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1. FÖRORD 
Syftet med denna rapport är att sammanfatta vissa viktigare aspekter på människa-
datorinteraktion, design och utvärdering av användargränssnitt samt användningen av 
olika standarder, regler, råd och tips i sådana sammanhang.  

Rapporten innehåller en första mer generell del med grundläggande kunskaper och 
principer för studier av människa-tekniksystem samt om hur gränssnitt kan utformas för 
att stödja interaktionen mellan användare och system på ett bra sätt.  

Därefter försöker vi dels beskriva vilka speciella aspekter som blir viktiga i samband 
med styrning av komplexa, dynamiska system samt summera en del regler och praktiska 
råd för utformning av operatörsgränssnitt för sådana arbetsuppgifter. 

Framställningen i denna rapport är absolut inte fullständig på något sätt, och en del 
material som är viktigt att beakta när det gäller människa-teknikinteraktion och 
gränssnitt finns i andra rapporter från projektet. I denna rapport vill vi på att åtkomligt 
sätt summera bakgrund, regler råd och tips på ett förhoppningsvis praktiskt nyttigt sätt 
för de som ska arbeta med gränssnittsfrågor i samband med tågtrafikstyrning. 
 
Vi vill speciellt hänvisa till följande andra rapporter: 
 
Rapport 3.  
Grundläggande teorier och utgångspunkter.  
Denna rapport innehåller en kunskapsbas för utformning av framtida styrsystem för 
tågtrafikstyrning, där många aspekter som rör samspel mellan människor och teknik tas 
upp. 
 
Rapport 4.  
Framtida tågtrafikstyrning. Principer, gränssnitt och stödsystem. 
Denna rapport innehåller en detaljerad beskrivning av de prototyper för framtida 
styrsystem som utvecklats inom projektet, med många motiveringar och förklaringar till 
gränssnittsutformningen. 

 
 

 
Uppsala augusti 2003 

 
Arne W Andersson 
Bengt Sandblad 
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2. MÄNNISKA-DATORINTERAKTION OCH ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
En stor del arbetet inom FTTS-projektet har ägnats åt att beskriva vilka krav man måste 
ställa på framtida användargränssnitt till trafikstyrningssystemen för att personalen ska 
kunna arbeta så effektivt som möjligt samt med en god arbetsmiljö. För att kunna skapa 
bra gränssnitt fordras dels kunskap om hur människan fungerar och beter sig i sådana 
arbetssituationer, dels en mycket grundlig förståelse för vad arbetet med tågtrafik-
styrning verkligen innebär.  

Människans egenskaper är i vissa avseenden mycket avancerade medan vi i andra 
avseenden har kraftiga begränsningar i vad vi klarar av. Beteendevetarna har sedan lång 
tid studerat detta i olika slags arbetssammanhang, och sådana kunskaper är till stor del 
användbara här. En ganska grundlig genomgång av människans egenskaper i 
interaktionen med tekniska system ges i FTTS-rapport 3, Grundläggande teorier och 
utgångspunkter. 

 

2.1. Allmänt om gränssnittsutformning  
Användargränssnittet, dvs gränssnittet mellan användare och datorstöd eller informa-
tionssystem, är det som man ser av systemet, det man hämtar sin information från och 
det man styr och påverkar systemet via. Självklart är utformningen av användar-
gränssnittet ett centralt problem och avgörande för hur väl samspelet med det tekniska 
systemet kommer att fungera i praktiken. Med användargränssnitt menar vi både hur 
informationen presenteras på bildskärmen eller andra visningsytor samt hur 
interaktionen mellan användare och system går till. Vi lägger med andra ord in både 
utseende och interaktionen, dvs dynamiken under arbetsprocessen, i begreppet. Det som 
man designar, utformar, är således dels sättet man presenterar information på, dels alla 
olika delar av användningen av gränssnittet under arbetsprocessen. 
 

 
 
  

Fig. Med gränssnitt menar vi både utseende (presentation) och de interaktioner som 
sker mellan användare och informationssystem. Här i samband med vanlig 

datoranvändning, t ex av en PC på skrivordet. 
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Fig. Även i samband med mer avancerade och komplexa gränssnitt, som här vid 
tågtrafikstyrning i en trafikledningscentral, handlar utformningen dels om hur 

information presenteras på alla olika datorer, paneler m.m., samt hur interaktionen går 
till via alla olika interaktionsmetoder som ingår i systemet. 

 
När det gäller användargränssnitten för operatörer i tågtrafikstyrningen blir det mer 
komplext. I allmänhet består gränssnittet här inte bara av det som finns i en eller flera 
datorer, utan vi måste se till hela informationssystemet i vid mening. Idag består det 
kanske av ett antal olika bildskärmar, väggpaneler, spårplanen, tidtabellsgraferna i 
pappersform, utrustning för kommunikation m.m. 

Syftet med alla arbetsuppgifter är att styra tågtrafik på ett så bra sätt som möjligt. De 
informationssystem och datorstöd man använder i arbetet är arbetsverktyg som skall 
stödja användarna att genomföra sina arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt, 
samtidigt som de bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö. 

Det finns några mycket viktiga generella utgångspunkter som vi direkt kan 
formulera, till stor del baserat på de bakgrundskunskaper som vi tidigare utvecklat i 
rapport 3. Dessa är naturligtvis inte tillräckliga för att vara underlag för designbeslut, 
men är en utgångspunkt för att ta fram konkreta och praktiska designregler.  
 

• Människan har en mycket avancerad förmåga att kunna överblicka och använda 
stora och komplexa informationsmängder, förutsatt att man kan se 
informationen samtidigt och att den är presenterad på ett bra sätt, anpassat till 
våra förmågor för informationstolkning. Samtidigt kan ett mycket litet 
informationssystem vara fullkomligt omöjligt att använda sig av om det är dåligt 
utformat och anpassat. Det finns alltså ingen anledning att begränsa innehållet i 
ett informationssystem för att inte "informationsöverbelasta" användaren. Det 
som belastar är inte mängden utan sättet att presentera informationen! 
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• Våra förmågor, kapaciteter och begränsningar när det gäller kognitivt arbete, 
mönstertolkning, minne m.m. medför att det sätt vi presenterar information på 
måste anpassas till förmågorna.  

 
• Vid arbete i en dynamisk och tidskritisk arbetssituation uppstår mycket speciella 

problem. De dynamiska aspekterna på arbetssituationerna måste därför 
kartläggas och användas som grund för krav på interaktion och presentation. 

 
• Människor gör fel ibland. Detta kan vi inte göra något åt, bara se till att arbets-

situationerna och informations- och styrsystemen är utformade så att riskerna för 
felaktiga beslut och felaktigt agerande minimeras samt att effekterna av fel kan 
korrigeras och begränsas. Detta kan man åstadkomma dels genom att införa 
barriärer av olika slag som förhindrar eller minskar risken för att man gör fel, 
dels genom att se till att se till att informationspresentationen är sådan att den 
optimalt stödjer ett effektivt och säkert arbete. 

 
• Arbetet med att ta fram krav på interaktionen mellan ett tekniskt system och 

användarna, och att göra utformningen av gränssnittet, måste bygga på en 
grundlig analys av arbetsområdet och kan bara göras under en aktiv medverkan 
av dem som sedan ska använda sig av systemet i sitt dagliga arbete. Speciellt 
måste man genom analys ta reda på vilken information som ska presenteras och 
viktiga krav på hur interaktionen bör utformas. Dessutom kan man aldrig göra 
en bra utformning från början, utan man måste ha ett experimentellt (iterativt) 
arbetssätt där prototyper utvärderas och successivt förbättras. 

 
• Utveckling av informationssystem och användargränssnitt kan inte ses isolerat 

från utveckling av verksamheten i övrigt. Vi måste ha en helhetssyn på 
verksamhetsutveckling. Detta innebär bl a att även beakta arbetsorganisation, 
kompetens m.m. när ett nytt system eller gränssnitt tas fram. 

 
• Utvecklingen måste leda till en god arbetsmiljö. Forskning har visat att 

kognitiva belastningar kan leda till samma effekter som ren fysisk belastning 
och stress i övrigt. Ett dåligt användargränssnitt kan leda till ineffektivt arbete, 
låg säkerhet och mycket störningar och fel. Likaså kan det leda till negativ 
stress, muskelskador och hälsoproblem. 
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3. HUR UTFORMAS GRÄNSSNITT? 
Det är vår uppfattning att man alltid bör använda sig av en experimentell, användar-
centrerad utvecklingsmodell när man tar fram nya system och gränssnitt för tågtrafik-
styrning. Huvudskälet är att man måste kunna utnyttja verksamhetsföreträdarnas, 
användarnas, kunskaper om hur arbetet utförs på ett optimalt sätt. 

Grundtanken bakom den användarcentrerade modellen för systemutveckling är: 
• Utvecklingsarbetet görs i samverkan mellan olika kompetenser, främst system-

utvecklare, gränssnittsdesigners (användbarhetsexperter) och verksamhets-
företrädare (användare). Dessa har var och en sina kompetenser och roller, men 
samtliga parter ingår i utvecklingsarbetet. Användarna är inte ”servicefolk” eller 
studieobjekt, utan är den part i projektet som har kunskapen om hur det arbete 
som är berört av utvecklingsarbetet fungerar i praktiken. De användare som 
deltar i projektet måste få nödvändiga kompetenser för detta. De som ansvarar 
för designarbetet måste ha goda kunskaper i människa-datorinteraktion och 
gränssnittsdesign. 

• Utvecklingsarbete bedrivs på ett iterativt sätt, där faserna analys, design, 
konstruktion och utvärdering återupprepas tills dess att systemet fått sin slutliga 
form, och resultatet accepterats av de inblandade parterna. De verksamhets-
företrädare som deltar i utvärderingsarbetet måste vara andra än de som är en del 
av utvecklingsarbetet, för att minska risken för att utvärderingen blir 
missvisande. 

• Arbetet fokuseras runt prototyper av det planerade systemet. En prototyp ändra 
form under projektets gång, från grova skisser på papper till färdigt, exekverbart 
system. 

• Effektiva former för prototypframtagning och utvärdering måste användas. Det 
är viktigt att projektet inte blir långsammare och dyrare pga att en 
användarcentrerad modell används, utan snarare motsatsen. Idag kan det vara 
svårt i praktiken att åstadkomma detta, eftersom traditionella utvecklingsverktyg 
ofta inte understödjer ett sådant arbete. 

• I samband mer forskningsprojekt har man ibland fler frihetsgrader och kanske en 
generösare tidplan att arbeta enligt, medan man i mer kommersiellt inriktad 
utveckling oftast har större krav att hålla en snäv tidsram. 

 
Vi ser arbetet med design av ett användargränssnitt som något som liknar en arkitekts 
arbete. En arkitekt ska i sin utformning av en ny byggnad se till att: 

• Byggnaden är funktionell, har alla de funktioner som efterfrågas, kan bli en bra 
förutsättning för den verksamhet som ska finnas i byggnaden. 

• Byggnaden är konstruerbar på ett tillräckligt enkelt och billigt sätt. 
• Byggnaden är trevlig, estetiskt tilltalande, blir accepterad och omtyckt av de 

framtida ”användarna”. 
 
På samma sätt ska designen av ett gränssnitt vara funktionell, kunna implementeras i 
den tekniska miljön på ett rimligt sätt samt vara effektiv, trevlig, estetisk och bli 
accepterad av användarna.  

 
Detta innebär alltså att det är en blandning av ett ingenjörsarbete och ett kreativt 
skapande arbete, dvs har vissa konstnärliga inslag. 
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3.1. Informationsanvändningsanalys 
En av förutsättningarna för att kunna utforma gränssnitten är att man har kartlagt, 
analyserat och prioriterat den information som ska presenteras. Den finns olika metoder 
för att göra detta, och vi ska här kort beröra dels uppgiftsanalys dels analys av hur 
information används i arbetsprocesserna, informationsanvändningsanalys. 

Uppgiftsanalys, engelska task analysis, går ut på att identifiera de olika arbetsupp-
gifter som ingår i det arbete som studeras. Även relationerna mellan arbetsuppgifterna 
kartläggs, t ex vem som utför dem samt i vilken ordnings de utförs. I hierarkisk 
uppgiftsanalys (HTA, Hierachical Task Analysis) går man först igenom alla uppgifter 
på en hög nivå för att sedan successivt spalta upp deluppgifter tills man har skapat en 
hierarkisk struktur av samtliga arbetsuppgifter. 

Andra metoder för uppgiftsanalys går ut på att kartlägga de olika roller som 
användare har i arbetet, samt vilka arbetsuppgifter dessa har. Genom sådana analyser 
kommer man bl a fram till vilken information olika användare behöver vid olika 
tillfällen. Ofta ingår i sådana analyser en kartläggning av de beslut som fattas under 
arbetets gång. Det är nämligen främst i samband med att beslut tas som information 
används eller skapas. 

I vårt arbete i FTTS-projektet har vi utgått från en kartläggning av mål, modeller, 
observerbarhet, styrbarhet och strategier i enlighet med den modell för styrning av 
komplexa, dynamiska system som presenterats i avsnitt 6.1 i denna rapport. Genom att 
använda oss av denna struktur får vi också reda på varför informationen behövs. 

