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bedömning av användargränssnitt. Materialet brukar användas vid kurser vid CMD
brukar då ha grupparbeten där deltagarna får öva sig i att bedöma användargrän
ur olika aspekter. Vid dessa bedömningar får grupperna koncentrera sig på en as
taget och bedöma flera olika användargränssnitt ur just denna aspekt. På grund a
återkommer en hel del punkter som under olika rubriker. De aspekter som tas up

1. Disposition av skärmytan

2. Menyer

3. Orientering och navigering

4. Inmatning

5. Layout

6. Färgkoder mm

7. Återkoppling

8. Ikoner och knapper

9. Placering

För varje aspekt anges vad som normalt sett är bra respektive mindre bra. Obse
dock att en bedömning av vad som är bra respektive mindre bra i en viss aspekt
ingenting säger om hur viktig den iakttagelsen är för gränssnittets funktion som he
I vissa situationer är det viktigast att gränssnittet är lätt att lära, i andra situatione
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det viktigast att gränssnittet är smidigt att använda för en van användare. Givetvis
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måste en bedömning av användargränssnittet alltid baseras på en analys av de
tilltänkta användarna och deras arbetssituation.

Det är aldrig möjligt att utforma gränssnittet så att det blir bra ur alla delaspekter,
måste kompromissa och avgöra vad som är viktigast och även vad som är möjlig
genomföra.

Min förhoppning är dock att dessa stolpar ska vara till hjälp vid bedömning av ett
gränssnitt. Framförallt hjälp att fokusera på en aspekt i taget och att hitta det som
mindre bra, men inte minst viktigt, även det som är bra.

Vid våra kurser används ett bildmaterial med exempel. Det kan hända att vissa pu
är svåra att förstå utan dessa bildexempel.

Om ni har synpunkter eller frågor kring detta material, vänd er gärna till mig, ema

E.Nygren@cmd.uu.se.

Skärmdisposition - att utnyttja skärmens yta

Större skärm bättre än
liten

Skärmytan är i allmänhet en viktig men begränsad resurs i ett datorstöd. Ofta är 
svårt att få plats med allt det som man vill ska få plats på skärmen.

Många jämförande studier visar att de allra flesta uppgifter utförs snabbare och sä
med en större skärm jämfört med en mindre skärm. Man arbetar snabbare och g
färre fel. Skillnaderna är avsevärda.

En stor skärm ger möjlighet att bygga upp dialogen så att olika dialogelement int
behöver överlappa varandra. En mindre skärm ställer stora krav på väl genomtän
disponering av den tillgängliga skärmytan.

Gränssnittets
huvuddelar

Ett användargränssnitt är ofta uppbyggt av cirka 5-6 huvudelement. Dessa kan ti
exempel vara: en läsyta (fönster), en skrivyta (dialogruta), ett index av något slag
(översikt), en ikonyta och en menyrad (oftast överst på skärmen). Det är viktigt h
man väljer dessa element. Det kommer att avgöra hur användaren uppfattar
gränssnittet men också hur man kan tala om gränssnittet och om sitt arbete med
datorsystemet. Om man till exempel väljer ut en viss informationsmängd som ma
alltid presenterar tillsammans på skärmen har man skapat ett “skärm-dokument”
Genom att göra detta har man skapat en informations-"chunk" dvs en helhet som
användaren kommer att använda och tala om som en enhet. En sådan
informationschunk kommer man att lära sig efter hand. När man lärt sig denna
kommer man att kunna följande i ryggmärgen:

• Dialogelementets huvudsyfte

• Vilka uppgifter som finns med

• Utseendet

• Exaktvar varje uppgift kan återfinnas på dokumentet.

• Vilka uppgifter som ändras ofta

• Vilka av uppgifterna som ändras sällan
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• Avläsningsstrategier för att snabbt läsa av dokumentet.
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• Man titta efter ett tag direkt på de intressanta uppgifterna utan att läsa rubrike

Användaren kommer att kunna använda dialogelementet som ett begrepp i
yrkesspråket. Det är viktigt att info-chunken får ett användbart namn som kan
användas som gemensam referens när man pratar med kollegor om arbetet.

I de traditionella alfanumeriska gränssnitten var huvuddelarna nästan alltid lika m
enskilda skärmbilder. Dessa kunde man referera till med skärmnamnet, något so
också mycket påtagligt märks i yrkesspråket. Exempel “Kan du ta och titta på TIK
och se om VTV ska ha någon leverans... “

Huvuddelarna i gränssnittet ska vara väl avgränsade från varandra. De ska skilja
i utseende och/eller placering. Deras format ska vara anpassade till skärmens st
så att flera sådana huvuddelar får plats samtidigt på skärmen.

Förutom dessa huvuddelar som är specifika för applikationen förekommer mer
standardiserade dialogement till exempel dialogboxar, rullgardinsmenyer, pop-up
menyer, knappar, och ikoner.

Användaren ska klart kunna se vilket eller vilka element som är framme på skärm
Helst utan att behöva läsa, dvs utseende och placering ska ge denna information

De olika dialogelementen som används i gränssnittet bör ha en benämning.
Benämningen ska vara lätt att använda i talspråk och specifik för applikationen
exempelvis tidboksblad, kalender, patientkort.

Att ha sådana benämningar fyller flera syften:

• Hjälper till att skapa en mental modell av systemet.

• Benämningen kan användas för att beordra fram ett sådant element, exempe
genom val i en rullgardinsmeny eller med ett tangentbordskommando.

• Man ska kunna referera till ett dialogelement i ett samtal. Ett dialogelement
kommer att utgöra ett yrkesredskap, dess benämning blir en del av yrkessprå

• Man ska kunna referera till aktuellt dialogement när man har problem, t ex i e
manual.

Det är bra...

+ om användargränssnittets huvudelement är tydliga, dvs om de har karakterist
utseenden, format och placeringar

+ om huvudelementen har fungerande benämningar

+ om huvudelementen är naturliga för uppgiften

Det är mindre bra...

- om gränssnittets består av många små delar som ser ungefär likadana ut

- om man inte kan se skillnad på vad som är fönster och vad som är dialogruto

- om man måste läsa rubriker för att avgöra vilken typ av dialogelement man
betraktar
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Vad kan man se Helst bör all relevant information som behövs för genomförandet av en viss
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samtidigt? arbetsuppgift kunna betraktas samtidigt på skärmen. Vi vet att om man måste “v
bild” mitt i ett beslut får vi en belastning på korttidsminnet då man måste hålla
uppgifter kvar i minnet. Undersökningar har visat att detta gör att vi fattar sämre
beslut, arbetar långsammare och att arbetet blir mer stressande jämfört med en
situation där vi kan betrakta allt vad vi behöver för beslutet samtidigt på skärmen

Med anledning av detta bör man vara noga med hur man disponerar skärmytan.
bör inte “slösa” bort skärmyta på oviktiga saker som exempelvis dekorationer. De
kanske är roliga den första tiden men snart kommer en användare att önska att y
utnyttjats bättre.

