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Principer för design

Några exempel

• Hur många kan ställa in klockan på sin 
video utan manual?

• Hur ofta vrider man på fel platta på spisen 
eller glömmer vrida av den när man är klar?

• Hur ofta knuffar man i en dörr som man 
egentligen ska dra i och tvärtom?

• Hur ofta väljer man fel funktion i ett 
program?

Vilka problem medför den här 
designen?

Vilken av följande placeringar av 
piltangenterna är bäst?

Problem

• Användaren försöker utföra något som inte 
är vad han/hon egentligen hade tänkt göra.

• Användaren hittar inte rätt funktion p.g.a. 
t.ex. otydliga symboler. 

• Användaren vet inte hur han/hon ska utföra 
uppgiften.

• Felaktig eller vilseledande “feedback”.

Tumregler för design av 
webbsidor

• Tydliga vägvisare från förstasidorna till 
viktiga funktioner.

• Tydliga vägar för olika målgrupper.
• Utforma förstasidan i första hand för den 

viktigaste målgruppen.
• Optimera följden av sidor.
• Så få sidor som möjligt för varje uppgift.
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Fler tumregler

• Gör en huvudsida med de viktigaste 
upplysningarna om varje datatyp.

• Använd fliksidor eller länkar för att fördela 
stora mängder information.

• Sträva efter enhetlighet. 

Prototyper

• Två huvudformer:
– Pappersprototyper.
– Elektroniska prototyper.

• Syften:
– Engagera användare.
– Komplettera kravspecifikationen.
– Åskådliggöra designidéer.

Pappersprototyper

• Skisser på vanliga papper.
• Simuleras med hjälp av en människa.
• Använd schabloner. (Kopiera upp/skriv ut 

flera.)

Pappersprototyp

Fördelar med pappersprototyper

• Användare och utvecklare är likställda.
• Snabbt producerade.
• Ingen finputsning av detaljer.
• Lättare att kassera än elektroniska.
• Inga haverier.

Fördelar med elektroniska 
prototyper

• Återanvändning möjlig.
• Användaren uppmuntras att experimentera.
• Test av fysisk användning.
• Estetisk värdering möjlig.
• Fungerar korrekt.
• Gör det troligt att designen kan förverkligas.
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Dialogstandard

• En samling regler för hur ett gränssnitt ska 
byggas upp.

• Berör exempelvis utformning av knappar, 
användning av färger m.m.

• Syftet är att skapa ett enhetligt gränssnitt.

Fördelar med dialogstandard

• Enhetlighet skapar trygghet.
• Inlärningstiden förkortas.
• Ger ett intryck av kvalitet.

Principer för en begriplig design

• Sätt användaren i centrum.
• Synliggör användarens möjligheter.
• Tala om vad som händer.
• Var hjälpsam om det uppstår problem.

Sätt användaren i centrum

• Webbplatsen ska vara ett bra verktyg – inte 
ett självändamål.

• Användare är oftast inte speciellt 
intresserade av att läsa
– reklam
– Självförhärligande (“Om oss” placeras diskret 

sist)

Användare vill ha:

• Sökmekanism
• Sakliga varubeskrivningar (gärna med foto)
• Priser (inkl. omkostnader)
• Upplysning om huruvida varan finns i lager
• Beställning av varor.
• Hänvisningar till/jämförelser med 

konkurrenter.

Synliggör användarens 
möjligheter

• Korta, lättbegripliga instruktioner.
• Förklara koder.
• Förse knappar och länkar med lättbegripliga 

texter.
• Innehållsförteckning.
• Tillhandahåll en god sökfunktion.
• Logisk och enhetlig utformning.
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Tala om vad som händer

• Reaktioner (meddelanden) som svar på det 
användaren gör.

• Meddelande om väntetid.
• Indikation om var man befinner sig.
• Upplysning om hur långt man kommit i en 

uppgift.
• Upplysningar om hur personlig information 

kommer att användas.

Felmeddelanden

Ett felmeddelande ska vara:

• Begripligt
• Konstruktivt
• Precist
• Tydligt
• Hövligt
• Defensivt

Kategorier av meddelanden

• Handlingsmeddelande

• Varning

• Information

Grafik

• Lång nerladdningstid.
• Användare blir otåliga efter 5-10 

sekunder.
• Inget samband mellan snygg grafik och 

användbarhet.
• Enhetligt design har stor betydelse.

Ur användarens synvinkel

• Nyttig grafik:
– Information
– Relevanta bilder av t.ex. Produkter eller 

kartor.
• Onödig eller irriterande grafik

– Utsmyckning
– Företagslogotyper
– Annonser



5

Bilder
• Relevanta och förnuftiga.
• Snabba att överföra.
• Enhetliga i stil och storlek.
• Begripliga. Undvik ikoner som måste 

förklaras.

Reklam

• Låt inte reklamen ta en massa tid att ladda 
ner.

• Undvik reklam med falska knappar o.dyl.
• Vissa webbplatser har reklam som största 

inkomstkälla.

Animering

• Distraherande.
• Förslag: Stoppa animeringar efter 10 

sekunder.
• Använd animeringar för att indikera 

– att datorn arbetar (t.ex. vid nerladdning).
– problem. 

Gestaltlagarna (igen)

Kontrast
• Får inte gå att förbise.
• Undvik översignalering.
• Kontrastparametrar:

– Form
– Storlek
– Färg
– Placering
– Orientering
– Rörelse
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Hjälp

• Länk till hjälp, väl synlig och lätt 
tillgänglig. 

• Index.
• Instruktion, text, introduktion.
• Översikt över användaruppgifter.
• Översikt över vanliga problem, FAC.