En viktig del av kartläggning av informationsbehovet är en kartläggning och analys 
av dagens informationsförsörjning och informationsbrister. Genom att se hur det 
fungerar idag, samt vad man har för uppfattning om vilken information och vilket stöd 
som saknas, kan man få viktig information om de förändringar som behövs.  

Samtidigt ska inte det nya informationssystemet införas i dagens verksamhet, utan 
det är viktigt att beskriva de framtida förutsättningarna som kommer att gälla då det nya 
systemet ska tas i drift. Genom att genomföra visionsseminarier kan man kartlägga de 
framtida förutsättningarna. Genom förväntningsanalyser kan man också kartlägga de 
förväntningar och önskemål om förändringar i informationsförsörjning m.m. som man 
upplever i verksamheterna. Allt detta är viktiga delar att ta hänsyn till då man 
specificerar krav och behov för nya eller förändrade IT-stöd i verksamheten. 

 

3.2. Vad påverkar designen av ett gränssnitt? 
Många olika faktorer påverkar designen av ett användargränssnitt. Grundläggande är 
naturligtvis att basera designarbetet på detaljerad kunskap om innehållet i det arbete 
som informationssystemet ska stödja samt om de personer som ska använda det i sitt 
dagliga arbete. Olika slags standarder, style-guides, regler och riktlinjer som gäller för 
den aktuella organisationen definierar ramar för hur gränssnittet skall eller bör utformas. 
Tekniska faktorer och begränsningar styr vad som kan utformas och implementeras. 
Detta gäller såväl tekniken, datorer, nätverk, bildskärmar etc., som de metoder och 
verktyg som används vid systemutvecklingen. Se fig. nedan. Det är viktigt att de 
begränsningar av olika slag som blir en naturlig följd av detta inte påverkar 
möjligheterna att utforma gränssnittet i enlighet med de uppsatta målen. 
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Fig. Flera olika saker påverkar designen av ett gränssnitt. 

 
 
Några viktiga delar att kartlägga som förutsättning för design är bl a: 

Kunskap om arbetssituationen 
• Detta fångas upp genom verksamhetsanalys, uppgiftsanalys, informationsan-

vändningsanalys, kravspecifikationerna m.m., samt genom aktivt deltagande av 
användare i utvecklingsprocessen. 

• Vilka arbetsuppgifter ingår i det arbete som ska stödjas av det nya systemet? 
• Vilka olika användargrupper finns det? Vem gör vilka arbetsuppgifter? 
• Vilken information används och skapas i de olika arbetsuppgifterna? 
• Vilka beslut tas och hur? Hur ska dessa registreras? 

Kunskap om människa-datorinteraktion och design 
• Generella kunskaper om MDI och gränssnittsdesign fordras. 
• Finns standarder av olika slag som ska följas? 
• Finns speciella style-guides inom organisationen? 
• Tillämpningsspecifika guidelines för de aktuella arbetsuppgifterna? 
• Rekommendationer eller begränsningar av olika slag som gäller för projektet? 

Kunskap om användarna 
• Vilka är de olika användarna? 
• Vilka kunskaper och kompetenser har de?  
• Erfarenheter? Hur skickliga är de? Vana användare eller sällananvändare? 
• Utbildning? 
• Datakompetenser, vana av annat datorstött arbete? 

Kunskap om de tekniska förutsättningarna 
• I vilken teknisk miljö ska systemet implementeras? 
• Vilka andra system ska det aktuella systemet samverka med? 
• Med vilka utvecklingsverktyg tas systemet fram? 
• Bildskärmar och annan presentationsteknik som ska användas? Skärmstorlek? 

Upplösning? Färger? 
• Databassystem och dess egenskaper och prestanda? 

 

Gräns-
snitt 

Kunskap om 
arbetssituationen 

Kunskap om 
användarna 

Kunskap om 
människa-
datorinteraktion och 
design 

Kunskap om de 
tekniska 
förutsättningarna 
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Det är viktigt att en design av ett användargränssnitt utförs av personer med tillräcklig 
kompetens och erfarenhet av sådant arbete. Det är vanligt att systemutvecklare utan 
speciell designkompetens gör detta arbete, vilket kan leda till sämre kvalitet i slutresul-
tatet. Dels har de vanligtvis begränsade kunskaper, dels kan de ha svårt att tolka 
gällande regler, rekommendationer etc. på ett korrekt sätt. I utvecklingsprojekt där 
gränssnitten är viktiga bör projektgruppen kompletteras med hög designkompetens.  

Det är också vanligt att man blandar ihop begreppet användarcentrerad design med 
att användarna gör designen själva. Användarna, verksamhetsexperterna, är experter på 
sitt arbete, att bedöma, testa och utvärdera hur väl olika föreslagna lösningar skulle 
fungera i deras arbetsmiljö. De är däremot oftast inte alls bra på att utforma lösningarna 
själva. I sådana projekt där användarna själva tagit olika designbeslut kan man ofta hitta 
exempel på riktigt dåliga lösningar. Det är samverkan mellan de olika kompetenserna 
som leder till bra resultat. 
 

3.3. Dokumentation av designbeslut m.m. 
 

Det är viktigt att dokumentera alla viktigare designbeslut, liksom hur designprocessen 
stegvis på det iterativa sättet genomförs. Dokumentationen omfattar bl a: 

• Vilka designbeslut tas och på vilka grunder? Även designförslag som förkastas 
bör dokumenteras med skälen för att de inte antogs. 

• Hur ser de olika generationerna av prototyper ut? Dessa bör samlas i historisk 
ordning i en sk portfolio. På så sätt kan man i efterhand se hur designen gått 
framåt steg för steg. 

• Hur genomförs testerna och utvärderingarna i varje iterativt steg? Vilka tester 
gjordes? Vilka synpunkter framkom? Vilka nya krav formulerades? Hur tog man 
omhand synpunkterna i modifieringen av prototypen? 

• I praktiken orkar man oftast inte med att dokumentera alla beslut och alla 
aspekter på testerna, utan man får baserat på erfarenheter hitta en ambitionsnivå 
som är rimlig att orka med. 

 
Dokumentationen av designbesluten fyller flera olika syften: 

• Som en dokumentation av den gjorda designen 
• För att kunna motivera varför det ser ut som det gör. 
• För att kunna återanvända tidigare beslut, att inte uppfinna hjulet varje gång. 
• Att utgöra en grund för efterföljande utvärdering. Hur tänkte vi, och hur blev 

det? 
 

Det finns olika metoder utvecklade för att dokumentera designbeslut. Design Space 
Analysis (DSA) och QOC-metoden är ett exempel på en sådan metod [MacLean et al 
1991 och 1995]. QOC står för Question, Options, Criteria. 

DSA innebär att man överväger vilka alternativa designbeslut som är möjliga i en 
viss designsituation, dvs att man analyserar ”designrymden”. Detta gör man i alla fall 
för alla designbeslut som är av mer avgörande betydelse. 

Metoden bygger på att man formulerar en designfråga (Q), hur ska vi välja att göra i 
detta fall, i detta läge? De olika alternativa lösningar (O) som kan vara aktuella 
identifieras. De kriterier (C) för vad som är bra respektive dåliga lösningar på den 
uppställda frågan listas. Alla kriterier ges en positiv formulering, dvs man anger det 
positiva man vill uppnå. Kriterierna väljs så att de täcker det syfte med designen man 
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har. Utvärderingen av designproblemen görs genom att man frågar sig om de 
alternativen stödjer eller inte stödjer alla de uppsatta kriterierna. Därefter summerar man 
vilket alternativ som ger bäst utfall enligt de uppsatta kriterierna. Detta kan ske genom 
att man räknar antal uppfyllda kriterier, att man ger olika vikt till dessa eller helt enkelt 
genom att man resonerar sig fram till vad man väljer och motiverar detta utifrån den 
bild man fått av analysen. Det viktiga är att alla stegen i detta dokumenteras och sparas. 

I praktiken blir en dokumentation enligt QOC arbetskrävande, och brukar därför 
användas sparsamt och endast för mer centrala designbeslut. 

 

 
 

Fig. Ett exempel på QOC-analys av ett designbeslut 

Ett exempel 

Designfråga Kriterier Alternativ 

Vilken metafor 
för systemet? 

Desktop 

Rum 

Effektivt för användaren 

Analys: Analysen visar att desktop-valet stöder tre av kriterierna, precis som 
rum-valet. Hur viktiga är kriterierna relativt sett? Om man prioriterar 
effektivitet och enkelhet för användarna väljer man rum, om man prioriterar 
enkelhet i utvecklingen och generalitet väljer man desktop. Vill man göra en 
mer utförlig analys får man gå vidare med att kvantifiera kriterierna mer i 
detalj. 

Kriteriet stöds
Kriteriet stöds ej 

Enkelt att lära 

Följer generella standarder 

Enkelt att utveckla 

Minimerar kognitiv belastning 

Alltid med 
positiv 
formulering! 
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4. GRÄNSSNITTSPROBLEM MAN VILL LÖSA 
Ett flertal olika problem av kognitiv art, dvs relaterade till människans förmåga att 
förstå och hantera situationen och användningen av gränssnittet, kan uppstå vid 
användning av ett informationssystem. Vårt syfte här är att kort beskriva några i detta 
sammanhang viktiga problemställningar, för att sedan formulera riktlinjer för hur de kan 
undvikas.  

Avbrott i tankegången 
Problem uppstår om interaktionen med systemet inte tillåter användaren att odelat 
koncentrera sig på den egentliga arbetsuppgiften, utan tvingas att använda kapacitet på 
högre kognitiv nivå för att hantera/styra tekniken och gränssnittet. Vid manuellt arbete 
klarar vi ofta av att automatisera de "kringfunktioner" som behövs för arbets-
uppgifternas utförande. Vid datorstött arbete tvingas vi ofta göra samma saker med mer 
kognitiv belastning, t ex fundera över kommandon, styrning av gränssnittet, tolkning av 
symboler och texter m.m. Då kommer de egentliga centrala arbetsuppgifterna att störas 
på ett menligt sätt. 

Problem med orientering  
Ibland hamnar man tveksamhet eller okunskap om var i systemet man befinner sig. 
Många användargränssnitt tillåter inte att man hela tiden samtidigt ser helheten och 
detaljen. Man har därför svårt att relatera den aktuella detaljen till helheten och till de 
andra delarna av systemet som man vill kunna utnyttja. Detta brukar formuleras som att 
"man går vilse i informationsrymden".  

En annan viktig aspekt på orienteringsproblematiken är hur snabbt man kommer in i 
det sammanhang, kontext, som visas på skärmen då man återkommer till arbets-
sammanhanget efter att ha varit iväg och gjort något annat eller blivit störd på något 
sätt. Det är viktigt att man snabbt, "med en blick", kan se var i processen man befann sig 
eller vilka förändringar som inträffat sedan man blev avbruten eller störd. 

Problem med navigering 
Problemet med navigering i informationssystemet hänger delvis samman med oriente-
ringsproblemet. Det man här vill åstadkomma är att användaren på ett enkelt och 
självklart sätt ska kunna bestämma sig för vilken del av informationssystemet man vill 
komma till och hur man ska utföra nödvändiga åtgärder för att komma dit. Navigationen 
underlättas starkt av att man på något sätt kan se helheten, aktuella detaljen, relationerna 
till andra detaljer samt hur man styr gränssnittet och uppmärksamheten dit. 

Kognitivt "tunnelseende" 
Vid bedömningar och beslut har man svårt att kunna ta full hänsyn till information man 
inte ser. Även om man vet att viktig information finns tillgänglig på annan plats är det 
svårt att integrera den i bedömnings- och beslutsunderlaget. Man tenderar med andra 
ord att lägga betydligt större vikt vid den information man direkt kan se än annan, dold, 
information. Om vi kan se informationen samtidigt, t ex som dokument utspridda på en 
stor skrivbordsyta, har vi förmågan att inkludera även mycket stora informations-
mängder i ett beslutsunderlag. 
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Belastningar på korttidsminnet 
Korttidsminnet, dvs vårt interna ”arbetsminne”, har klara begränsningar. Det kan lagra 
c:a 5-8 "informationsenheter" samtidigt, har en kort avklingningstid samt hög 
störningskänslighet. Om vi t ex tvingas att läsa delar av ett informationsunderlag på en 
bildskärmsbild, andra delar på andra bildskärmsbilder och sedan integrera dessa i 
huvudet kommer vi att belasta korttidsminnet. Klarar vi inte av att hålla nödvändig 
information i korttidsminnet måste vi hoppa fram och tillbaka mellan bildskärms-
bilderna. Detta tar tid och är ansträngande. Om vi dessutom måste göra åtgärder, t ex ge 
kommandon etc., som fordrar kognitiv ansträngning kommer vi att "tömma" 
korttidsminnet eller i alla fall att störa det kraftigt.  

Onödig kognitiv belastning 
Vi inhämtar mycket av behövlig information i en viss arbetssituation via avkodning och 
tolkning av de mönster som informationen bildar, och inte via läsning av det egentliga 
informationsinnehållet. Vi utnyttjar denna egenskap att mycket snabbt betrakta ett 
dokument och se vad som är av intresse i den aktuella situationen för att "zooma" in mot 
den intressanta delmängden. Om inte gränssnittet understödjer sådana sök- och 
tolkningsmöjligheter måste vi mödosamt läsa all relevant information. Mönsterigen-
känning av tydliga och kända mönster automatiseras lätt och är snabb. Läsning med 
textförståelse kan inte automatiseras och är dessutom långsam. 