Man behöver inte vara alltför rädd för att visa för mycket information på skärmen
van användare lär snart in effektiva avläsningsstrategier även om skärmen rymm
mycket information. En förutsättning för detta är att informationen presenteras på
lämpligt sätt genom omsorgsfull utformning av layout, färg gruppering etc (Se lay

Man bör heller inte utnyttja skärmytan ineffektivt, genom att ha alltför glesa “bilde
Det senare står i konflikt med det faktum att en nybörjare lättare läser av en skär
som innehåller lite information dvs som är gles med mycket tomrum. Här liksom 
annan gränssnittsdesign måste man göra en avvägning mellan motstridiga mål. E
bild blir lätt att avläsa för en nybörjare men blir alltså ineffektiv för en van använd
Man måste bedöma från fall till fall vad som är viktigast. Oftast tenderar man doc
göra bilderna alltför glesa.

Om man har ont om plats kan pop-up menyer vara ett bra alternativ som inte tar 
permanent plats.

I ett visst arbetsmoment behöver man se flera olika informationsmängder för att
exempelvis kunna göra en bedömning och fatta ett beslut.

Det är bra...

+ om all information som behövs i ett visst arbetsmoment är synlig samtidigt.

+ om huvuddelarna kan ligga bredvid varandra på skärmen

Det är mindre bra...

- om man behöver växla mellan olika bilder mitt i ett arbetsmoment.

- om en dialogruta kommer upp så att den skymmer annan information som be
för att aktuell uppgift

Det är inte alltid möjligt att visa all information samtidigt. I så fall:

Det är bra...

+ om det på skärmen framgåratt det finns ytterligare information att tillgå.

+ om det på skärmen framgårvar övrig information finns någonstans.

+ om det på skärmen framgårhur man når övrig information

Det är mindre bra...

- om ingen referens alls finns till dold information som är relevant för uppgiften.
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Förhållande mellan I många system får man först se en översikt av något slag. Detta kan till exempel vara
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detaljnivå och
översiktsnivå

en förteckning över vilka dokument som finns, vilka ärenden som finns, eller i ett
bokningssystem en översikt över vilka tider som finns. Därefter kan man välja att
på mer detaljerad information genom att gå ner på detaljnivå, till exempel genom
välja ut ett visst dokument, ett visst ärende eller en viss tid. Om man fullständigt
förlorar översikten ur sikte när man går ner på detaljnivå blir det svårare att orien
sig i systemet.

Det är bra...

+ om översikten eller åtminstone någon förenklad form av översikten fortfarand
syns på skärmen även när man går ner på detaljnivå.

Det är mindre bra...

- om översiktsbilden försvinner helt ur sikte när man väljer att gå ned på detaljn

- om översikts- och detaljbilden överlappar varandra.

Var man läser och var
man skriver

När en användare ska dokumentera ett beslut genom att skriva in uppgifter i ett
dokument eller formulär behöver man ofta se beslutsunderlaget samtidigt som m
skriver.

Det är bra...

+ om man kan se den information som utgör beslutsunderlag samtidigt som ma
inmatningsformuläret framme.

+ om man har en yta på skärmen reserverad för inskrivning och en annan för at
beslutsunderlaget.

Det är mindre bra...

- om beslutsunderlaget försvinner när man tar fram inmatningsformuläret.

- om inmatningsformuläret lägger sig ovanpå beslutsunderlaget.

- om man behöver flytta inmatningsformuläret för att se beslutsunderlaget.

- om en dialogruta som kräver en bekräftelse av användaren kommer upp så a
döljer information som är relevant för bekräftelsen.

- om man behöver se underliggande data kan man göra sådana dialogrutor
genomskinliga. Detta används i realtidssystem för sjukvården.

Vad dominerar
skärmytan?

I ett gränssnitt finns alltid information som är mer eller mindre väsentlig för
arbetsuppgiften. Med väsentligt menar vi det som man letar efter när man arbeta
innehållet i datafälten snarare än rubrikerna i ett formulär. Det som stannar kvar 
bildminnet efter ett snabbt ögonkast på skärmen ska framförallt vara innehåll, dv
datauppgifter snarare än rubriker, ett dokument snarare än en massa fönsterram

Det är bra...

+ om bilden är kompakt och innehåller mycket information.

+ om skärmen domineras av den mest relevanta informationen.

+ om data dominerar över rubriker.

+ om innehållet i fönster dominerar över fönsterramar.
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Det är mindre bra...
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- om mindre väsentlig information breder ut sig på bekostnad av mer väsentlig.

- om mindre väsentlig information dominerar bilden

- om dekorationer tar plats som kunde ha utnyttjas bättre.

- om fönsterramar tar för stor plats eller är dominerande.

- om det finns alltför mycket tomrum i bilden.

- om det finns rubriker som inte behövs.

- om rubrikerna är dominerande jämfört med data

Fasta eller flyttbara delar De olika delarna i ett gränssnitt kan antingen ges fasta platser på skärmytan elle
flyttas omkring fritt av användaren. Det senare ger flexibilitet men det blir också
ineffektivt och omständligt för en van användare som ständigt måste utföra
operationer på fönster: flytta, öppna, stänga, förstora förminska etc. För de flesta
yrkesmässiga tillämpningar är det bättre att tänka igenom hur de olika fönstren e
andra gränssnittselementen ska placeras på skärmen så att de fungerar bra tillsa
och mer eller mindre fixt låsa denna placering. Undersökningar visar att det är bä
med fönster som placeras bredvid varandra jämfört med om man placerar fönstr
överlappande.

Undantaget gäller mindre fönster av typ dialogrutor som gärna kan vara överlapp

Det är bra...

+ om olika gränssnittselement ges fasta platser på skärmen

+ om placeringen är genomtänkt och konsekvent

+ om fönster som öppnas samtidigt kommer upp bredvid varandra

Det är mindre bra...

- om olika gränssnittselement kan flyttas omkring godtyckligt över hela skärme

- om användaren är tvungen att flytta om fönster gång på gång

- om fönster som öppnas samtidigt visas överlappande

Menyer - att utforma menyer av olika slag

En meny är en uppräkning av alternativ som man kan välja emellan. Menyer
förekommer i många former. Vanliga traditionella menyer där alternativen presen
som en lista på skärmen. Alternativen selekteras med en funktionstangent,
tangentkombination eller genom att klicka på ett av alternativen.
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Rullgardinsmenyer där ett val kan resultera i att nästa menynivå rullas ned etc.
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Även i vissa inmatningsfält kan menyer finnas i form av listor med valbara alterna
för vad som ska matas in i ett fält.

Gemensamt för alla menyer är att de utnyttjar att människan är mycket bättre på
igenkänning än återgivning.

Menyer används för att välja funktioner eller för att komma åt information som fö
tillfället inte finns tillgänglig på skärmen.

Att presentera
menyalternativen

Det är bra...

+ om det mest frekvent valda menyalternativet står först respektive överst.

