraser
C Sök på titel ämne ord osv. Kombinera alla sökmöjligheter
D Sökning Allmän Sök på ord och fraser
E Sökning Kombinera alla sökmöjligheter
TEST 1: I princip alla antog att här sökte de i olika index i katalogen även om ingen direkt
angav ord och fraser.
TEST 2: Två personer valde här ord och fraser medan två valde kombinera alla
sökmöjligheter och en person valde det allmänna skriv din sökning.
Det är inte alldeles lätt att veta vad det innebär att söka på ord och fraser, vilka index
katalogen egentligen söker i. På sätt och vis kombineras flera sökmöjligheter här om
katalogen söker efter det inskrivna ordet i fält som titel, ämnesord och så vidare.

Ikon 2. Ett kombinationslås och två fingrar. Text: Combination. Funktion: går att fritt
kombinera sökning på ord/fras, författare, titel, ämne, serie och periodikatitel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Kombinationssökning, samma som 1 Kombinera alla sökmöjligheter
B Kombinationssökning  -//-
C Byta lösenord Sök på klassifikationskoder (eng.Call number)

(anger ämne och hyllplacering)
D Avancerad sökning Kombinera alla sökmöjligheter
E Finsökning Sök på klassifikationskoder…
TEST 1: Två personer angav kombinationssökning, men här märks att person A inte riktigt
förstår skillnaden mellan kombinationssökning och sökning på ord. Liksom för ikon två i
Frank L. Cubley testet var det här en person som antog att det rörde sig om att byta lösenord,
dock ej samma person som i det testet. De två sista personerna antog att det rörde sig om en
mer detaljerad och komplex sökning.
TEST 2: De tre som här valde kombinationssökning och de som valde klassifikationskoder
hade gjort på samma sätt i testet med Frank L. Cubley ikon två.



Ikon 3. En hand som skriver i en bok. Text: Author. Funktion: sök på författare.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på författare tror jag nog Sök på författare
B Fritext Skicka e-post (maila) till biblioteket
C Handskrifter Sök på författare
D Lista resultat Skriv din sökning
E Handskrifter Sök på författare
TEST 1: Denna bok och skrivande hand gav associationer till handskrifter och till listor, men
en person angav, om än tveksamt, sökning på författare.
TEST 2: Inte heller med färdiga alternativ lyckades alla koppla ihop med författarsökning.

Ikon 4. En bit av en sida med ordet title. Text: Title. Funktion: sök på titel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på titel Sök på titel på bok
B Titel  -//-
C Sök på titel  -//-
D Sökning titel  -//-
E Titelsökning  -//-
I båda testerna hade alla kopplat ihop ikonen med titelsökning. Eftersom alla kan engelska så
var det inga problem för dessa respondenter.

Ikon 5. En bit av en sida med ordet subject. Text: Subject. Funktion: sök på ämne.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på ämne Sök på ämne
B Ämne  -//-
C Sök på ämne  -//-
D Sökning ämne  -//-
E Ämnessökning  -//-
Liksom för ikon fyra var det här bara att läsa sig till att det rörde sig om en ämnessökning.
Detta hade alla lyckats med.



Ikon 6. En bit av en sida med ordet title och bokstäverna uth. Text: Author with Title.
Funktion: kombinera författare och titel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på titel och författare Sök på både författare och titel
B Titel och författare  -//-
C Vet ej  -//-
D Sökning titel/författare  -//-
E Ett ord eller del i titel  -//-
TEST 1: Ännu en ikon med text. Här var det inte hela orden så ett par stycken hade missat att
det även gällde sökning på författare.
TEST 2: Rätt alternativ hade alla hittat här.

Ikon 7. En tidskrift med texten journal. Text: Periodical title. Funktion: sök på tidskriftstitel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök bland tidskrifter Sök på titel på en periodika (tidskrift)
B Periodika  -//-
C Sök bland tidningar  -//-
D Sökning artiklar  -//-
E Tidskrifter  -//-
TEST 1: Alla var inne på att det rörde sig om tidskrifter även om en person skrev artiklar.
TEST 2: Det rätta alternativet hade alla valt.



Ikon 8. Ett par glasögon. Text: Browsing. Funktion: se lista på författare, titlar, ämnen eller
andra termer som använts för att beskriva materialet.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Uppförstora Vet ej
B Hjälp Se vilka böcker du lånat
C Förstora Visa posten för en specifik bok från en lista med

flera böcker
D Förstora Visa posten för en specifik bok...
E Vet ej Browsa (skumma lista på t.ex. alla författare

eller titlar)
TEST 1: Glasögon signalerade felaktigt till tre personer att det rörde sig om att förstora. En
person antog att hjälp skulle finnas under glasögonen.
TEST 2: Endast en person hade valt alternativet browsing, dock verkar det inte vara för att
personen var helt säker på att det var rätt svar eftersom personen i test ett inte kunde ange
någon funktion för ikonen. Två personer antog att ikonen skulle visa posten för en specifik
bok ur en lista.

Ikon 9. Tre katalogkort med bokstavs- och sifferkombinationer. Text: Call number. Funktion:
sök på klassifikationskod som anger verkets ämne samt hyllplacering. En lista på koder med
tillhörande titlar och författare visas.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Sök på ISBN nummer eller liknande Sök på klassifikationskod...eller Se vilka böcker

du lånat
B klassificering Sök på klassifikationskoder (eng.Call number)

(anger ämne och hyllplacering)
C Vet ej Se vilka böcker du lånat
D Visa hyllplacering Sök på klassifikationskoder…
E Systematisk katalog Se vilka böcker du lånat
TEST 1: Några stycken var inne på rätt spår. De hade klassificering, hyllplacering och
systematisk katalog som passande alternativ.
TEST 2: Tre personer angav det rätta, klassifikationskod. Övriga två hade redan valt detta
alternativ till ikon två, kombinationslåset. I stället tycket de att det passade med betydelsen att
se vilka böcker man lånat.



Ikon 10. Fyra numrerade bokryggar. Text: Series. Funktion: se en lista på serier efter titel.

Eget associerade alternativ Val av färdiga alternativ
A Bibliotekets uppställning Browsa (skumma lista på t.ex. alla författare

eller titlar)
B Placering Sök på serie
C Lista böcker  -//-
D Lista resultat  -//-
E Länkar till andra kataloger  -//-
TEST 1: Två personer kopplade ikonen till placering medan två antog att de skulle få se
träfflistor.
TEST 2: Fyra hade valt sökning på serie medan en person valt browsing.