Spatial "virrighet" 
Vi tenderar att ofta relatera informationsaspekter till informationens spatiala egen-
skaper. Vi minns i termer av färg, form, placering, rörelse m.m. "Anvisningarna finns 
långt bak i den röda pärmen i övre, högra bokhyllan, strax bakom ett blad med blå 
kant". Vi utnyttjar sådan spatial information för att snabbt söka och identifiera relevant 
information, utan att behöva klargöra den exakta frågeställningen. Vi "vet vad vi vill se" 
i en viss arbetssituation utan att kunna, eller i alla fall behöva, formellt ange det. Om de 
spatiala relationerna är obefintliga, oklara eller förändras på något sätt spolieras denna 
möjlighet till spatial kodning av informationsbärare och informationsinnehåll. 

Inkonsistent informationskodning 
Detta innebär att den information som ska förmedlas till en användare bör kodas på ett 
sådant sätt att man utan onödig kognitiv belastning kan inhämta och tolka den. Olika 
sätt att koda information kan utnyttjas för att förmedla ett budskap. Form, färg, font, 
position, rörelser etc. kan ges en informationsmässig innebörd. Problem kan i detta 
sammanhang vara av olika art.  

Är inte kodningen lika över tiden och i olika delar av ett informationssystem, dvs 
konsekvent, får man mycket svårt att automatisera användandet. Används t ex färg för 
att förmedla ett budskap ska betydelsen vara lika i alla sammanhang.  

Även om kodning är konsekvent kan man få problem. Det är viktigt att kodningen 
som används har enkla och självklara kopplingar, kognitiv mappning, till de begrepp 
som används i den aktuella arbetssituationen. De bilder, och deras beteende, som t ex 
visualiserar "växel", "växelläge", "signal", "tågnummer", "försenad", "hastighet" etc. 
måste vara så utformad att betydelsen är självklar och automatiserbar. Informationen 
kan ges många redundanta attribut så att identifikationen och avkodningen underlättas 
för användaren. Med redundant menas att olika attribut används samtidigt för att 
förtydliga något, t ex både fet stil och röd färg och text förmedlar samma budskap 
samtidigt.  
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Det är också viktigt att man använder sig av kodningsbegrepp som är konsistenta 
med den information som ska förmedlas. Vi har t ex svårt att identifiera en färg med 
något som har en skala, t ex att lära oss att "röd" är större eller mindre än "blå". Färg är 
för oss mest logiskt associerat med en klass av objekt. En färgnyans eller en gråskala 
kan däremot förmedla skalrelaterad information. 

Problem med tidskoordinering av värden 
Ofta är det i en arbetssituation viktigt att kunna associera ett informationsvärde till en 
viss tidpunkt eller att kunna tidsrelatera olika informationsmängder till varandra. Det 
kan t ex handla om att veta när ett visst värde har uppmätts eller i vilken tidsordning och 
med vilka tidsmellanrum en serie mätvärden ska ordnas. Har man ett antal olika 
mätserier vilka har olika tidsskalor tillgängliga samtidigt blir det svårt att relatera 
värden i olika serier till varandra. Om man inte snabbt och automatiserat kan tolka 
sådant, utan måste läsa och tänka mycket för att tidsrelatera informationen, leder detta 
till tidsförluster och onödiga kognitiva belastningar. Om man i ett gränssnitt ser 
information som är gammal, men det inte framgår hur gammal den är trots att detta är 
viktigt för arbetsuppgiften, blir det mycket kognitivt ansträngande att arbete. 

Problem att identifiera en process status 
Det är ofta viktigt att snabbt kunna sätta sig in i en process, eller ett ärendes, 
hanteringsmässiga status. Det kan i en administrativ tillämpning t ex handla om att se 
vilka ärenden som väntar, hur långt de enskilda processerna hunnit eller vilka som är 
avslutade. Möjligheterna att kunna planera sitt arbete, att snabbt kunna komma in i rätt 
arbetssammanhang eller att kunna växla mellan arbetsuppgifter på ett effektivt och 
enkelt sätt försvåras eller omöjliggörs annars. Man blir styrd av det systemet förmedlar 
och kan inte hitta och utföra det som egentligen är högst prioriterat.  

Det är därför viktigt att systemet tydligt signalerar sådana aspekter på de ingående 
processerna att man enkelt och effektivt kan planera sitt arbete, identifiera prioriterade 
uppgifter etc. Vi tågtrafikstyrning är ofta antalet processer, enskilda tåg etc., som är 
igång samtidigt stort, varför problem av denna art kan bli allvarliga.  

Ett liknande problem uppstår när en process eller ett gränssnitt kan befinna sig i olika 
moder. Om en viss information ska tolkas på olika sätt beroende av vilken mod 
systemet befinner sig i så blir det kognitivt belastande och lätt att göra fel. Man bör 
undvika olika moder så långt det går och om det ändå finns så måste man tydligt visa 
vilken mod som är aktuell och vad det innebär för tolkningen. 

 

Problem med bristande återkoppling 
Man bör ge återkoppling (feed-back) på vidtagna åtgärder på alla nivåer och i varje 
situation. Med återkoppling menas att användaren får nödvändig information om att den 
vidtagna åtgärden har mottagits av systemet, att den har utförts korrekt eller hur 
processen som initierats fortlöper. På låg nivå ska man få återkoppling på att en knapp 
tryckts ner eller att man har "klickat" på någon symbol. På högre nivå ska man få 
återkoppling på att en åtgärd genomförts, t ex att något sparats, att en tågväg lagts etc. 
Om en åtgärd inte genomförs omedelbart måste användaren få återkoppling på att 
kommandot mottagits, hur långt processen hunnit samt helst när den beräknas vara klar. 

Får inte användaren nödvändig återkoppling blir man osäker. Kanske måste man 
genom nya kommandon försäkra sig om att den begärda åtgärden genomförts. 
Nödvändig återkoppling är med andra ord helt nödvändigt för att operatören ska känna 
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sig säker på vad som sker, få känslan av att man behärskar situationen etc. Bryter man 
mot sådana regler blir resultatet långsamhet, stress och oro. 

 

Ytterligare mål för gränssnitten 
Följande krav på informationssystemen vill man ofta också ställa. Många av dessa 
hänger inte primärt samman med gränssnittsutformning, men det visar sig att ett dåligt 
utformat gränssnitt kan starkt bidraga till svårigheter även inom dessa områden, vilket 
kommer att påverka systemens användbarhet på ett negativt sätt. 

• Tydlig formulering av målen för arbetsuppgifterna. Då olika mål finns måste 
man ha explicita regler för att väga olika mål mot varandra. 

• Förbättrade möjligheter att utveckla mentala modeller av det styrda systemet. 
Här är gränssnittet mycket viktigt för att förmedla sådan information som bidrar 
till utveckling av effektiva mentala modeller. 

• Möjligheter att planera och styra sitt och gruppens arbete och att inte vara 
hänvisad till "inprogrammerade" regler och alltför rigida arbetsorganisatoriska 
begränsningar.  

• Information om vad ett automatiserat delsystem faktiskt håller på med och hur 
långt det hunnit i utförandet av sin uppgift. 

• Tillåt växling mellan arbetsuppgifter. Det är ofta så att en arbetsuppgift inte 
fullföljs i sin helhet så som systemkonstruktören tänkt sig. Man gör avbrott, 
initierar nya arbetsuppgifter, återupptar gamla uppgifter etc. Gränssnittet måste 
tillåta detta, samt kunna visa vad som är tillgängligt, arbetsuppgifters status 
m.m. 
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5. GENERELLA PRINCIPER FÖR BRA GRÄNSSNITTSDESIGN 
 
Olika forskare och författare har under årens lopp formulerat olika grundläggande 
principer för hur ett bra och effektivt informationssystem och ett bra användargränssnitt 
bör utformas. Sådana ligger ofta på en så hög nivå att de inte blir till någon större hjälp i 
det konkreta designarbetet. För att ge en praktisk hjälp till designers måste man dels bli 
mer detaljerad dels avgränsa sig till väl avgränsade tillämpningsområden. Ofta är 
sådana mer detaljerade och praktiska regelverk (heuristik) mycket baserade på 
erfarenheter hur olika designlösningar fungerat i olika tillämpningsfall tidigare. 
 

5.1. Designheuristik 
Med designheuristik menar vi ett antal regler, tips och råd baserade dels på teoretiska 
grunder, dels på praktisk erfarenhet av hur olika designlösningar fungerar i olika slags 
tillämpningar. Avsikten med de olika aspekter på designbeslut som redovisas nedan är 
att specificera ett antal steg som man kan dela upp designbesluten i.  

Aspekterna är uppdelade i två delar: generella designaspekter och tillämpnings-
specifika aspekter. De generella aspekterna är sådana som en expert på gränssnitts-
design kan jobba med utan deltagande av användare (experter på tillämpningsdomänen). 
De tillämpningsspecifika aspekterna kan bara avgöras med direkt medverkan av 
användare. 

På samma sätt kan man hantera utvärderingen av en design: de generella aspekterna 
kan studeras/utvärderas av designexperter, de tillämpningsspecifika bara i samverkan 
med användare. 

Observera dock att det aldrig finns några generella sanningar när det gäller bra eller 
dåliga designlösningar. Vad som är bra kan bara avgöras i en aktuell tillämpning. ”För 
varje regel finns minst ett undantag, i vilket användningen av regeln vore ren 
galenskap.” 

5.1.1. Generella aspekter 

Skärmdisposition 
• Skärmytan är en begränsad och dyrbar resurs, som måste användas med 

eftertanke 
• Definiera väl avgränsade huvuddelar i gränssnittet 
• Använd fasta och genomtänkta positioner 
• Undvik överlappande fönster som skymmer information 
• Betona det väsentliga, dvs data före linjer, ramar etc. 
• Skapa en kompakt bild, onödig luft behövs sällan för vana användare 
• Det är sällan mängden av information är ett problem för en erfaren användare, 

förutsatt att presentationen är genomtänkt och enligt alla konstens regler. 
Människans förmåga att samtidigt överblicka mycket stora informationsmängder 
är ofantlig! 

Orientering och navigering 
• Man ska alltid i alla lägen veta var man är och vart man ska 
• Man ska se var man är “utan att behöva tänka efter” 
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• Man ska se var man är i en lista, bunt eller stor mängd av objekt 
• Visa, om det går, alltid översikt och detalj samtidigt 
• Visa om det finns eller inte finns mer information som inte är synlig just nu 
• Visa hur man når den informationen som är dold 
• Bläddring är bättre än scrollning (rullning), framförallt om man ska läsa större 

textmängder! Scrollning ändrar textens rumsliga (spaciala) plats. 

Kontroll och återkoppling 
• Det är viktigt att användaren styr ”dialogen” och inte blir styrd av datorn. 

Användaren ska helst alltid själv kunna avgöra när och i vilken ordning olika 
arbetsuppgifter och arbetssteg ska utföras. 

• Användare ska kunna utföra arbetet på olika sätt beroende på situaitonen 
• Användaren ska alltid veta vad som händer i systemet 
• Återkoppling (feed-back) ska alltid ges i alla lägen, så att användaren är säker på 

vad som sker. 
• Återkoppling är viktigt för säkerhet och för att minska stress och oro. 
• Visa alltid vilken väntetid som kan förutses då åtgärder tar tid eller är avbrutna 

Inmatning 
• Inmatning gäller såväl data, parametrar, menyalternativ som kommandon m.m. 
• Minimera all inmatning. Inmatning tar tid och är ansträngande. Tanken är snabb, 

handen är långsam. Ofta kan man starkt minimera behovet av inmatning i ett 
gränssnitt. 

• Undvik eller minimera växling mellan mus och tangent 
• Allt är snabbare med tangenter än med mus. Man ska kunna göra allt utan 

musanvändning om så erfordras. 
• Visa vilka fält som är inmatningsbara 
• Använd breda (många val i en meny) istället för djupa (flera nivåer) menyer 
• Använd defaultvärden, snabbkommandon, snabbhopp mellan fält m.m. så ofta 

det går. 

Läsbarhet 
• Skapa en logisk gruppering av data i grupper som enkelt kan identifieras 
• Gruppera med närhet, färger, fonter, ramar 
• Avläsning av siffror i kolumner, där varje tecken tar lika stor plats, är enklare 

och mycket snabbare än avläsning i rader etc. 
• Läsbara fonter måste användas. Gör fonten tillräckligt stor! 
• Betona det väsentliga, inte t ex ramar osv. Ögat kommer att fokusera först på det 

som är tydligast i bilden, dvs det som har högst kontrast. 
• Färganvändning på ett bra sätt (se nedan). 

Fel och hjälp 
• Tillåt användaren att göra fel, utan att det får besvärliga konsekvenser. 
• Tydliga felmeddelanden om man gör fel, så att man snabbt och enkelt kan 

korrigera felet. 
• Hjälp ska ges om nödvändigt, men bara då. Hjälp ska kunna stängas av helt. 
• Om hjälp behövs ofta är det ett tecken på att designen är dålig! 
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Bra användning av färger 
• Börja designa i gråskala, och addera färg på slutet. 
• Tänk på att 5% av befolkningen har defekt färgseende. 
• Färg ska användas för att förmedla ett budskap, inte som kosmetika. 
• Används mest omättade färger, utom för att verkligen signalera något. 
• Använd färger i förgrunden för att koda viktig information, t ex status, nivåer 

etc.  
• Använd få färger (max 5-6 olika) 
• Använd en lugn färg som bakgrund (grå, mattblå etc). 
• Använd inte interfererande färger nära varandra (röd-grön tex) 
• Maximal kontrast om man ska läsa text (svart text på vit bakgrund) 
• Om man använder en mellangrå bakgrund kan man skriva både med svart och 

vit text, dvs antalet möjliga fonter dubbleras. 
 