+ om menyalternativ måste ha benämningar är det bättre att använda siffror än
bokstäver, (såvida inte bokstäverna ger god minneshjälp). Alltså hellre 1, 2, 3,
än A, B, C, D, E.

+ om menyalternativens sifferbeteckningar högerjusteras.

+ om menyalternativ som inte är valbara visas men gråtonas. Detta för att ge
konsistens i position.

+ om man har många menyalternativ är det bra om de grupperas med lite tomru
mellan varje grupp

+ om man använder pop-up menyer som inte tar upp permanent plats, om det ä
trångt om utrymme på skärmen

+ om menyalternativen är verb.

Det är mindre bra...

- om icke valbara alternativ tas bort från listan över menyalternativ

- om menyalternativen står ordnade på olika sätt vid olika tillfällen

- om menyalternativen presenteras horisontellt. Sådana menyer är svåra att sc
De kan dock vara användbara om det är mycket ont om plats. I CAD-system
används ofta horisontella menyer på grund av att skärmytan används i första 
till att visa ritning.

- om ett “farligt” alternativ ligger alldeles under ett frekvent använt alternativ på
skärmen. För rullgardinsmenyer bör man beakta att det vanligaste felet är att 
misstag klicka på ett alternativ under det avsedda, man bör därför se till att in
något alternativ med allvarliga konsekvenser ligger under ett alternativ som vä
ofta.

Att välja alternativ i en
meny

Det kan finnas olika sätt att välja alternativ i exempelvis en rullgardinsmeny.

Det är bra...

+ om man kan välja mellan att använda musen och att göra snabbval med tang

+ om man i en meny med många nivåer kan gå direkt till ett visst menyalternativ
ligger på en lägre nivå, sk snabbval

+ om eventuella snabbval är lätta att komma ihåg och visas på ett tydligt sätt.

+ om bokstaven för snabbvalskommmandot är valt så att man lätt associerar till
aktuellt alternativ.

+ om man med ett klick eller tryck kan gå tillbaka till översta nivån
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Det är mindre bra...
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- om man bara kan använda musen för att göra val i menyer.

- om man inte kan backa utan måste börja om från början om man valt fel

- om man behöver två händer för att ge snabbkommando för menyval

- Att gruppera menyalternativ i en hierarki. Att ha fler än ca 4 nivåer i en hierark
uppbyggd meny leder ofta till osäkerhet om var man befinner sig. Man bör ha
nivåer med många alternativ på varje nivå hellre än många nivåer med få alter
på varje nivå. Detta gör att menyvalet går snabbare.

Det är bra...

+ om menyalternativen är logiskt grupperade och varje grupp har en benämning
ger en bra beskrivning av gruppen.

Det är mindre bra...

- om grupperingen av alternativ är ologisk. Se till att täcka in alla möjligheter så
inget alternativ ramlar mellan stolarna. Se till att grupperna är exklusiva.

Att veta var man är i en
meny

Menyer kan vara breda, dvs innehålla många alternativ men få nivåer. Menyer ka
också vara djupa, dvs innehålla få alternativ men många nivåer.

Det är bra...

+ om menyerna är breda snarare än djupa.

+ om man kan se vilket alternativ man valde på en högre nivå när man ska välja 
undre nivå.

+ om man ser vilken meny-nivå man befinner sig på utan att behöva läsa, dvs p
menyns utseende eller placering.

Det är mindre bra...

- om menyerna är djupa snarare än breda.

Orientering och navigering - att veta var man är och
vart man ska

Orientering innebär att användaren hela tiden vet var han eller hon “är” i systeme
Detta innebär att man vet vilka olika dialogement som för tillfället kan betraktas p
skärmen, dvs var man är och hur man kom hit.

Att vara orienterad
innebär att veta var man
är

Detta innebär att man vet vad det är man betraktar, vilket element, vilken typ av
element, vilken nivå man är på, samt till exempel i en lista eller en text, hur långt
början respektive slutet.
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I ett bra gränssnitt vet användaren allt som behövs för orientering utan att behöva läsa.
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Återkoppling (feedback) och dialogelementens utseende ska vara tillräckligt för a
denna information. Detta är bra därför att orienteringen då kan skötas “med
ryggmärgen” utan att man behöver ta tankekraft från sin egentliga arbetsuppgift 
ofta är ett beslut eller en bedömning.

Navigering innebär att användaren vet vilka operationer som ska utföras för att ko
till en annan informationsmängd. Detta innebär att man vet vilka dialogelement s
finns men som för tillfället inte synliga på skärmen samt relationen mellan dessa
“osynliga” och de som för tillfället är synliga, dvs hur man ska göra för att komma
ett annat ställe.

Att kunna navigera innebär dels att veta vilka andra “ställen” som finns, och dels
man gör för att ta sig dit.

• Att gå upp respektive ned i nivå.

• Att gå framåt respektive bakåt.

• Att gå från detaljnivå till översikt och tvärtom.

• Att gå från en typ av dialogelement till ett annat.

Alla sådana operationer bör vara enkla och med tydlig återkoppling om vad som
händer.

I sådana arbetsuppgifter där man ofta blir störd eller växlar mellan olika
arbetsuppgifter är det särskilt viktigt att man snabbt kan orientera sig i
informationsmängderna.

Det är bra...

+ om man ser vilken nivå man är på i en meny utan att behöva läsa.

+ om man ser vilken detaljnivå man för tillfället är på utan att behöva läsa.

+ om man ser hur det dialogelement som man för tillfället betraktar är relaterat 
andra synliga dialogelement på skärmen.

+ om man ser hur långt från början respektive slutet man är utan att behöva läs

+ om man ser hur mycket som finns av till exempel en lista eller en text utan att
behöva läsa.

+ om man genast vet var man befinner sig när man t ex har valt ett menyalterna
eller växlat bild.

Det är mindre bra...

- om översikten försvinner eller är skymd när man hämtar information på detalj

- om alla nivåer ser likadana ut

- om alla olika dialogelement ser likadana ut

- om ingen synlig referens finns till dold information



Inmatningsfunktioner - att skriva in och fylla i

Det är bra...
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+ om man kan välja mellan att använda musen och att ge snabbkommandon frå
tangentbordet.

+ om dessa snabbkommandon är lätta att lära sig.

+ om det finns konsekventa sätt att komma uppåt respektive nedåt i en nivåhier

+ om det syns tydligt vilken nivå man hamnat på. Att byta nivå ska synas som e
tydlig förändring av skärmens utseende

+ om man enkelt kan gå fram och tillbaka mellan detalj och översikt

Det är mindre bra...

- om det inte tydligt framgår hur man gör menyval, växlar bild etc.

- om man inte får någon ledning till att komma vidare

- om det inte finns ett enkelt sätt att komma tillbaka dit jag kom ifrån

- om det ibland är en funktionstangent för att komma till ett visst element och fr
ett annat ställe en annan funktionstangent

Att scrolla och att
bläddra sidvis

I ett dokument som används för presentation av text eller listor som innehåller m
data än vad som får plats på skärmen (eller i fönstret) kan man oftast bläddra ell
scrolla. Det gäller även för tabeller.

Scrollning är den ojämförligast vanligaste metoden. Dock visar de flesta jämföran
undersökningar att sidvis bläddring i regel är att föredra. Detta gäller speciellt
information som inte ändras alltför ofta och som användaren återkommer till flera
gånger. Den sidvisa presentationen och bläddringen hjälper då till att bygga upp 
spatial minnesbild av innehållet.

Det är bra...

+ om man i sådana situationer kan bläddra sidvis istället för att scrolla.

+ om man smidigt kan växla mellan att bläddra framåt respektive bakåt

+ om man kan göra direkthopp till viss sida

+ om det finns snabbval för att ta sig till början eller slutet av en text eller en tab

+ om det på ett lättförståeligt sätt visas hur mycket text som totalt finns i dokume

Det är mindre bra...

- om man inte kan se var någonstans i texten eller tabellen man befinner sig.

- om det inte tydligt visas hur man bläddrar eller scrollar i en text eller i en tabe

- om scrollning måste ske genom att klicka i en minimal ruta

- om knappar för att bläddra framåt respektive bakåt ligger långt ifrån varandra

Inmatningsfunktioner - att skriva in och fylla i

I många situationer består arbetet av att mata in större eller mindre mängder dat
Speciellt när inmatning sker upprepade gånger är det viktigt att sådana funktione
smidiga, med ett minimum av tangenttryckningar. Man bör också undvika växling
mellan tangentbord och mus. Vidare bör det vara enkelt att rätta felinmatningar.



Inmatningsfunktioner - att skriva in och fylla i

Mycket kan vinnas på att designa bra inmatningsrutiner som är lätta att lära. Det är
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dock viktigt att inmatningen inte blir omständlig för den frekvente användaren.

Bra inmatningsrutiner kan minimera felfrekvensen och underlätta rättning av felak
inmatningar.

Inmatning gäller främst data, men även parametrar, val av menyalternativ, samt a
kommandon. Om man använder kommandospråk bör man ha en rad reserverad
inskrivning av kommmadon. Denna bör placeras nederst på skärmen.

Utseende på rubriker
respektive
inmatningsfält

Det är viktigt att det tydligt framgår vilka fält som är inmatningsbara samt vad som
ska matas in i dessa fält.

Det är bra...

+ om det framgår vilka inmatningsfält som är obligatoriska respektive vilka som
frivilliga.

+ om obligatoriska inmatningsfält ligger före “frivilliga”.

+ om vid inmatning av data från ett underlag på papper, inmatningsfälten och
underlaget på papperet är grupperat och placerat på samma sätt. Detta unde
mycket när man måste titta fram och tillbaka.

+ om fonter för data som matas in är kraftigare än rubrikfonter.

+ om inmatningsfält tydligt skiljer sig från rubriker

Det är mindre bra...

- om det är svårt att se vilken rubrik som hör till vilket inmatningsfält, till exempe
genom att rubriken ligger närmare ett annat fält

Att växla mellan olika
inmatningsfält

Det är bra...

+ om man kan snabbhoppa från fält till fält. Ej inmatningsbara fält ska hoppas ö

+ om man inte behöver använda returntangenten när ett inmatningsfält är fullt, 
att övergång till nästa fält sker automatiskt.

+ om inmatningsmarkören i utgångsläget är placerad i det första inmatningsfälte

+ om man tydligt ser var inmatningsmarkören befinner sig. Man ska inte behöva
efter den.

Att skriva in och fylla i Det är bra...

+ om man strävar efter att minimera antal tangentnedtryckningar respektive mu
klickningar som krävs för ett visst arbetsmoment. En extra tangentnedtrycknin
blir irriterande i ett arbetsmoment som upprepas många gånger.

+ om man kan välja mellan att skriva in från tangentbord och att välja mellan oli
alternativ i en rullgardinsmeny.

+ om man bara behöver använda den numeriska delen av tangentbordet.

Det är mindre bra...

- om man måste växla mellan mus och tangentbord i en inmatningssekvens so
upprepas ofta.

- om man inte kan skriva in data från tangentbordet utan är tvingad att välja i e
rullgardinsmeny.



Inmatningsfunktioner - att skriva in och fylla i

Användning av Det är bra...
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defaultvärden
+ om man använder defaultvärden (ursprungsvärde, grundvärde) så långt det ä

möjligt. Detta underlättar både för den ovane och den vane användaren.

+ om ett defaultvärde som finns angivet i ett inmatningsfält i ursprungsläget är u
så att man kan börja skriva i fältet direkt.

+ om defaultvärden används, visa att det går att ändra dem.

+ om eventuella defaultvärden står i inmatningsfälten i ursprungsläget.

Det är mindre bra...

- om man måste radera ett eventuellt defaultvärde innan man kan skriva in ett n

- om användaren måste upprepa inmatning som redan gjorts.

- om användaren måste mata in sådant som redan finns i systemet, exempelvi
dagens datum.

- om användaren måste mata in sådant som kan beräknas från sådant som red
finns i systemet.

Att visa möjliga
inmatningsalternativ

Det är bra...

+ om inmatningsfält är utformade så att även en ovan användare förstår vad so
matas in.

+ om man visar t ex genom grafik, eller genom exempel på hur formatet på inma
data ska vara.

+ om inmatningen gäller val av alternativ, dessa visas i en lista med det vanliga
först.

+ om koder som används som inmatningsalternativ inte går omvägen via en an
kod. De bör vara så direkta som möjligt: exempelvis M eller K för man respek
kvinna. Ej 1 respektive 2 för man respektive kvinna.

+ om man använder koder: blanda inte bokstäver och siffror. Hellre 159 BCE än
1B5CE9. Hellre HW5 än H5W. För meningslösa koder, dvs koder som ej bilda
ord: högst 4 bokstäver, högst 5 siffror. Meningsfulla koder dvs ord kan vara län

+ om inmatningen kräver ett visst antal tecken, visa detta.

+ om rubrikerna tydligt anger vad som ska matas in.

Det är mindre bra...

- om man måste klicka fast markören i varje fält där inmatning ska ske

Att göra fel och att rätta
fel

Det är viktigt att användaren får göra fel samt att det tydligt visas vad som är fel o
hur det kan åtgärdas.



Layout - hur skärmen och dess delar ser ut

Det är bra...
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+ om inmatade data kontrolleras så fort som möjligt med avseende på rimlighet
format.

+ om man kan rätta fel för varje separat inmatningsfält. (Ej behöva börja om frå
början).

+ om man kan gå tillbaka till ett redan ifyllt fält och rätta det.

+ om man kan komma åt raderad data i ett fält.

+ om man kan återfå ursprungsdata

+ om destruktiva kommandon förhindras genom att användaren t ex måste
konfirmera sådana (ex. vill du verkligen radera hårddisken?).