Här kan man läsa både svart och vit text 

Utseende 
• Försök att skapa ett subjektivt tilltalande utseende! 
• Använd färger med måtta. 
• Linjera av objekt på skärmen så att det inte ser rörigt ut. 
• Objekten ska bildar en snygg helhet, inte ha skevhet eller obalans. 

 

5.1.2. Verksamhetsspecifika aspekter 

Arbetssätt 
• Välj en grundläggande metafor som fungerar för de aktuella användarna 

(desktop eller rum?) 
• Stödjer gränssnittet arbetsuppgiften? Finns all funktionalitet som behövs? Finns 

överflödig funktionalitet som stör? 
• Är information logiskt grupperad i relation till arbetsuppgifterna? Blir det ett bra 

flöde, tex uppifrån och ner, från vänster och till höger? 
• För arbetsuppgiften viktig information ska framhävas, oviktig information ska 

tonas ner och läggas i bakgrund. 

Samtidig visning av information 
• All information som behövs för ett visst beslut ska vara synlig samtidigt på 

skärmen.  
• Det är belastande för korttidsminnet att växla bild och att minnas informations-

mängder. 
• Undvik överlappande fönster som skymmer information 
• Formulär för läsning och skrivning ska finnas synliga samtidigt 
• Det ska framgå tydligt hur man når all information som ej syns 

Betona det viktiga 
• Data är ofta viktigare än rubriker, dvs framhäv data och för arbetsuppgiften 

viktig information i presentationen 
• Koda information med färg, form, font, storlek etc 
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• Indikera, om det är viktigt informationens status, (t ex tåg med från planen 
avvikande hastighet markeras med speciell kod).  

• Indikera likaså om det finns olika moder för någon process, samt vilken som är 
den aktuella moden.  

• Använd färg, form, font etc för att visa status. 

Kortkommandon och genvägar 
• Kortkommandon är mycket effektiva för den vane användaren 
• Knapptryckning är snabbare än musklick 
• Man ska kunna gå direkt till en viss sida/plats (genväg) om det behövs i 

arbetsuppgiften. 
• Man ska inte behöva gå tillbaka i flera steg, utan även bakåt ska genvägar 

fungera. 
• Använd defaultvärden så minimeras inmatningen. 

Tala användarnas språk 
• Använd verksamhetstermer som är välkända av användarna 
• Undvik ”dataspråk” 
• Utforma ikoner som knyter an till verksamheten 
• Välj färger som hör ihop med verksamheten 
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6. MÅL OCH RIKTLINJER FÖR OPERATÖRSGRÄNSSNITT 

6.1. En modell för styrning av dynamiska system 
 
För att få underlag för arbetet med design av användargränssnitt måste man oftast göra 
grundliga observationer, intervjuer och analyser av det aktuella systemet, arbets-
processerna m.m.  

En utgångspunkt för vårt arbete med utformning av gränssnitt för styrning av 
komplexa, dynamiska system är att det ska öka möjligheterna till styrning på ett 
optimalt sätt. För att kunna styra en process måste (minst) fyra förutsättningar samtidigt 
vara uppfyllda. Det måste finnas:  

 
• Mål, här betyder det de operativa mål som direkt kan omsättas i handling.  
• Modeller, här betyder det kunskap om hur processen, styrsystemet och andra 

aktörer i processen fungerar. 
• Observerbarhet, här betyder det de data som måste presenteras för att 

operatören skall kunna skapa sig den information hon behöver, om processens 
historia, nutid och framtid (prognoser), dvs. för att veta i vilket tillstånd 
”processen befinner sig just nu och vart den är på väg”.  

• Styrbarhet, här betyder det vad man måste kunna påverka för att man ska 
kunna styra processen mot målet och kontinuerligt ha full kontroll över allt som 
sker och att de planer man har följs.  

 

Den styrda 
processen

Ett dynamiskt 
förlopp

Mål Modell

Observerar
Styr, 

påverkar

 
 
Fig. För att styra en process fordras mål, modell, styrbarhet och observerbarhet. 

Dessutom är den process som ska styras oftast dynamisk, vilket innebär att systemets 
tillstånd förändras spontant och som följd av påverkan, samt att styråtgärder inte bara 

har effekt momentant utan även i framtiden. 
 

Denna modell, har vi funnit, är viktig som utgångspunkt av flera olika skäl. Dels är den 
nyttig som en grund för beskrivning och analys av arbetsuppgifterna, informationsbehov 
m.m. Detta har vi utnyttjat i den kartläggning av arbetet med att styra tågtrafik som 
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utförligt redovisats i en tidigare rapport från FTTS-projektet: Arne W Andersson och 
Bengt Sandblad. Människa-maskininteraktion i samband med tågtrafikstyrning, Avd. för 
människa-datorinteraktion, Uppsala universitet, 1999. 

Dels är modellen en bra grund för utformning av styrprinciper samt för en rad 
designlösningar när det gäller informationspresentationen i gränssnittet samt för 
utformningen av styråtgärder m.m. Hur detta tillämpats beskrivs mer utförligt i FTTS-
rapport 4: Framtida tågtrafikstyrning. Principer, gränssnitt och stödsystem. 

Det som beskrivs i det aktuella avsnittet av rapporten är bl a: 
• Mål: Mål måste vara tydliga och förstådda. Vi kan skilja mellan några olika 

typer av mål, t ex de mer formella och stadfästa, de informella som utvecklas 
mer eller minde uttalat inom organisationen, de mer personliga som är kopplade 
till hur man vill planera och utföra sina arbetsuppgifter m.m. Olika mål kommer 
ofta i konflikt med varandra, utan att det finns uttalat hur konflikterna ska 
hanteras. Det mesta av de mer formella målen är nog inget som explicit visas i 
gränssnittet, men den information som presenteras i gränssnitten måste stödja 
alla bedömningar och beslut som ska tas, på så sätt att det framgår hur väl beslut, 
åtgärder och deras utfall bidrar till måluppfyllelse.  

• Modell: Presentationen kan på ett effektivt sätt visa sådana modellstorheter som 
hjälper operatören att minnas strukturer, relationer, beteenden osv. Detta kan 
göras som bakgrundsinformation som inte stör presentationen i övrigt utan 
snarare gör den tydligare och mer förklarande. Vad som oftast är ännu viktigare 
är att det sätt som information presenteras på stödjer en kontinuerlig 
uppbyggnad av mentala modeller genom visa hur olika dynamiska tillstånd 
förändras över tiden. För att uppnå detta bör man bl a fokusera på visning av 
dynamisk information, relationer mellan olika dynamiska tillstånd, tydlig 
visning av relationerna mellan händelser/beslut/åtgärder och effekterna på kort 
och lång sikt av dessa. 

• Observerbarhet: Eftersom man får all sin kunskap och all sin information om 
systemet och dess beteende från gränssnittet måste gränssnittet visa allt som 
behövs på ett så effektivt sätt som möjligt. Man måste därför först kartlägga 
vilken information som ska finnas med, som en grund för design av 
presentationssättet. Denna kartläggning av informationsbehovet måste, förutom 
alla mer självklara uppgifter om sådana parametrar som man ska kontrollera och 
styra, också beskriva vilken information som behövs för att relatera till 
måluppfyllelse, arbetsplanering, uppbyggnad av mentala modeller etc enligt vad 
som sagts ovan. 

• Styrbarhet: Styrbarheten innebär att man via gränssnittet, på ett effektivt sätt, 
har möjligheter att genomföra alla sådana åtgärder som fordras för att påverka 
systemet så att det beter sig som man avser. Man måste alltså kunna påverka rätt 
saker, vid rätt tidpunkt på ett korrekt sätt. Detta ställer stora krav på gränssnittet 
både när det gäller det som ska visas, vilka styråtgärder som måste finnas 
tillgängliga samt hur dessa ska utformas. Ytterligare en aspekt på styrbarheten är 
den styrning som behövs internt för att påverka själva gränssnittet så att det visar 
rätt saker vid rätt tidpunkt etc. 

 

6.2. Generella principer 
I och med introduktionen av datoriserade distribuerade styr- och informationssystem, 
har operatören blivit ansvarig för en mycket större del av anläggningen. Dessutom ökar 
komplexiteten i operatörens arbetsuppgifter ytterligare av att pressen på driftpersonal att 
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klara produktionsmål är hög, och att nu även överväganden om produktionseffektivitet, 
kostnadsminskningar och underhållsplanering blivit en del av deras arbete.  

Även om människa-maskin gränssnittet har genomgått stora förändringar sedan 
datorbaserade styrsystem först introducerades, så har operatörens uppgift i huvudsak 
förblivit densamma: övervakning och styrning av processen (och av styr- och 
informationssystemet), samt analys av störningar och minimera deras effekter. Som ett 
resultat av den ökade automatiseringen har operatörers arbete förflyttats från direkt 
reglering till en högre nivå av övervakande styrning. Detta innebär att regleringen av 
processen under normal drift till stor del utförs av det automatiserade styrsystemet. 
Operatören ingriper framför allt vid störningar samt vid optimering och trimning av 
processen. Aktiv styrning krävs dessutom vid uppstart, "nerkörning" och vid omställ-
ningar.  

Leverantörer av styrsystem ser vanligtvis operatörens roll vid övervakning av 
processen som en krislägeshanterare. Enligt detta synsätt är huvuduppgiften för 
operatören dels överordnad processtyrning (process management) och dels felhantering 
(dvs att ställa diagnos på fel och att korrigera fel). Designen av människa-maskin 
gränssnitt hos de flesta styrsystem avspeglar detta synsätt. Översiktsbilder är framtagna 
för att passa de förmodade operatörsbehoven i övervakningsuppgiften. Den första 
indikationen på en processtörning ges av larmsystemet. Enbart larminformation och 
kvalitativ information om processtillståndet behöver då övervakas på kontinuerlig basis. 
Med denna syn triggas operatören att agera när ett larm visas. Analys av det störda 
processtillståndet sker sedan via information från översiktlig till alltmer detaljerad nivå, 
och resulterar slutligen i en diagnos och avhjälpande manövrer/åtgärder. Detta synsätt 
på operatörsrollen vid övervakning av processen kan kallas att ”styra genom att reagera 
på undantag/larm" principen (the ”management-by-exception” approach), (Zwaga & 
Hoonhout, 1993a; Swaanenburg, Zwaga, & Duijnhouwer, 1988).  

Fältstudier (Swaanenburg, Zwaga, & Duijnhouwer, 1988; Kortland & Kragt, 1980), i 
bl a petrokemiska fabriker visar att ett av operatörers kraftigaste klagomål är att det, 
med datorbaserade styrsystem, är svårt att upprätthålla en översikt av processen på en 
tillräckligt detaljerad nivå. Operatörer föredrar att övervaka processen ganska intensivt. 
De behöver information om processens dynamiska tillstånd, därför att deras största 
bekymmer är att, med en acceptabel grad av säkerhet, få veta att processen inte kommer 
att konfrontera dem med otrevliga överraskningar. Det är inte tillräckligt för dem, att på 
grund av att ingenting larmar, förutsätta att processen går fint. Dessutom vet de av 
erfarenhet att när något oväntat inträffar finns oftast mycket lite tid till att sätta sig in i 
processens tillstånd.  

Resultat från fältstudier visar också att operatörerna utför denna övervakande och 
uppdaterande uppgift på ett sådant sätt att den är anpassad till processens tillstånd. En 
process vars tillstånd förändras snabbt, övervakas noggrant. Om processen däremot är 
stabil, så bedömer operatören det ibland som tillräckligt att förlita sig på larmsystemet 
och kontrollerar endast några få nyckelvariabler då och då. Operatörer anpassar alltså 
sitt övervakningsbeteende till komplexiteten och tillståndet hos processen. Hur ofta 
operatören uppdaterar sig själv bestäms av en uppskattning av sannolikheten för att 
något allvarligt händer med en del av eller hela fabriken. 

Resultaten från fältstudier indikerar därför att operatörer som regel inte utför sin 
uppgift i överensstämmelse med ”management-by-exception” principen, som leveran-
törer av styrsystem ofta antar. Operatörer anser sin huvuduppgift vara att förebygga 
störningar och larm, snarare än att reagera på larm. De tenderar att utföra sin 
arbetsuppgift i enlighet med att "köra genom att vara uppdaterad" principen (the 
”management-by-awareness” approach). Detta betyder att operatörer varje stund är 
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mycket medvetna om processens tillstånd och kan, i viss utsträckning, förutsäga 
processens tillstånd inom den närmaste framtiden, De kan därför upprätthålla en hög 
grad av beredskap inför möjliga förändringar i processen. Detta arbetssätt är även 
operatörens viktigaste verktyg för att minska och utjämna arbetsbelastningen för sig 
själv och arbetslaget.  