+ om vissa fel kan rättas automatiskt.

Det är mindre bra...

- om man inte kan radera data i ett fält.

- om systemet inte ger tydliga felmeddelanden om användaren matat in fel
kommandon.

Layout - hur skärmen och dess delar ser ut

Layout handlar om hur man använder färger, fonter, typsnitt, storlekar och stilar p
bokstäver samt hur data grupperas och placeras på skärmen. Målet för utformnin
layout är läslighet, klarhet och konsekvens.

Layouten måste även vara estetiskt tilltalande. Den rent estetiska delen är subje
och därför svår att bedöma.

Det är bra...

+ om gränssnittets huvuddelar har harmoniska proportioner.

+ om olika gränssnittsdelar är placerade så att de linjerar exakt

Gruppering av data Om man grupperar information som hör ihop är det lättare att lära sig att hitta i e
gränssnitt för en ovan användare samt lättare att läsa av information för en van
användare.

Arrangera en lista i meningsfull ordning. Kronologisk, alfabetisk, sekventiell,
funktionell, efter frekvens av användning eller efter viktighetsgrad beroende på
situationen.

Grupperingsstrategier:

• Sekventiell gruppering. I ordning efter användning.

• Funktionell gruppering: i ordning efter funktion (kategorier).

• Efter viktighetsgrad: viktigaste överst, först.

• Efter frekvens: det mest använda överst, först.

• Alfabetisk.

• Nummerordning.

• Kronologisk, det aktuellaste överst.



Layout - hur skärmen och dess delar ser ut

Det är bra...
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+ om man använder en genomtänkt strategi för att gruppera data på skärmen

+ om data som hör ihop placeras tillsammans. Om detta inte är möjligt kan man
knyta ihop data som hör ihop med en färg eller en speciell font.

+ om man grupperar information med hjälp av i första hand närhet och i andra h
färger, fonter, ramar, eller på annat sätt.

+ om man visar data på samma sätt även i olika bilder, exempelvis lika breda
kolumner.

En tabell är lättare att läsa om avläsning sker i kolumner och om man använder e
där varje tecken tar lika stor plats.

Det är bra...

+ om den kolumn som man oftast går in i vid sökning står längst till vänster.

+ om alfabetiska data vänsterjusteras, särskilt om man söker i bokstavsordning

+ om uppräkningar är i kolumner hellre än i rader. Dock ibland måste rader anvä
i brist på plats.

+ om sifferkolumner högerjusteras eller efter decimalpunkt.

+ om man linjerar exakt. Avvikelser på några pixels i höjd eller bredd irriterar i
onödan.

+ om man använder fasta positioner till data. Samma data ska stå på samma st
hela tiden.

+ om man ser tydlig skillnad mellan data och instruktioner.

+ om man märker varje datafält med en rubrik. Dock för mycket frekvent
användning speciellt i realtidssystem behövs inte alltid rubriker. Jämför
intensivvårdssystem, eller telefonkatalog.

+ om man vid inmatning av data från ett underlag på papper ser till att
inmatningsfältet och underlaget på papperet är grupperat och placerat på sam
sätt. Detta underlättar mycket när man måste titta fram och tillbaka.

+ om långa nummer (=fler än 5 siffror) grupperas genom mellanrum. Exempelv
967 157 402.

+ om grafer alltid innehåller beteckningar på axlar, enheter och symboler.

+ om en graf ibland kompletteras med exakta värden.

+ om förkortningar används för att spara plats på skärmen. Dock helst vedertag
sådana.

+ om förkortningar är konsekventa. Samma ord ska förkortas på samma sätt på
ställen.

+ om det framgår av utseende eller placering att en dialogruta hör samman me
visst gränssnittselement.



Layout - hur skärmen och dess delar ser ut

Det är mindre bra...
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- om hjälplinjer är för kraftiga och dominerande i förhållande till data

- om listor med exempelvis personer sorterade i bokstavsordning är skrivna me
förnamnet före efternamnet.

- om ramar runt grupper tar för mycket plats.

- om grupperna ligger så nära varandra att de blir svåra att skilja åt.

- om man använder ramar inuti ramar

- om man har för lite tomrum runt en grupp.

- om man har för lite tomrum runt ett fält.

- om data i ett fält ligger för nära fältkanten

- om man förkortar verb

Användning av färger Färger kan användas för att förstärka eller försvaga information.

Det är bra...

+ om de starkaste färgerna användas till det väsentligaste, aldrig till fönsterram

+ om svaga färger används till det mindre viktiga och till sådant som man inte v
ska framträda exempelvis ljusblått till hjälplinjer.

Det är mindre bra...

- om starka färger och stor kontrast används till mindre väsentlig information.

- om starka färger används till ramar och dekorationer.

- om starka färger används till stora ytor.

- om färger som är svåra att skilja åt används för saker som ligger bredvid vara

- om bakgrundsfärg och förgrundsfärg i ett fält ligger för nära varandra i ljushet

Användning av olika
fonter

Fonter kan göra att text blir mer eller mindre lättläst i olika situationer.

Det är bra...

+ om rubriker mm skrivs med proportionerliga fonter, dvs fonter där tecknen tar
olika stor plats.

+ om data som ska jämföras i kolumner skrivs med monospace font (icke-
proportionerlig eller fast breddslag).

+ om de olika fonter som används ser bra ut tillsammans

Det är mindre bra...

- om fonterna inte är tydliga och lätta att läsa.

- om alltför många olika fonter används i ett gränssnitt.

- om man använder enbart VERSALER till stycken av text. Enbart versaler kan
användas till rubriker eller för att särskilt markera data.

- om font för data är för tunn. Detta gäller särskilt data som läses många gånge
är inte lika viktigt för rubriker som mest läses av ovana användare.

- om font för data är för liten. Detta gäller särskilt data som läses många gånge
är inte lika viktigt för rubriker som mest läses av ovana användare. Äldre
användare har ofta svårt att läsa liten stil utan ansträngning.



Färgkodning m.m. - att använda färger, stilar och ramar m.m.

Dominans Det är bra...
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+ om skärmen domineras av data

+ om den starkaste kontrasten mellan text och bakgrund är på data och inte på
rubriker

Det är mindre bra...

- om skärmen domineras av fönsterramar

- om skärmen domineras av rubriker

Estetiskt intryck Denna bedömning är som sagt subjektiv och därför svårare att säga någonting
generellt om.

Det är bra...

+ om det finns symmetri i bilden.

+ om man tydligt urskiljer olika delar i gränssnittet,

+ om gränssnittet ger ett behagligt intryck.

+ om gränssnittet är en aning tråkigt men elegant

Det är mindre bra...

- om man använder skrikiga färger (arg fruktsallad).

- om man inte kan uppfatta gränssnittet som bestående av olika delar utan ser 
som en enda gröt.

- om placeringar med mera inte linjerar exakt

- om flera fonter har använts som inte passar ihop

- om man använder för många ramar

- om gränssnittet är bara tråkigt utan att vara elegant

Färgkodning m.m. - att använda färger, stilar och
ramar m.m.

Färger, fonter, stilar på tecken osv kan användas för ge “extra” information jämfö
med ofärgad data. Vi använder då en visuell kod för att förmedla information, någ
som kan vara synnerligen effektivt.

Man kan t ex ge normalvärden i en tabell en viss färg, ett avvikande värde en röd
o s v. Det är nödvändigt att vara konsekvent när man använder den här typen av
kodning, annars kan inte användaren lära sig vad koderna betyder. Därför är det 
viktigt att användaren inte själv fritt kan ändra på färger, fonter mm.

Det kan vara lämpligt att göra en lista på alla koder som förekommer i ett gränss
Lista till exempel alla olika färger och de olika betydelser som de har.

• Lista alla olika fonter och ange den betydelse de har.

• Lista alla symboler som används för att betyda något särskilt.

• Lista olika typer av inramningar och deras betydelse.



Färgkodning m.m. - att använda färger, stilar och ramar m.m.

Kontrollera att koderna är konsekvent använda och att de inte motsäger varandra.
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Konsekvens är viktigt i vissa avseenden, men inte alls viktigt i andra avseenden.

Vilka koder används för att beteckna generella karakteriseringar som: aktivt föns
icke-valbart alternativ, objekt utvalt, objekt aktiverat, defaultvärde, inmatningsbar
fält, rubrik, värde som hämtats ur databasen men får ändras etc?

Menyalternativ som inte är valbara ska visas men gråtonas. Detta för att ge kons
i position.

Se till att spara några bra koder till applikationsdata.

Lista vilka koder som används för mer applikationsspecifika karakteriseringar. Til
exempel röd för akuttid, olika färg för olika projekt etc.

Färgkodning är mycket användbart i ett grafiskt gränssnitt. Det är så effektivt när
används på rätt sätt att det är viktigt att färger inte slösas bort på mindre viktiga s
utan sparas till att koda data på ett sätt som verkligen underlättar för användaren

Kodning med färg eller
font

Användningsområden:

Det finns många olika sätt att använda färgkoder.

• För att markera avvikande data.

• För att markera nyss ändrade data, etc.

• Fånga uppmärksamhet till exempelvis systemmeddelande.

• Indikera relationer mellan data som ej står grupperade.

• Kategorisera.

• Begränsa sökmängd.

• Besvara frågor.

• Betona vissa data

• Nedtona vissa data

Att lägga information i bakgrunden när man inte vill att den ska framträda, exemp
hjälplinjer och ibland även rubriker. Ljusblått är lämpligt för detta.

Aldrig starka färger på
stora ytor

Färger som används som bakgrund för text bör vara ljusa och omättade för att in
försämra kontrasten mellan text och bakgrund. Mindre än 40% kontrast mellan te
och bakgrund är direkt olämplig.

• För text och data som avläses frekvent bör konstrasten vara så hög som möjl
helst svart text på vit botten.

• Om bakgrundsfärg används ska den ha mycket låg mättnad.

• Färg ska alltid ge information. Annars ska den tas bort.



Färgkodning m.m. - att använda färger, stilar och ramar m.m.

Färg eller font-koder kan användas för att knyta ihop data som inte står tillsammans till
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en grupp. Det är ett mycket effektiv sätt att begränsa sökmängden när man avläs
skärmbild. Man kan exempelvis söka enbart bland röda siffror. Det går lika snabb
som om de röda siffrorna stod ensamma på skärmen.

På exakt samma sätt som färgkodning kan man använda sig av kodning med olik
fonter dvs olika stilar på tecken och siffror. Denna typ av kodning är lika effektiv s
färgkodning (nästan) och har den fördelen att färgblinda personer kan dra lika sto
nytta av den.

För övrigt är det inte säkert att färgblindhet alltid medför att färgkoder inte kan
användas. Om en person kan skilja två färger åt kan det räcka för att en färgkod 
fungera. Det gör inget om personen uppfatter det gröna och det röda som två oli
nyanser av gråbrunt, så länge som det uppfattas som just olika.

Ljushetskonstrasten är det helt avgörande. Om vi presenterar text i en färg mot e
bakgrund i en annan färg av samma ljusstyrka är texten inte möjlig att avläsa. De
väsentliga när vi använder färgkoder är alltså att de avviker i ljusstyrka (mättnad)
annan information på skärmen.

Kodning Man kan använda färger för att ge information en viss betydelse.

Det är bra...

+ om de starkaste färgerna (mest mättade) i gränssnittet används för att koda d
väsentligaste informationen.

+ om svaga färger används för att koda mindre väsentlig information.

+ om all bakgrundsfärg är svag och omättad

+ om man för att exempelvis färgkoda 5 olika projekt har en familj av 5 likvärdig
färger, var och en i varianterna ljus omättad för bakgrundsfärg, stark mättad fö
förgrundsfärg samt en variant för extra nedtonad färg

Det är mindre bra...

- om man inte är konsekvent vid användningen av färger, t.ex att rött betyder en
sak för ett värde och något annat för ett annat värde.

- om man använder olika färger för att koda en mängd som har en inbördes
ordningsrelation, i så fall ska det vara samma färg men i olika ljusstyrka.

Även fonter och platser kan användas för att ge information en viss betydelse.

Det är bra...

+ om de kraftigaste fonterna används för den väsentligaste informationen.

Det är mindre bra...

- om fönsterramar, knappar etc har starkare och mera färg än datainnehållet i
gränssnittselementen

- om kraftiga fonter används till exempelvis rubriker.



Återkoppling - att visa vad som händer

Det påpekades tidigare att man måste vara konsekvent vid kodning av information, för
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att användaren ska kunna lära sig betydelsen av koderna.

Det är bra...

+ om likartade fönster, dialogrutor, knappar mm är utformade på samma sätt.

Det är mindre bra...

- om användaren själv fritt kan ändra på färger, fonter mm.

- om det förekommer färg som inte tillför någonting

Ramar som koder Det är bra...

+ om en knapp som är defaultvärde markeras med en viss sorts ram

+ om man arbetar med flera fönster uppe på skärmen bör man visa vilket som ä
aktivt fönster. Det behöver inte vara övertydligt men i en applikation där man
använde en extra-pixels tjocklek för ramen på det aktiva fönstret observerade
användarna detta.

Det är mindre bra...

- om man använder ramar runt fält utan att detta betyder något, dvs enbart för
dekoration.

- om en ram är för dominerande i förhållande till det den inramar.

Mest effektivt för att påkalla uppmärksamhet är blinkning. Blinka med symbol elle
ram men aldrig med text. Blinkandet ska kunna stängas av. Använd aldrig mer ä
blinkfrekvens.

Även platser kan användas som en sorts kod. En tom plats kan t ex betyda att
information inte finns vilket också är viktigt att veta ibland.

Återkoppling - att visa vad som händer

Snabb återkoppling eller feedback är centralt i alla gränssnitt som är av typen
direktmanipulation. Återkoppling är systemets svar på en åtgärd som användare
vidtagit. Alla åtgärder bör ge någon form av återkoppling.