Det finns också en rad olika heuristiska regelverk utformade för att stödja 
användbarhetsarbete i samband med bl a operatörsarbete, t ex det som formulerats av 
Jacob Nielsen. I en sådan beskrivning delar han upp aspekter att beakta på följande sätt: 

• Tydlig visning av processens status 
• Matchning mellan systemets presentation och den verkliga världen 
• Konsistens, konsekvens och anpassning till gällande standarder 
• Förebyggande av felhantering 
• ”Recognition rather then recall”, dvs bygg gränssnittet på igenkänning 
• Flexibilitet och effektivitet i användningen 
• Estetisk och minimalistisk design, dvs inga onödiga utsmyckningar 
• Stöd användaren att upptäcka, diagnosticera och avhälpa fel av olika slag 
• Ge hjälp och dokumentation 

 

6.3. Gränssnittsutformning för operatörer 
Som forskning och erfarenheter från processindustrin visar, behöver operatörer den 
information om den styrda processen som gör det möjligt att upprätthålla en överblick 
av systemets tillstånd och att göra tillförlitliga förutsägelser om processens framtida 
tillstånd. Operatören måste använda sig av information som är direkt relaterad till 
bestämda variabler (flödesschemabilder, trendbilder, gruppbilder). Endast denna typ av 
information gör det möjligt att, genom att bygga upp erfarenhetsmässiga modeller och 
mönster, förutsäga processens framtida tillstånd och om nödvändigt genomföra 
förebyggande åtgärder.  

De ihärdiga kraven på förändringar i styrsystemens användargränssnitt - för att möta 
dessa behov - sammanfaller med introduktionen av nya tekniker för att visa bilder samt 
ökad tillgång till datorkraft. Om förut enbart standardbilder från leverantörer fanns 
tillgängliga, är nu större flexibilitet vid gränssnittsdesign möjlig, vilket resulterat i 
kundanpassad design av gränssnitt. Introduktionen av nya tekniker för bildvisning har 
lett till ökande användning av grafik eller mimikbilder. Grafiska bilder anses vara en 
användbar lösning på problemet med bristfälligheten i leverantörernas standardbilder 
(översiktsbilder och larmbilder) för operatörens övervakande och uppdaterande arbets-
uppgift under normala processtillstånd.  

För designbesluten gällande gränssnitt, förlitade sig leverantörerna i ökad utsträck-
ning på medverkan från sina kunder. Den här utvecklingen gjorde dock inte slut på 
operatörernas klagomål. Det verkar som om designingenjörers uppfattning om hur 
processen/anläggningen skall köras och hur styrsystemens gränssnitt skall användas, 
bättre stämmer överens med leverantörernas synsätt - ”management-by-exception” - än 
med hur operatörer faktiskt arbetar (Zwaga & Hoonhout, 1993). Följaktligen leder inte 
medverkan av designingenjörer nödvändigtvis till ett särskilt annorlunda och bättre sätt 
att arbeta vid gränssnittsdesign. Om styrsystemets gränssnitt skall accepteras av de 
faktiska användarna, dvs operatörerna, bör driftpersonal medverka under konstruktions- 
och designfasen. Endast på detta sätt kan driftpersonalens behov och krav inlemmas i 
designarbetet.  
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Operatörer, vid de få tillfällen de har medverkat vid design av de grafiska bilderna, 
har oftast heller inga helt nya idéer om bilddesign, utan håller sig nära det välkända 
P&I-diagrammet (Pipes and Instruments) som en utgångspunkt för design av bilderna. 
Denna grafiska representation av anläggningen eller en del av anläggningen, 
kompletteras av olika typer av detaljinformation om processen som de vill kontrollera 
regelbundet. På detta sätt blandas översiktsinformation med detaljinformation i samma 
bild. I många fall resulterar det i bilder fullproppade med information. Vanligtvis 
motiverar operatörer sitt val av grafiska bilder fulladdade med information med 
ursäkten att "det är bäst att ta det säkra före det osäkra". De använder argumentet att all 
visad information kommer att behövas någon gång. Likaså föredrar operatörer att ha så 
få bilder som möjligt, därför att de vill reducera det kognitivt belastande bläddrandet 
fram och tillbaka mellan olika typer av bilder. Detta resulterar i bilder som kan 
användas vid normal drift såväl som vid störningshantering (Hoonhout & Zwaga, 1993). 

Det finns en hel del kunskap sedan tidigare när det gäller riktlinjer för utformning av 
operatörsgränssnitt. Detta omfattar bl a utveckling av generella principer för presen-
tation av information så att man optimalt kan stödja operatörer i deras arbete, minimera 
kognitiva belastningar m.m. En annan viktig del handlar om att utveckla riktlinjer för 
gränssnittsutformning för den framtida tågtrafikstyrningen mer specifikt. Sådana 
riktlinjer måste vara baserade på en grundläggande analys av hur operatörerna arbetar 
idag och i framtiden. En relativt utförlig diskussion om principer och riktlinjer ges 
senare i denna rapport, varför vi inte tar upp det ytterligare här. 

 

6.4. Designprinciper på generell nivå för operatörsgränssnitt 
Ett regelverk för design av användargränssnitt måste på sikt formuleras i form av en för 
tågtrafikstyrning specifik (domänspecifik) style-guide. Med en style-guide menar vi ett 
dokument innehållande dels ett regelverk för hur gränssnitt inom domänen ska 
utformas, dels en uppsättning gränssnittselement som ska användas vid design och 
konstruktion. I och med att man definierar de byggstenar som gränssnitten ska 
konstrueras med, samt regler för hur dessa ska användas, förenklar man designarbetet 
och garanterar konsekvens i alla delar av gränssnittet. 

Följande regler på en mer generell nivå, baserade på de problemställningar och mål 
som beskrivits ovan, kan här formuleras: 

Designa för skickliga användare 
Operatörer använder sina gränssnitt, ”körbilder”, ofta och under lång tid. De ska därför 
vara mycket effektiva att använda även om det innebär att det tar längre tid att lära sig 
att använda dem. Nybörjare, när det gäller hanteringen av gränssnittet, ska man vara 
under relativt kort tid, medan man som skicklig yrkesarbetare är beroende av effektivitet 
i det dagliga arbetet under lång tid. Att bli skicklig på tågtrafikstyrning tar lång tid, att 
lära sig att hantera gränssnittet går relativt snabbt även om detta är komplext. 

Operatörerna vill ha så mycket samtidig information som möjligt om processens 
förlopp och tillstånd. Det behöver inte vara något problem att visa väldigt mycket 
information samtidigt för operatören. Vana operatörer kan ändå fokusera på den 
information de behöver, förutsatt att den är rätt strukturerad och grupperad. Viktiga 
aspekter på detta är att informationsobjektens form, ljushet, kontrast, färg etc. 
understödjer enkel och automatisk identifikation och tolkning. De ska kunna ge "cues" 
(ledtrådar) för fokus och diskriminering, "ledtrådar som underlättar särskiljande" av 
viktig information ur en stor och komplex mängd. 
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Operatörer hatar att se processen "genom ett nyckelhål". När det är bråttom måste de 
vara helt koncentrerade på att lösa arbetsuppgiften. Då är det ineffektivt att behöva 
”manövrera informationssystemet” och belasta minnet med uppgifter från flera olika 
bilder. Bilderna ska samtidigt visa all information och alla manövermöjligheter som 
behövs för att genomföra en arbetsuppgift. Det krävs därför ofta fler och större 
bildskärmar med hög upplösning. Bilder som inte används så ofta bör däremot vara 
extra lätta att förstå och hantera. 

Operatören vill ha "koll på läget" 
Man vill inte vänta på varningssignaler från systemet, i detta fall tågtrafiksystemet. 
Operatörerna vill veta vad som är på gång och vilka störningar som är att förvänta. De 
vill ha möjlighet att se variationer och avvikelser innan problem uppstår. Genom att 
vara på alerten kan de då ingripa i tid och förebygga problem, och därigenom även 
påverka sin egen arbetsbelastning.  

Det räcker inte med att man tar rätt beslut, utan åtgärden måste sättas in vid rätt 
tidpunkt. Detta kräver god överblick över processens tidsförlopp. Detta innebär att 
designen ska göras baserat på principen "management by awareness" i stället för 
principen "management by exception". 

Visa genom lämplig återkoppling att ett kommando eller styråtgärd håller på att 
utföras om det tar tid. 

Underlätta för operatören att förstå processen 
Vad som händer vid en viss åtgärd lär sig operatörer genom att arbeta med systemet, 
men det räcker inte. För att hantera ovana situationer måste de även förstå hur processen 
och anläggningen, t ex automatiken, fungerar. Denna kunskap behövs för att operatörer 
ska kunna sortera in sina erfarenheter i "fack" och återvinna dem när så behövs, dvs 
skapa underlag för att automatisera arbetsprocesserna. Dessutom, och det är kärnan i 
operatörsarbetet, måste de lära sig hur deras process och styrsystem beter sig under de 
specifika förutsättningar som gäller för tillfället. Detta är dynamisk kunskap, den 
förändras ständigt. Även den mentala modellen av processen och av styrsystemen 
förändras ständigt under användningen. 

Gör designen färdig.  
En design av ett gränssnitt ska vara helt färdig på så sätt att inga avgörande designbeslut 
bör överlåtas till operatören. Att själv kunna konfigurera om gränssnittet är mycket 
sällan till någon fördel för användarna. Vi menar självfallet att en design ska kunna 
ändras och anpassas till lokala behov, men när man gjort detta, och den lokala designen 
är färdig, då ska den vara låst. Att designen görs färdig innebär t ex att när en viss 
arbetsuppgift ska utföras ska gränssnittet för denna arbetsuppgift, arbetsytan" vara 
färdig såväl till innehåll som till funktion. Operatören ska t ex inte behöva fundera över 
vilka "fönster" som behövs, öppna dessa, skala om dem och placera dem på rätt plats. 
Gränssnittet ska i varje läge vara helt klart för direkt användning. 

Detta gäller särskilt vid interaktion för att manövrera gränssnittet. För tidskritiska 
manövrer ska det finnas endast ett sätt att göra det på. Detta underlättar automatisering, 
medan flera möjliga sätt kan leda till tveksamhet och kräva medvetna beslut, dvs det 
ökar den kognitiva belastningen. 

Disposition av bildskärmsytan.  
Den information som ska visas samtidigt måste placeras in i gränssnittet på ett bra sätt. 
Viktiga aspekter är att ge fasta positioner för informationsmängder, ge viktig informa-
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tion en framträdande plats, placera information så att det understödjer ett smidigt 
arbetsflöde utan stora "hopp" fram och tillbaka m.m.  

Gränssnittets yta är oftast en mycket begränsad resurs, och det gäller att utnyttja ytan 
effektivt samtidigt som man understödjer arbetsprocessen. 

Informationsinnehållet kan ofta delas in i flera huvuddelar. T ex baninformation, 
tidtabell, trafikinformation, information om lok och tåg, kommunikation etc. De olika 
delarna bör ges fasta positioner i gränssnittet så att man alltid och i alla lägen vet var de 
finns utan att tänka och utan att söka. 

Man bör undvika överlappande delar och dold information. 
Man bör se till att den information som är viktigast för operatörerna ges den mest 

betonade presentationen. Beslutsgrundande information, information om trafiksystemets 
dynamiska utveckling, störningar, konflikter, var och hur man når de man vill kunna 
kommunicera med i kritiska lägen osv är exempel på sådant. En grundlig uppgiftsanalys 
kan peka ut vilka informationsmängder det handlar om i olika arbetssituationer. 
Information som är mindre viktig, speciellt statisk information som aldrig ändras, 
ramar, hjälplinjer etc. ska ges en mycket nedtonad presentation. Ögat kommer alltid att 
söka upp de mest betonade mönstren först. 

Man bör, för erfarna användare, alltid eftersträva en kompakt bild för att se till att all 
information som behövs blir optimalt tillgänglig. I många riktlinjer för gränssnitts-
utformning ser man råd om att inte packa informationen för tätt, utan göra en "luftig" 
design. Detta gäller inte för skickliga användare i ett sammanhang som detta. Det är 
aldrig mängden information och "tätheten" som är ett problem, utan hur den är 
utformad. En mycket tätpackad bild kan vara mycket enkel att tolka medan en mycket 
gles bild kan vara svår, allt beroende på kodning m.m. 

Några konkreta exempel: 
• gruppera informationen så att det är lätt att fokusera på rätt grupp i varje enskild 

arbetssituation, 
• gruppera information utifrån vad operatörerna anser hör ihop, 
• gruppera siffervärden som ska kunna jämföras med varandra ovanför varandra i 

kolumner, inte bredvid varandra i rader, 
• betona information som förändras med tiden, 
• använd anläggningens struktur som bakgrundsbild, t ex spårplanen, 
• visa historia, nutid, nära framtid och planer samtidigt, t ex planerad, verklig, 

nuvarande, planerad och prognostiserad tåggraf, 
• visa  hur lång tid det är kvar tills viktiga händelser, eller krav på åtgärder, 

inträffar, 
• ingen funktion får vara dold för operatören.  

 

Visa helhet och detalj samtidigt.  
Vi är effektiva att snabbt "scanna av" stora informationsmängder, orientera oss i dessa, 
se vad som är normalt eller onormalt samt hitta den del av informationen som är 
intressant i den aktuella frågeställningen. För att kunna utnyttja denna förmåga effektivt 
är det nödvändigt att man kan se vilken information som finns tillgänglig i systemet. Vi 
har lätt att säga att vi vill se "den" informationsmängden när vi ser den och har 
arbetssituationen aktiv för oss.  