Markören En av de första återkopplingarna som man kan kontrollera är att markören följer 
på skärmen när man rör musen.

Det är bra...

+ om inmatning från tangentbord snabbt ekas på skärmen.

+ om det tydligt syns att man trycker ned en knapp på skärmen, t ex genom en 
dimensionell illusion av att knappen blir nedtryckt.

+ om ett markerat objekt på skärmen genast visas som markerat, exempelvis m
invers video.

+ om ett fönster som stängs ser ut att försvinna in där det kom ifrån, exempelvis
en ikon.



Återkoppling - att visa vad som händer

Det är mindre bra...
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- om markören på skärmen inte följer musrörelsen på ett jämnt och bra sätt uta
rörelsen blir hackig

- om ekandet av tecken på skärmen inte hänger med.

- om samma typer av knappar ger olika slags återkoppling.

- om man klickar på en knapp eller ikon och inte får någon synlig bekräftelse p
den blivit utvald eller aktiverad

Återkoppling i varje enskilt arbetsmoment är viktigt. Om man inte omedelbart får 
reaktion på en åtgärd reagerar man ofta med att upprepa åtgärden, man uppleve
den inte “tagit”. Detta kan få oönskade konsekvenser.

Användaren ska i varje ögonblick vara helt säker på att det som han/hon vill och
förväntar sig ska hända, verkligen sker. Likaså ska det vara helt klart vad som int
om något gått fel.

Om vissa operationer innebär väntetid är det viktigt att ge återkoppling som visar
datorn tagit emot ett kommando och håller på att utföra det.

Det är bra...

+ om väntetid kan visas genom t ex förändrat utseende hos markören.

+ om svarstiderna varierar mycket kan man använda två olika markörsymboler,
för normal väntetid och en för extra lång väntetid.

Det är mindre bra...

- om användaren blir osäker på om datorn tagit emot ett kommando

Moder Om systemet innehåller olika moder ska man ge återkoppling som visar aktuell m

Det är bra...

+ om aktuell mod kan visas genom t ex förändrat utseende hos markören.

+ om markören ändrar form när man går utanför en dialog-box som kräver svar
innan man kommer vidare.

+ om en dialogruta kräver ett svar innan man kan gå vidare ska allt annat marke
valbart (gråtonat), markören ska ändra utseende om man går utanför rutan, e
felljud ska höras om man försöker klicka någonstans utanför rutan.

Bildväxlingar Ibland behöver man komma åt information som inte syns på skärmen. När man v
bild är återkopplingen viktig.

Det är bra...

+ om det tydligt framgår att bilden håller på att växlas. Detta är framför allt viktig
när bildväxlingen tar märkbar tid.

+ om det tydligt och snabbt visas att man bläddrar eller scrollar i en text.

+ om man ser att en sparad ändring i texten verkligenär sparad.

+ om det syns att man valt ett visst alternativ i exempelvis en rullgardinsmeny.

+ om det syns att man bytt nivå i en meny

+ om det syns att man bytt till ett annat dialogelement



Ikoner och knappar - hur dom ska se ut, var dom ska placeras

Det är mindre bra...
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- om det inte tydligt visas var i en scrollande/bläddrande text man befinner sig.

- om det inte syns när en ändring i textenhåller på att sparas.

Fel Det är viktigt att användaren på ett tydligt sätt får reda på eventuella felinmatning
etc.

Det är bra...

+ om man använder ljud eller annan enklare återkoppling för att tala om att
användaren i ett visst läge inte kan göra en inmatning från tangentbord eller m
mus.

+ om man vid felhantering presenterar ett felmeddelande som beskriver var fele
uppträdde, typen av fel och möjliga sätt att korrigera det.

Om man har en situation när användaren inte tittar på skärmen hela tiden kan
ljudsignaler behövas för meddelanden. Detta ska kombineras med ett visuellt
meddelande som är lätt att upptäcka. Man ska inte behöva leta efter vad som ors
pipet.

Det är mindre bra...

- om man inte kan få hjälp, när man inte förstår eventuella felmeddelanden.

Ikoner och knappar - hur dom ska se ut, var dom ska
placeras

Ikoner används ofta för att förstärka en metafor och i viss mån som dekoration. E
grupp av ikoner är också en typ av meny som visar upp ett antal alternativa val a
funktioner.

Det är bra om en ikon är självförklarande, men det är inte helt nödvändigt.
Användaren kommer snabbt att lära sig funktionen första gången man provar oc
sedan behöver ikonen endast påminna om funktionen och efter en tids inlärning e
skilja från andra ikoner. Det är ofta bättre att använda enkla och tydliga symboler



Ikoner och knappar - hur dom ska se ut, var dom ska placeras

alltför detaljrika ikoner. Ibland kan det vara bra att använda avbildande ikoner som är
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en förminskning av något som användaren använder ofta. Man kan t ex använda
avbildande ikoner för att avbilda ett schema för tidbokning av patienter på ett sju

Ikoner är också ett dekorativt inslag i ett gränssnitt som kan ha ett “säljande” vär

Det är bra...

+ om ikonerna är självförklarande. Dock inte helt nödvändigt

+ om man använder en förklarande text tillsammans med ikonen när flera ikone
lika ut. Ibland kan man inte ha plats för detta. Då måste ikonerna vara särskilt
tydliga och lätta att skilja från varandra.

+ om ikoner är enkla och inte innehåller för många detaljer. De ska tydligt kunn
skiljas åt från varandra. Man bör förstärka de särskiljande dragen. Detta inneb
ofta att det är bättre med enkla ikoner istället för alltför detaljrika.

+ om ikoner som liknar varandra har likartad funktion.

+ om ikonerna alltid ligger på samma plats på skärmen. En van användare kom
att använda sig av detta som minneshjälp.

+ om ikonerna grupperas i logiska grupper.

+ att man inte har alltför många ikoner tillsammans utan i så fall grupperar dem 
mellanrum emellan grupperna.

+ om metaforförstärkande ikoner är tydliga, dvs att det är lätt att se vad de föres

+ om ikonerna är dekorativa.

+ om ikoner som hör ihop även visar utseendemässig släktskap.

+ om ikonen har ett normalutseende, ett utseende som visar att den är selekter
samt ett utseende som visar att den är aktiverad, exempelvis öppnad.

Det är mindre bra...

- om det är svårt att skilja ikonerna från varandra.

- om det är svårt att skilja ikoner från knappar.

- om avbildande ikoner är en dålig avbildning av originalet.

- om avbildande ikoner är för små.

- om man inte kan se om en ikon är valbar/icke valbar/vald.

Det är bra...

+ om det tydligt syns vad som är knappar på skärmen

+ om knapparna placeras i den sekvens de troligen kommer att användas i.

+ om man har konsekvent placering av likartade knappar i flera dialogfönster. D
behöver man inte ha konsekvens till varje pris. Mindre inkonsekvenser ger ing
större problem.