Vi arbetar effektivare genom igenkänning än genom återgivning. Det är ofta svårt för 
en användare att ta sig från en del av informationssystemet till en annan om man inte 
kan se vilka delar som finns. 
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Dessa problem kan minskas genom att man i alla lägen visar översikter över helheten 
samt klart indikerar var i denna helhet man befinner sig. Det är mycket viktigt att 
"sökprocessen" får fortgå ostört. Om vi tvingas använda en hög kognitiv aktivitet för att 
hitta rätt, kan vi inte samtidigt koncentrera oss på den egentliga frågeställningen som är 
arbetssituationens kärna.  

Några konkreta exempel: 
• visa mycket dynamisk information i varje bild, 
• blanda översiktsinformation och detaljinformation i samma bild, 
• visa relevant information från eventuella angränsande processdelar (t ex 

angränsande trafikområden), 
• visa värden även i siffror, inte enbart grafiskt, samt visa absolutvärden, inte 

enbart relativa värden som t ex procent  
• avvikelser (för precision i tankeprocesserna samt för att underlätta 

kommunikation).  

Ge informationen en tydlig och genomtänkt form.  
Människans förmåga att känna igen och överblicka stora informationsmängder genom 
att tolka dess fysiska form (gestalt) är mycket avancerad och effektiv.  

Ikoner/symboler kan användas i olika sammanhang och för olika syften. Man bör 
klart specificera vad ikonerna står för och använda detta konsekvent i hela informations-
systemet. Ikoner bör göras så nära associerade med arbetsrelaterade begrepp som 
möjligt, så att det inte kräver kognitiv ansträngning att tolka deras innebörd. 

Det sätt varpå informationen ges en form som underlättar identifikation och tolkning 
måste vara konsekvent. Detta innebär att kodningen ska göras på ett enhetligt sätt i hela 
systemet. I största möjliga utsträckning bör detta basera sig på existerande standarder 
för gränssnittsutformning, och där dessa inte är tillräckliga på noggranna egna specifi-
kationer. Det innebär också att man vid kodningen ska välja begrepp och utseenden som 
är naturliga och invanda i arbetssituationen. 

I ett konkret fall är det mycket viktigt att i form av en style-guide precisera ett antal 
regler för kodning av information som är anpassat till den process som ska styras och 
till utformningen av arbetsprocessen. Det finns nu inte underlag för att specificera en 
sådan style-guide här, även om vissa aspekter tas upp nedan. 

Förenkla och stilisera symboler, undvik krusiduller. Använd dock gärna många 
redundanta "kodningar" för att öka tydligheten. 

Rätt användning av färger.  
Färger är starka medel för informationskodning. Detta innebär att färger ska användas 
med sparsamhet och för sådana ändamål de är mest lämpade för. En viktig användning 
är att bidra till ett lugnt och harmoniskt intryck, t ex genom att välja bakgrundsfärger 
som ger detta resultat.  En annan viktig användning är att koda information så att ett 
visst budskap kan förmedlas eller förstärkas. Detaljerade regler för färganvändning 
kommer att utarbetas senare.  

• gör designen så att den kan fungera även i svart-vitt. Detta är viktigt dels pga att 
vi reagerar mycket effektivare på skillnader i ljushet, kontrast (mättnad), än på 
skillnader i färgnyans, dels pga att olika slags nedsatt färgseende är vanligt 
vilket kan försvåra tolkning av bilder om de bygger ensidigt på färgtolkning, 

• använd färger för informationskodning, inte som kosmetika. Färg ska ha en 
mening, förmedla ett budskap eller skapa en funktionell miljö.  
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• kodning av innebörd, betydelse med färg bör göras så att: färgerna är klart 
särskiljbara inbördes, klart urskiljbara under rådande ljusförhållanden, har en 
genomtänkt och konsekvent betydelse. 

• färger kan användas för att kategorisera element med vissa egenskaper, 
identifiera objekt och objekttyper (t ex olika status på tågväg etc.), ofta är t ex 
avläsningar av en färgkod enklare och snabbare är avläsning av motsvarande 
alfanumeriska kod, 

• färg kan effektivt användas för att strukturera informationsmängder, t ex för att 
gruppera, särskilja och framhäva viktiga delar. 

• färg kan användas för att rangordna objekt. Härvid är ljushet och mättnad 
möjliga kodningsmetoder, medan kulör inte har naturlig rangordning för oss. 

• använd grå, eller mattblå (ljusa och omättade färger) som bakgrund så att även 
vit text kan läsas. Bakgrundsfärg bör väljas så att fältet ger ett lugnt och 
stillastående intryck, 

• koda undantag från normalt tillstånd istället för varje tillstånd och dess 
egenskap, 

• använd mörka och mättade färger för värden och text, skall text läsas bör den 
presenteras som svart text på vit bakgrund. Kortare texter, begrepp etc. kan 
kodas med mer nertonade färger. Särskilj t ex rubriker från inmatad text. 

• vid signalering av viktig information används starkare färger. Användning av 
signalfärger och tryckknappsfärger är reglerad enligt SS IEC 73. T ex: gul=risk, 
grön=säker, blå=påbud, röd=brandutrustning. 

• starkt rött och blinkande signaler är mycket starka signaler och kommer ständigt 
att dra uppmärksamheten till sig. Detta skall därför bara användas till viktiga 
signaler och larm, och aldrig under lång tid, 

• använd aldrig starka färger för stora ytor, det tröttar ut ögonen och mattar 
färgseendet. Mycket starka färger, "arg fruktsallad", blir förvirrande och mycket 
tröttande i längden. 

• blå färg fungerar dåligt som förgrundsfärg, för texter etc. Ögat är okänsligt för 
blått och ögat uppfattar blå som liggande "bakom" andra färger, 

• färg kan rätt använt bidraga till att göra gränssnittet estetiskt tilltalande. 
Färgharmonilära kallas de erfarenhetsmässiga färgkombinationer etc. som vi 
uppfattar som harmoniska, som balanserar varandra och som vi effektivt kan 
särskilja. 

Använd bläddring för informationspresentation.  
Det vanligaste sättet att presentera och växla mellan informationsmängder i dagens 
grafiska användargränssnitt är genom rullning (scrollning). Rullning gör emellertid att 
alla spatiala relationer förändras, dvs informationen bildar inget mönster man kan lära 
sig att känna igen. Bläddring mellan "sidor i buntar" som består av en mängd 
sammanlagda dokument är ofta naturligare och effektivare. "Bunten" bör via sin form 
visa hur mycket och vilken information den innehåller, så att man snabbt kan överblicka 
detta. Speciellt måste scrollning i sidled undvikas. 

Utforma inmatningfunktioner på ett bra sätt.  
Inmatning, registrering och styrning av olika slag är ofta en viktig beståndsdel i arbetet 
med ett informationssystem, speciellt vid styrning av komplexa processer. Växlingen 
mellan olika moment som orientering, sökning, kommandogivning m.m. måste kunna 
ske smidigt och enkelt. Om inmatning av stora textmassor ska göras måste det finnas 
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tillgång till effektiva hjälpmedel för detta. Sådana hjälpmedel hittar man ofta i 
ordbehandlingssystem. Den exakta utformningen av inmatningsrutiner måste göras så 
att de krav som arbetssituationen ställer uppfylls. Styrkommandon måste kunna ges 
snabbt och utan onödig kognitiv belastning. Utformning av styrkommandon för 
tågtrafikstyrningen, via mus, funktionstangenter, tangentbord eller på annat sätt är något 
som måste studeras mycket utförligt i kommande faser av projektet. 

Undvik växlingar mellan tangentbord och rullboll/styrspak/mus. 

Anpassa pekfunktioner till arbetssituationen.  
Att peka på olika objekt är ett ofta förekommande arbetsmoment när man använder sig 
av grafiska, direktmanipulerade gränssnitt. Det kan t ex handla om att välja funktion, 
"dubbel-klicka" på en symbol, peka på en "knapp", "scrolla" genom att peka på en liten 
pilsymbol eller bläddra genom att peka på en liten bläddringssymbol. Sådana 
arbetsmoment bör utformas så att man inte störs för mycket genom att byta mellan 
tangentbord och pekdon, "mus". Placeringen på bildskärmen bör göras så att man 
behöver röra "musen" så lite som möjligt. Om den yta som man ska peka på är liten är 
det ofta svårt, och belastande, att behöva sikta länge innan man kommit rätt. Speciell 
vikt måste man lägga vid utformningen av pekytor då gränssnittet används i 
arbetssituationer där man inte sitter still i lugn och ro framför bildskärmen, utan har ett 
mer rörligt arbete. Det har visat sig svårt att kombinera finmotorisk styrning av pekdon 
med en datoranvändning som innebär att man rör sig runt på arbetsplatsen och ändå 
snabbt vill hitta en viss informationsmängd. Pekytor bör då göras stora och lätta att 
identifiera. 
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7. DETALJERADE RIKTLINJER, RÅD OCH TIPS 

7.1. Förutsättningar för design av operatörsgränssnitt  
Arbetet ned att designa ett användargränssnitt bör utgå alltid utgå från minst följande 
förutsättningar:  

• En kartläggning av arbetet med att styra anläggningen och processen under 
dagens förutsättningar. 

• En analys av arbetsuppgifterna, både dagens och framtidens, ska har gjorts med 
hjälp av t ex modellen ”Nödvändiga förutsättningar för styrning” (MMSO).  De 
brister som uppdagats i dagens arbetssätt när det gäller Mål, Modell, Styrbarhet 
och Observerbarhet (se t ex FTTS Rapport 3, kap 10) ska ha omarbetats till 
förslag på förändringar. Designarbetet bör grundas på dessa framtagna förslag 
till förändringar. 

• En vision av vilka förändringar som i framtiden kan komma att ställa nya krav 
på arbetet bör finnas formulerad i allmänna termer.  

• En vision av hur det framtida arbetet skulle kunna utföras bör finnas 
formulerad i grova drag. Den bilden av framtiden innefattar en kravbild som 
beskriver hur nya tekniska lösningar och stödfunktioner skulle kunna göra 
operatörens arbete mer effektivt och arbetet i sin helhet till ett ”gott” arbete. 

• De som designar och konstruerar användargränssnittet bör ha en god uppfattning 
om människans möjligheter och begränsningar när det gäller sådant som 
påverkar hur operatörsarbete kan utföras med hjälp av bl a datoriserade 
användargränssnitt  

 
När ett användargränssnitt designas och byggs, så påverkas förutsättningarna för det 
arbete där det används. Arbetet påverkas alltid, oavsett om de som designar och 
implementerar gränssnittet är medvetna om det, och tar hänsyn till det, eller inte. De 
som designar användargränssnitt bör därför ha en god förståelse för hur arbetet hittills 
har utförts samt en målbild av hur det skulle kunna utföras på ett bra sätt i framtiden. 
Framför allt bör man beakta hur sättet att utföra arbetsuppgifterna kan effektiviseras 
med hjälp av de föreslagna förändringarna av anläggningen och processen samt av de 
nya stödsystem som gränssnittet designas för.  

Det är inte möjligt att designa ett bra gränssnitt för komplexa arbetsuppgifter utan att 
ta hänsyn till den kunskap som de människor som hittills utfört arbetet under lång tid 
har samlat på sig. Det krävs ett nära samarbete mellan designer och personer som har 
denna erfarenhet.  

Det är inte heller möjligt att designa ett bra gränssnitt för komplexa arbetsuppgifter 
utan en iterativ metod, dvs utan att upprepa sekvensen designförslag, utvärdering, nytt 
förslag ett antal gånger.  

 

7.1.1. Specifika förutsättningar för design av gränssnitt mellan 
operatör och process  
För att undvika missförstånd vill vi påpeka att de användargränssnitt som behandlas här 
skiljer sig från användargränssnitt i allmänhet. De designas för anläggningar och 
processer som är komplexa och som ska styras i realtid, vilket ofta medför tidspress och 
höga krav på koncentration och uppmärksamhet på användaren. Operatören använder 
gränssnittet, processbilden, trafikbilden, planeringsvyn, exekveringsvyn eller vad vi 
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föredrar att kalla det, under hela sitt arbetspass hela arbetsdagen, även om intensiteten i 
användningen varierar. Komplexiteten och tidspressen innebär särskilda krav att möta. 
Extremt professionella användare skapar också möjligheter som kanske är unika för just 
denna arbetssituation. Operatörer som använder gränssnittet intensivt för att hantera 
stora ekonomiska värden skapar möjligheter som ofta saknas vid design av andra 
användargränssnitt. De ekonomiska effekterna av användbarheten av styrsystem och 
gränssnitt är stora och det är möjligt att motivera investeringar i stora presentationsytor 
eller många bildskärmar för varje arbetsplats. Det gör det möjligt att, i högre grad än 
annars, låta människans begränsningar och möjligheter styra hur arbetsplatsen och 
gränssnittet utformas. Den presentationsyta, dvs. de synvinklar, som en människa 
praktiskt kan överblicka kan tillåtas vara dimensionerande och därmed göra det möjligt 
att presentera en stor mängd information parallellt. Den kan därmed göras samtidigt 
synlig och det blir möjligt att presentera översikt och sammanhang samtidigt som 
detaljer vilka förmedlar precision. Den stora ytan gör det möjligt att ge 
informationselement fasta platser och positioner (som inte behöver flyttas eller 
förändras för att ge plats för annan information) vilket gör att en van användare snabbt 
finner den information hon medvetet söker, utan att störas av att informationstätheten är 
hög. En ofta förbisedd effekt är att den vane mänsklige operatören uppfattar information 
utan att medvetet söka den, under förutsättning att den alltid finns synlig och möjlig att 
uppfatta. Allt detta under förutsättning att designen, dvs. hur information och 
interaktion är utformad, är någorlunda god. Att under lång tid hämta in information om 
relationer i en komplex process gör det möjligt för en människa att upptäcka mönster 
och att finna samband och kombinationseffekter som inte alltid är uppenbara eller som 
de generella förklaringsmodellerna inte beskriver. Det gör att operatören kan generera 
och testa hypoteser som är möjliga att tillsammans med kollegor utvärdera och kanske i 
bästa fall låta ligga till grund för nya sätt att tänka och att utföra  arbetet.  

Att under lång tid styra en komplex process i realtid kan vara en lärosituation med 
unika möjligheter. Om gränssnittet ger återkoppling från anläggningen och processen 
blir varje åtgärd och spontan händelse en möjlighet att lära sig hur processen fungerar. 
För återkommande händelser och åtgärder får operatören möjlighet att lära sig till 
expertnivå. Erfarenheter man får av återkoppling kan även användas till att befästa och 
utveckla den generella förståelse som mer principiell och grundläggande kunskap kan 
ge. Den säkerhet detta komplement ger är till nytta vid unika och oväntade händelser. 
Den kunskap operatörer bygger upp är till en viktig del att kvantifiera, sätta siffror på, 
samband. Dvs. att komplettera den generella kunskapen om hur en process borde 
fungera (eller som konstruktören brukar uttrycka det när operatören beskriver ett 
problem: ”så måste det vara”; eller ”så kan det inte vara”; eller i efterklokhetens sken: 
”ja då ja”) med kunskap om hur den här specifika och unika processen fungerar just nu 
under just de här förutsättningarna. Den generella kunskapen om ”i vilken riktning” 
samband verkar måste kompletteras med ”hur mycket” eller hur starkt sambandet är just 
nu under de specifika förutsättningarna. Detta för att operatören skall veta eller kunna 
bedöma vad summan av alla med och motverkande samband resulterar i. Dvs hon gör 
en helhetsbedömning av vilka samband som är mest signifikanta i varje situation. Den 
ansvarige operatören måste fatta beslut om vilka åtgärder (eller besluta att inget göra), 
när de måste utföras samt utföra dem korrekt. Hon är i många fall den sista utposten 
och den som kan påverka vad utfallet ska bli. 

Vi kan inte nog understryka vikten av att ha dessa experter delaktiga i design-
processen. De har gjort jobbet i många år och då försökt tänka ut ett bra sätt att arbeta. 
De har samlat på sig förslag på hur man skulle kunna bli mer effektiva om andra 
förutsättningar kunde skapas. De har förslag till lösningar på komplexa designproblem. 
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De har exempel på situationer där de har frågat efter specifik information, möjligheter 
att påverka processen samt djupare kunskap om systemets, anläggningens och 
processens sätt att fungera. De utgör en kunskapskälla som är resultatet av många års 
arbete. Utan deras medverkan är det inte möjligt att utforma bra stödsystem och 
gränssnitt för de komplexa arbetsuppgifter de utför.  
 

7.2. Råd och tips 
Råden beskrivs nedan som en ordnad sekvens, men det är nödvändigt att arbeta med 
flera frågeställningar och problem parallellt och att hoppa mellan de olika frågorna 
eftersom de påverkar varandra. Man får försöka göra en avbildning av helheten för att få 
en uppfattning om hur förslag till lösningar på ett problem inverkar på andra problem, 
mål och lösningsförslag.  

Synen på vad som är bra förslag kommer att förändras under designarbetets gång. 
Det är inte möjligt att på förhand specificera alla viktiga aspekter på information och 
interaktionssätt i användargränssnitt för styrning av komplexa system. Det är viktigt att 
behålla en helhetssyn genom hela designarbetet. Efterhand som gränssnittet designas 
och kan ses och användas av operatörerna, utvärdering måste ske etappvis, kommer nya 
avvägningar att bli nödvändiga. Denna iterativa arbetsmetod är en nödvändig 
förutsättning för ett gott slutresultat. Alla försök att först specificera och sedan 
implementera enligt specifikationen för att sist utvärdera, kommer att ge sämre 
lösningar än om man arbetar med täta iterationer.  

Att skapa nya användargränssnitt för operatörer påverkar sättet att arbeta, och 
framför allt möjligheterna att utföra arbetet, det handlar om att delvis skapa ett ”nytt” 
arbete, och interrelationerna är alltför många och komplexa för att vara möjliga att 
förutse innan implementeringen startar. Det vi har tillgång till när designarbetet startar 
är goda experter på hur arbetet hittills har utförts under de förutsättningar som hittills 
har gällt. Dessutom finns, grundade på lång erfarenhet, goda idéer till och förslag på hur 
man skulle kunna göra för att förbättra operatörernas möjligheter att göra ett bättre jobb. 
Det finns inte, när designarbetet inleds, tillgång till sakkunskap som gäller hur arbetet 
skulle kunna utföras om bättre förutsättningar kunde skapas. För att ta fram denna 
kunskap om hur anläggningen, processen och stödsystemen borde konstrueras för att 
minimera störningar och att möjliggöra en effektiv styrning även under störda 
förhållanden krävs nyskapande samarbete mellan en rad olika kompetenser.  

Hur operatörsgränssnittet utformas, påverkar operatörsarbetet oavsett om de som 
skapar designen är medvetna om detta eller inte.  

7.2.1. Gör en övergripande disposition av presentationsytan 
En möjlig metod för att lösa nödvändiga designkompromisser är att börja med att 
disponera en tänkt visningsyta, utan hänsyn till utrymme och mängd information. Utgå 
endast ifrån vad som ska visas samtidigt. På grund av att den visningsyta som praktiskt 
kan skapas inte räcker för att visa det man vill visa parallellt, blir det senare nödvändigt 
att flytta en del information från kategorin som alltid är synlig till en den kategori 
information som kan visas på begäran av operatören. Då blir det även nödvändigt att 
besluta var den information som måste flyttas skall visas, om den kan tillåtas dölja viss 
information och om den skall visas på en fast absolut eller relativ plats etc.  

Det kan vara lämpligt att definiera olika ”vyer” för huvuduppgifterna. I exemplet 
med gränssnitt för tågtrafikledare finns två vyer, planeringsvy och exekveringsvy. Flera 
vyer behövs ibland. Ofta behövs ytor eller vyer för avgränsade funktioner som 
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kommunikation med omgivningen, för information från system som inte ännu har 
integrerats, samt för administrativa uppgifter, etc.  

7.2.2. Bestäm vad som måste visas samtidigt  
Bestäm vad som måste visas parallellt, samtidigt synligt, för att arbetet ska kunna 
utföras effektivt. Information som är säkerhetsrelaterad måste alltid vara synlig. 
Information som behövs för att fatta beslut snabbt skall visas. Uppgifter och beslut som 
utförs ofta måste ha all beslutsrelevant information samtidigt synlig. Information som 
visar vad som håller på att hända i processen bör alltid vara synlig. Viss information om 
vad som är planerat bör alltid visas. Information om vad automatiska funktioner 
kommer att göra bör alltid visas innan de utförs.  

Bestäm vilken information som inte måste visas alltid synligt, utan kan tas fram på 
begäran. Bestäm om den information som då väljs fram kan tillåtas att tillfälligt dölja 
annan information, även den som klassats som ”alltid synlig”. Ibland kan det vara 
nödvändigt att vid interaktion visa ytterligare information i omedelbar närhet av en 
interaktionspunkt.  

Arbeta gärna med en matris där samtliga informationselement är listade och 
kategoriserade och gör gärna en skiss av helheten.   

Återigen, det kräver flera iterationer av förslag och utvärdering för att komma fram 
till vad som måste visas samtidigt och vad som kan tas fram vid behov. Arbeta hellre 
med flera snabba iterationer än att försöka ta fram förslag som besvarar alla 
frågeställningar innan de utvärderas.  

 

7.2.3. Bestäm storlek på objekt och tecken  
Utgå från att de ska vara lätta att avkoda och avläsa, men så små som möjligt för att 
spara plats.  

Specificera visuella objekts storlek i synvinkelgrader och räkna om till millimeter då 
ni beslutat om vilket betraktningsavstånd som ska användas.  

Specificera visuella objekts upplösning i bildpunkter (pixels) per synvinkelgrad, för 
att de skall få rätt form och att detaljer i kodningen skall kunna tydligt särskiljas.  

När arbetet pågått ett tag kan det vara lämpligt att ompröva en del av 
specifikationerna, dvs. pröva om något objekt kan göras mindre eller måste göras större, 
eller om upplösningen måste ändras.  

 

7.2.4. Bestäm hur stor presentationsyta som behövs  
Utgå från hur stor presentationsyta som en människa i den aktuella arbetssituationen 
kan överblicka. Specificera visningsytan i synvinkelgrader och räkna om den till storlek 
i t ex cm på ett lämpligt betraktningsavstånd. Vi har lättare att föreställa oss 
presentationsytor och visad informationsmängd om vi kan relatera till de bildskärmsytor 
vi har erfarenhet av att arbeta med. Låt människans förmågor vara dimensionerande för 
presentationsytan. I runda tal handlar det om synvinklar på ± 50 grader horisontellt och 
+20 till -40 vertikalt. (Se även FTTS Rapport 4, kap 6.2: Arbetsplatsens utformning) 

Om arbetsplatsen utformas för att flera operatörer samtidigt, på samma plats, behöver 
se den information som presenteras så krävs en större bildyta på längre avstånd. Det 
handlar om ett avstånd på flera meter beroende på hur många operatörer som skall 
kunna kommunicera effektivt. Gäller det en arbetsplats för en person, operatör, kan ytan 
byggas med till exempel stora bildskärmar på normalt (< 1 meter) betraktningsavstånd. 
Bildskärmarna bör ha så hög upplösning, ljusstyrka och kontrast som möjligt, samt 
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dessutom ha tunna ramar för att minska det visuella avbrott som en skarv skapar, i 
väntan på skarvlösa skärmar till rimliga kostnader.  

7.2.5. Visa redundant information 
Operatören kan behöva mer information än vad som är absolut nödvändigt för att styra. 
En viktig uppgift är att lära sig hur processen fungerar, dvs att bygga upp modeller, 
mentala modeller av dynamiken i processen. Det kan vara bra att lägga till sådan 
information som för en van operatör inte är direkt nödvändig för att styra, men som 
underlättar att man bygger upp och upprätthåller kunskapen om processen och som gör 
det möjligt att uppfatta nyanser i händelseförlopp. 

Redundant information används även för att i vissa situationer bedöma och avgöra 
om data är tillförlitliga.  

7.2.6. Använd visuellt  starka koder till avvikelser  
Koda normala tillstånd mer diskret och nedtonat än avvikelser. Spara starka koder till 
det som avviker från det förväntade och som kräver omedelbara åtgärder.  

7.2.7. Träning kan behövas 
Ibland kan effektiva lösningar kräva att man använder gränssnittet en längre tid för att 
dra nytta av dem. Ibland krävs det längre tids användning för att inse att de är bra, och 
ibland visar det sig att lösningen var dålig.  

7.2.8. Gränsytorna mellan områden är viktiga  
Gränssnittens svaga punkt är ofta att de visar för lite av vad som händer på intilliggande 
avdelningar eller områden. Både de som ligger före i processen och de som kommer 
efter i kedjan. Avsätt presentationsyta för att visa information om vad som är på väg in 
till ditt ansvarsområde och om situationen på den avdelning du lämnar ditt resultat.  

7.2.9. Optimera presentationen för en person   
Ha en operatör, en individ i fokus när arbetsplatsen och informationen utformas. Allt 
mänskligt arbete görs av individer och tänk på att en person skall kunna hantera 
arbetsuppgifterna med hjälp av de specifika verktyg du utformar.  

7.2.10. Mer ska kanske in här…? 
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8. STANDARDER, STYLE-GUIDES M.M. 

8.1. Standarder 
Generellt kan man säga att om det finns standarder inom ett visst område så ska dessa 
tillämpas och följas, om det inte finns välgrundade skäl för annat. Om sådana skäl finns 
måste alltid argumenten för att man gör avsteg på olika sätt vara mycket tydliga och 
sanktionerade. 

Det finns ett antal olika standarder som har relevans för sådant arbete och sådan 
användargränssnitt som vi behandlar här. Utan att göra någon fullständig och detaljerad 
genomgång kan följande dokument nämnas: 

ISO 9241. Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display Terminals 
I Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard ISO 9241 finns bl.a. 
följande principer för utformningen av människa-dator interaktionen: 

Dialogen ska vara: 
• lämplig för uppgiften 
• självbeskrivande 
• kontrollerbar 
• förutsägbar 
• feltolerant 
• individuellt anpassningsbar 

Standarden innehåller 17 delar och omfattar en mycket stor mängd krav riktade mot alla 
delar i ett människa-dator system. Tillämpliga delar av standarden måste i varje enskilt 
fall konkretiseras och specificeras och den som vill hävda att standarden efterlevts 
måste kunna visa hur detta har kontrollerats. 