+ om den knapp som innebär bekräfta, OK, gå vidare etc ligger på samma ställ
exempelvis alltid underst eller alltid längst till höger.

+ om de knappar som innebär avbryt, gå inte vidare, återgå etc placeras på sam
ställe skilt från den förra gruppen.

+ om knappar för pekskärms eller ljuspenna har större träffyta än knappar för
interaktion med mus. (Åtminstone deras aktiva area)



Ikoner och knappar - hur dom ska se ut, var dom ska placeras

Det är mindre bra...
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- om knappar är för små. För operationer som utförs ofta är det särskilt viktigt a
inte knapparna är så små att de kräver ansträngande öga-hand koordination.

- om knappar ligger så nära varandra att risken för felträff blir stor.

- om en knapp för bekräfta i ett dialogfönster ligger där knappen för avbryt bruk
vara

- om färg på text respektive bakgrund på en knapp har likartad ljushet så att ma
svårt att läsa vad som står på knappen

- om knapparna är alltför dominerande i gränssnittet

Man bör beakta att det vanligaste felet är att av misstag klicka på knappen som l
omedelbart under den man avsåg.

Det är mindre bra...

- om man placerar någon knapp som ger allvarliga konsekvenser omedelbart u
en knapp som kommer att användas mycket ofta.

När man har en sekvens av dialogrutor eller fönster är det viktigt hur knapparna
placeras i förhållande till varandra. Detta gäller speciellt operationer som man
kommer att upprepa många gånger.

Det är mindre bra...

- om man måste jaga runt på skärmen för att exempelvis bekräfta inställningar i
nivåer av dialogfönster. Ibland kan det dock finnas skäl att lägga knapparna e
ifrån varandra just för att förhindra att användaren klickar iväg av bara farten. M
kan använda knappar utan märkning om de utmärks av en speciellt plats elle
utseende i stället. Exempelvis i fönsterramar.

Det är bra...

+ om OK-knappen ligger på samma ställe i en sekvens av dialog-rutor. (Dock s
ovan)

+ om man alltid markerar om en knapp är valbar eller inte. En knapp som för tillfä
inte är valbar ska gråtonas eller på annat sätt skiljas i utseende från valbara
knappar.

+ om man alltid visar att en knapp aktiverats, exempelvis genom 3D-effekt så at
ser nedtryckt ut.

+ om man alltid visar att en knapp är utvald innan den aktiverats exempelvis ge
att visa den i invers video. Den knapp som är defaultvärde brukar vara den so
aktiveras om man trycker på return-knappen (eller enter-knappen).

Det är bra...

+ om denna markeras skiljd från övriga exempelvis genom ram runt knappen.

+ om man i vissa tillämpningar kan markera även senaste val, dvs vilken knapp
klickades på senast.



Placering - att placera knappar för bekväma musrörelser
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musrörelser

Man bör sträva efter att minimera avstånd mellan pekpunkter på skärmen så att 
inte behöver flytta markören över stora avstånd i en arbetssekvens.

Man bör tänka på var man befinner sig med markören inför ett nytt steg i en
arbetssekvens och se till att den knapp som man mest sannolikt ska klicka på hä
inte ligger långt ifrån denna plats.

Det är bra...

+ om man har likartade knappar i flera dialogfönster kan det vara bra med
konsekvent placering. Dock behöver man inte ha konsekvens till varje pris. Min
inkonsekvenser ger inga större problem.

+ om man har den knapp som innebär bekräfta, OK, gå vidare etc på samma s
exempelvis alltid underst eller alltid längst till höger.

+ om man har de knappar som innebär avbryt, gå inte vidare, återgå etc på sam
ställe skilt från den förra gruppen.Man bör beakta att det vanligaste felet är at
misstag klicka på knappen som ligger en under den man avsåg.

Det är bra...

+ om knappar som saknar märkning istället utmärks av en speciell plats eller et
speciellt utseende. Exempelvis i fönsterramar.

Det är mindre bra...

- om man placerar någon knapp som ger allvarliga konsekvenser omedelbart u
en knapp som kommer att användas mycket ofta.

- om knappar för att bläddra framåt respektive bakåt ligger långt från varandra

- om knappar för att scrolla framåt respektive bakåt ligger långt från varandra

- om knappar för att gå uppåt respektive nedåt i en hierarki ligger långt från vara

När man har en sekvens av dialogrutor eller fönster är det viktigt hur knapparna
placeras i förhållande till varandra. Detta gäller speciellt operationer som man
kommer att upprepa många gånger. Man ska inte behöva jaga runt på skärmen 
exempelvis bekräfta inställningar i flera nivåer av dialogfönster. Var är markören 
det nya fönstret kommer upp? Nära denna plats ska knapp för fortsättning finnas

Ibland kan det finnas skäl att lägga knapparna en bit ifrån varandra just för att
förhindra att användaren klickar iväg av bara farten.

Det är bra...

+ om man markerar om en knapp är valbar eller inte. En knapp som för tillfället 
är valbar ska gråtonas eller på annat sätt skiljas i utseende från valbara knap

+ om man visar att en knapp aktiverats, exempelvis genom 3D-effekt så att den
nedtryckt ut.

+ om man visar att en knapp är utvald innan den aktiverats exempelvis genom a
visa den i invers video.



Placering - att placera knappar för bekväma musrörelser

Den knapp som är defaultvärde brukar vara den som aktiveras om man trycker på
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return-knappen (eller enter-knappen).

Det är bra...

+ om denna markeras skiljd från övriga, exempelvis genom ram runt knappen.

Avstånd - storlek Avståndet mellan pekpunkter i ett gränssnitt och storleken på träffytorna är avgör
för hur lätt systemet kan styras.

Det är bra...

+ om avståndet mellan olika pekpunkter är litet i ett arbetsmoment.

+ om tillhörande text kan fungera som träffyta när knapparna är små.

+ om rullgardinsmenyer alltid ligger längs kanten på skärmytan. De är lättare at
träffa om man kan “köra in i sarjen”.

Det är mindre bra...

- om knappar som man ska träffa med markören är för små.

- om knapparna tar för stor plats. Det gäller alltså att göra en noggrann avvägn

- om rullgardinsmenyerna liggernäst överst på skärmen eftersom detta kräver stör
precision i pekningen för att förhindra att man rullar förbi målet med musen.

Det är mindre bra...

- om knappar som har olika funktion ser alltför lika ut.

- om knapparna är svåra att skilja från eventuella ikoner.

Markören Ibland låter man markören ändra utseende beroende på om man ska göra en inm
av data, måla något, vänta osv.

Det är bra...

+ om det tydligt framgår av markörens utseende vad man som användare kan g

Det är mindre bra...

- om det är svårt att urskilja markören mot bakgrunden på skärmen.

om markören inte snabbt nog hänger med musrörelserna
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one can find

at least one situation

where following the rule

would be

sheer madness.
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Referenslista kommer att utges i separat rapport.
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