ISO 13407. Human-centred design process for interactive systems 
Standarden ISO 13 407 behandlar principer och metoder för användarcentrerad system-
utveckling. Här specificeras t ex vilka kriterier en utvecklingsprocess måste uppfylla för 
att den ska kunna kallas användarcentrerad. 

ISO 11064 Ergonomic design of control centres  
Standarden håller på att utarbetas och består av åtta delar. Den innehåller ergonomiska 
principer, rekommendationer och riktlinjer:   

Part 1: Principles for the design of control centres  
Part 2: Principles of control suite arrangement  
Part 3: Control room layout  
Part 4: Workstation layout and dimensions  
Part 5: Displays and controls  
Part 6: Environmental requirements for control rooms  
Part 7: Principles for the evaluation of control centres  
Part 8: Ergonomic requirements for specific applications  

ISO xxxx. Operatörsgränssnitt 
Innehåll…  Ska kompletteras. 
 



36 

Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrift ASF 1998:5, ”Arbete vid bildskärm” innehåller regler och 
råd avseende både fysiska och psykosociala faktorer vid bildskärmsarbete, inklusive krav på 
programvara och IT-system. 

7§ i föreskriften lyder: ”Arbete vid bildskärm som är starkt styrt eller bundet i fysiskt 
eller psykiskt avseende eller är ensidigt upprepat får normalt inte förekomma.” För att 
efterleva den paragrafen skulle många företag och organisationer behöva göra 
omfattande förändringar av sin arbetsorganisation.  

10§ behandlar system och program och innehåller följande: 
Programvara och system skall  

• vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgifter och användare. 
• vara lätta att använda, kunna anpassas till användarens kunskaps- och erfarenhetsnivå. 
• ge återkoppling om det utförda arbetet. 
• visa information i format och takt som är anpassad till användaren. 

 

8.2. Utveckling och användning av style-guides 
Med en style-guide brukar man mena ett fastställt dokument som beskriver riktlinjer 
som man ska följa inom en viss organisation eller verksamhet när gränssnitt ska 
utvecklas och införas. Om den enbart är avsedd att vara giltig för en viss av verksamhet 
brukar man också använda benämningen domänspecifik style-guide. 

Det finns många olika exempel på vad en style-guide kan innehålla och hur den kan 
utformas. Vanligtvis består den av delar som beskriver hur gränssnittelement ska 
utformas, sammanfogas och användas i gränssnittet. Hur detaljerad den är kan variera 
mycket. Tanken är att man genom att basera utvecklingen på style-guiden dels ska få 
stöd att snabbare och effektivare kunna utforma och utveckla gränssnitten, dels att 
resultatet ska bli mer enhetliga och konsekventa gränssnitt. 

Det finns många erfarenheter av att införa style-guider i en organisation, många av 
dessa är inte så positiva. Ska det bli ett fungerade och nyttigt redskap måste många 
faktorer vara uppfyllda. Några viktig sådana krav är: 

• Man måste se till att alla berörda har ordentliga kunskaper om style-guiden, dess 
innehåll och hur det ska tillämpas. Det som står skrivet i den är oftast inte så 
självklart att man gör rätt bara för att man läser i dokumentet hur man ska göra, 
utan man måste vara kunnig på området. Alla berörda personer måste genom 
utbildning och träning ha tillräckliga kunskaper. 

• Man måste se till att dokumentet strikt följs, dvs ha någon slags controller-
funktion som kontrollerar att de gränssnitt som tas fram verkligen följer de 
uppsatta direktiven 

• Man måste ständigt se till att dokumentet uppdateras, så att det blir ett levande 
och ständigt aktuellt dokument. Det upptäcks ständigt fel, en del blir föråldrat 
osv, varför ett dokument som inte alltid revideras snabbt blir inaktuellt och något 
som man inte följer. 

Av det som sagts ovan inser man att man praktiken sällan har så stor nytta av en style-
guide. Om man ska ha nytta av det så måste man vara mycket noga i de avseende som 
nämnts ovan. Detta har visat sig vara möjligt i organisationer där man har mycket stor 
utvecklingsvolym, dvs där man ständigt utvecklar nya system och gränssnitt. 

I andra organisationer, där man mer sällan gör större utvecklingsinsatser eller där 
antalet berörda personer inte är så stort, är nyttan av en style-guide tveksam. Att ta fram 
ett sådant dokument och att underhålla det som beskrivits ovan är då inte motiverat eller 
meningsfullt. Det är också så att ”för att kunna tillämpa en style-guide på ett bra sätt 
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måste man vara mycket kunnig på området, och är man kunnig på området har man inte 
så stor nytta av style-guiden”. 

Hur ska man då i praktiken gå tillväga för att få kvalitet, stringens och konsekvens i 
gränssnitten? Några råd i detta avseende är: 

• Se till att gränssnittsdesign och -utformning görs av kunniga personer med goda 
erfarenheter och branschkunskaper. 

• Se till att man arbetar efter en bra och användarcentrerad utvecklingsmodell, där 
prototyper successivt utvärderas. 

• Se till att tidigare gränssnitt och tidigare prototyper dokumenteras, där design-
beslut som tas beskrivs och motiveras, så att man kan stämma av nya 
designbeslut mot det som gjorts tidigare. 
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9. METODER FÖR UTVÄRDERING AV ANVÄNDBARHET 
För att utvärdera datorstöds användbarhet behövs lämpliga metoder för utvärdering av 
innehåll, funktionalitet och gränssnittens utformning. 

Litteratur och forskning inom området är omfattande. Rapporter och böcker som 
skrivits är emellertid mer riktade till andra forskare eller till systemutvecklare än till de 
som arbetar med att studera och förbättra arbetsmiljön för t ex processoperatörer. 

Ben Schneiderman har gett ut en mycket omfattande bok, "Designing the User 
Interface", (Schneiderman, 1998), som beskriver det arbete som utförts inom området. 
Detta och andra arbeten visar på de stora bristerna vad det gäller konkreta arbetsredskap 
för att utföra analyser och bedömningar om datorstödets "användarvänlighet" och för 
arbete med arbetsmiljöproblem av kognitiv art. Jakob Nielsen gör i sina böcker 
"Usability Engineering", (Nielsen, 1993), och "Usability Inspection Methods", (Nielsen, 
1994) en genomgång av problem och metoder för datasystems "användbarhet" och för 
utvärdering. De flesta av de metoder han beskriver är emellertid främst avsedda att 
användas av systemutvecklare när man i olika skeden av systemutvecklingsprocessen 
arbetar med systemdesign och utvärdering av slutproduktens "användbarhet". 

Det finns en lång tradition att arbeta med metoder för utvärdering av datorstöd och 
med "guide-lines" för design av system och gränssnitt. Exempel på några mycket 
detaljerade metoder är: 

• Human factors Engineering standards for information processing systems, 
Lockheed Missiles and Space Co, 1983 

• Guidelines for designing user interfaces software, US Department of Commerce, 
1986.  

 
Idag talar man mycket om metoder för "usability-engineering" och "usability-

analysis". Jakob Nielsen gör i sina ovan nämnda böcker en genomgång av problem och 
metoder för datasystems "användbarhet" och för utvärdering.  

Begreppet "usability" har blivit mycket använt idag och det finns anledning att föra 
en kort diskussion kring detta. Jakob Nielsen, och flera andra författare, gör följande 
definitioner: 

Om man utgår från det överordnade problemet att få ett system accepterat som ett 
effektivt hjälpmedel består detta problem av att klara av: 

• social acceptans, och 
• praktisk acceptans, vilken i sin tur består av: 
• kostnader, 
• kompatibilitet, 
• tillförlitlighet, och 
• "usefulness" (i meningen lämplighet, för att uppnå ett visst mål). 

      
"Usefulness" delas i sin tur upp i: 

• "utility" (nyttighet, att funktionalitet i princip finns), och 
• "usability" (användbarhet för användaren, dvs att man kan utnyttja den 

funktionalitet som finns) 
 

"Usability", eller om vi här använder översättningen användbarhet, delas i sin tur upp i 
följande delfrågeställningar. Ett datorstöd ska för användaren vara: 

• lätt att lära,  
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• effektivt att använda,  
• lätt att komma ihåg,  
• minimera kognitiv belastning, 
• leda till att man gör få fel, samt 
• vara subjektivt tilltalande. 

 
Metoderna för att studera datorstöds användbarhet ("usability") utgående från dessa 
definitioner är av flera olika typer. En översikt ges i Jakob Nielsens "Usability 
Inspection Methods". Några exempel kallas: Heuristic evaluation, Usability walk-
through och Cognitive walkthrough. 

Heuristic evaluation 
Detta innebär att man med stöd av en lista av utvärderingsheuristik, i lämplig 
gruppering experter och användare, steg för steg utvärderar design och användning av 
system och gränssnitt. Man granskar enligt listan, analyserar utfallet, dokumenterar 
samt drar slutsatser om vilka förändringar som bör göras. 

Cognitive walkthrough 
Walkthrough-metoder är alternativ till heuristiska metoder där man försöker förutsäga 
hur användare kommer att prestera i olika avseenden utan att göra egentliga tester. Man 
går igenom systemet funktioner och försöker analysera och notera användbarhets-
problem man finner. I cognitive walkthrough försöker man simulera en tänkt 
användares problemlösande aktiviteter i varje steg av interaktionen med systemet. Man 
vill speciellt se hur användarens mål och förväntningar uppfylls i varje steg, om man 
förstår hur man ska gå vidare etc. Man försöker att följa en tänkt användares 
användning genom att utnyttja fördefinierade scenarier av olika arbetsuppgifter. 
 

Ytterligare några metoder är: 

Think aloud 
Man låter användaren gå igenom ett antal användningsfall med hjälp av en prototyp och 
ber personen i fråga att ”tänka högt” under användningen. Försöksledaren kan om så är 
lämpligt ställa ledande frågor under tiden. Man spelar in hela sessionen för senare 
analys. Genom detta förfarande får man ofta ut mycket värdefull information om hur en 
användare tänker, hur man förstår och tolkar det som syns och det som sker, var man 
gör fel eller hakar upp sig etc. 

Expertbedömningar 
Vilket innebär att en expert gör en helt egen bedömning av system och gränssnitt enligt 
sina egna kompetenser och erfarenheter. Detta är ofta en viktig del av en utvärdering, 
men bör inte ersätta annan utvärdering tillsammans med användare, utan snarare 
komplettera sådan. Ofta använder sig en expert av någon egen heuristik, check-listor 
etc. 

Användbarhetslaboratorier, prototypexperiment 
Här skapar man en lämplig experimentell miljö för att kunna utför ordentliga försök 
med prototyper till, eller färdiga, system och gränssnitt. Ambitionsnivån kan variera. I 
ett mer avancerat fall håller man till i speciella lokaler anpassade till fullskale-
experiment, bygger upp en verklighetsliknande miljö samt genomför ett statistiskt 
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lämplig mängd av försök med prototypen enligt givna scenarier. Genom att spela in bild 
och ljud, logga all systemanvändning och alla gränssnittsinteraktioner m.m. får man en 
stor datamängd att analysera.  

I mindre ambitiösa fall kan man genomföra experiment utan att bygga upp 
fullskalearbetsplatser, men ofta är realismen i experimenten viktig för att resultaten ska 
vara rättvisande. När det gäller experiment med processtyrning är det vanligt att man 
använder sig av simulatorer som man kan samverka med under experimentet. En 
ordentlig beskrivning av simulatorer och deras användning för sådana syften finns i 
rapporter från CATD- och TOPSim-projekten:  

• CATD: C9. Kravbeskrivning för utbildnings- och träningssimulator 
• TOPSim: T9. Simulatorsystem inom tågtrafikstyrning, en kunskapsdokumen-

tation 
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Projektet FTTS, Framtida tågtrafikstyrning, har genomfört forskning om 
morgon-dagens tågtrafikstyrning. Syftet har dels varit att kartlägga viktiga 
grundläggande kunskaper som fordras för att utforma morgondagens lösningar, 
dels att ta fram och utvärdera prototyper till nya system för trafikstyrning. 
Resultatet utgörs nu av förslag till framtida styrprinciper, användargränssnitt, 
beslutsstöd, arbetsorganisation, arbetsplatsutformning m.m.  
  
Resultaten från projektet sammanfattas i följande rapportserie.  
  
  
Rapport 1.  Att styra tågtrafik i framtiden – ett forskningsprojekt  
 – En informationsbroschyr  
  
Rapport 2.  Sammanfattande slutrapport  
  
Rapport 3.  Grundläggande teorier och utgångspunkter.  
 En kunskapsbas för utformning av framtida styrsystem  

och för tågtrafikstyrning  
  
Rapport 4.  Framtida tågtrafikstyrning. Principer, gränssnitt och  

stödsystem.  
  
Rapport 5.  Riktlinjer och designregler för gränssnittsutformning.  
  
Rapport 6. Kommunikation mellan TLC och omgivningen.  
  
Rapport 7.  FTTS-projektets arbetsformer.   
  
  
  
Rapporterna kan erhållas från MDI, Inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet.  
Kontaktperson: Bengt Sandblad (Bengt.Sandblad@hci.uu.se)  
 
De finns även tillgängliga elektroniskt via:    
http://www.it.uu.se/research/project/ftts/reports  
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