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SAGT OM AFFORDANCES 

 

”The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or 

furnishes, either for good or ill. The verb to afford is found in the dictionary, but the 

noun affordance is not. I have made it up. I mean by it something that refers to both 

the environment and the animal in a way that no existing term does. It implies the 

complementarity of the animal and the environment…”  
James J. Gibson. The Ecological Approach to Visual Perception. 1979. 

 

 
“As a central part of his fine-grained analysis of the environment, Gibson introduced 

the notion of affordances. Affordances are the potentialities for action inherent in 

object or scene – the activities that can take place when an organism of a certain sort 

encounters an entity of certain sort. According to the notion of affordances, 

individuals throw things that are grabbable (that is, they afford grabbing), devour 

things that are edible (they afford eating), and cuddle things that are lovable (they 

afford loving).” 
Howard Gardner. The Mind’s New Science. 1985. 

  

 

”When used in this sense, the term affordance refers to the perceived and actual 

properties of the thing, primarily those fundamental properties that determine just 

how the thing could possibly be used. A chair affords (“is for”) support, and, 

therefore, affords sitting.” 
Donald A. Norman. The Design of Everyday Things. 1988. 

 

 
 
 

 

ABSTRACT 
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During the last decades technology has advanced dramatically. The first computers 

were extremely difficult to use. Today technical equipment is used by almost 

everyone in their everyday life, making it more important than ever that the 

interaction between the user and the devise is easy and clear.  

 This report deals with some of the basic factors that influence the dialogue 

between humans and user interfaces. These factors are both user and devise 

oriented. The opening chapter is a brief, historical introduction to the theories behind 

cognitive psychology. This discipline embraces several mental processes, but I have 

chosen to focus on human perception, since it is fundamental to interacting with user 

interfaces. As a part of the introduction to perception theory I present the term 

affordance. The concept of affordances describes how the user interacts with his 

surroundings and therefore has a significant influence on modern interface design. 

 The second chapter focuses not only on the user, but on the interaction 

between the user and the interface. In other words the technical factors are also 

taken into account. I discuss questions like: What is a user-friendly interface and is 

there such a thing as an ideal interface? The ideas presented in this part were initially 

introduces by Professor Ben Shneiderman, who has written several books on the 

subject. 

 In the third, and last, part I put the perception and design theories into practice 

by analyzing two very different interfaces. The two examples are discussed for 

different reasons. The first example, the standard telephone, is (according to me) in 

many respects insufficient. The Stockholm underground map, though, exemplifies a 

graphical user interface that fulfills most requirements. At the same time the two 

interfaces illustrate the complexity of interface shape. The task of designing a user-

friendly devise is much more complex than one initially might expect.                    

  

 

 

 

 

FÖRORD 
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Denna uppsats är avsedd som en introduktion till ämnet kognitionsvetenskap. 

Kognitionsvetenskapen är tvärvetenskaplig och innefattar bland annat 

datavetenskap, filosofi, lingvistik1, neurovetenskap och psykologi. Till detta kan man 

också lägga antropologi (etnologi), sociologi och även etologi2.  

 Alla aspekter av kognitionsvetenskapen är lika viktiga för att förstå den kognitiva 

processen och dess funktioner. Jag har dock valt att fokusera på perception, ett brett 

begrepp som på olika sätt beskriver hur vi som betraktare blir medvetna om vår 

omgivning. Inledningsvis kommer jag att belysa begreppet perception ur ett rent 

psykologiskt perspektiv, men jag övergår sedan successivt till att knyta samman 

teorin med modern datavetenskap (människa-dator interaktion och artificiell 

intelligens), vars utveckling är tätt kopplad till kognitionsvetenskapens utveckling.     

Ett viktigt begrepp i rapporten är ”affordance”, som ur en perceptionspsykologisk 

aspekt beskriver relationen mellan individen och dess fysiska omgivning. Idén bakom 

affordance är relativt ny och uppfattas av många som abstrakt. Jag har därför valt att 

presentera konceptet i ett eget avsnitt. 

Som ett komplement till teoriavsnittet avslutas rapporten med ett praktiskt 

inriktat avsnitt, i vilket jag själv tillämpar teorin om affordance på två olika gränssnitt. 

Syftet med avsnittet är främst att visa att det inte finns några förbestämda ”rätt” eller 

”fel” när det gäller design och representation. Det finns många aspekter att ta hänsyn 

till när man utformar gränssnitt.  

Jag vill passa på att tacka Teresa Cerratto för den hjälp och vägledning hon har 

givit mig under arbetets gång, samt min klasskamrat Alexander Sifvert för att han 

ställde upp och granskade uppsatsen.  

  

Paulina Modlitba, Stockholm 25/2 2002 

 
 
 

KOGNITIONSPSYKOLOGI 

                                                 
1 Allmän språkvetenskap 
2 Läran om djurens beteende 
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Vad är kognition? 
 

Ordet ”kognition” kommer från latinets cognitio som betyder undersökning eller 

inlärande, med sinnen eller förstånd. Den vetenskapliga diskussionen har sitt 

ursprung i frågan hur en individ, för att kunna interagera med den fysiska omvärlden, 

förhåller sig till och är beroende av omgivningen. Den omfattar således funktioner 

som minne, resonerande, problemlösning, perception, inlärning, begreppsbildning, 

språk, tänkande, kommunikation och informationsbearbetning.  

 Kognitiva processer som förklaringsmodell för tänkande är ingen ny företeelse. 

Mänskligt tänkande har intresserat filosofer och vetenskapsmän i över 2000 år. 

Redan Platon, Sokrates och Aristoteles skapade regler för inlärning och minne. De 

introducerade idén om tänkande som en slags beräkning – en grundtanke som 

sedan dess har präglat den västerländska kognitionsvetenskapen.  

 Några århundraden senare utvecklade matematikern och filosofen René 

Descartes idén om mänsklig tankeverksamhet. Han ansåg, i enlighet med ovan 

nämnda grekiska filosofer, att individens förställningar om världen förmedlas genom 

matematiska symboler och att kalkyler kunde användas som modeller för mänskligt 

tänkande (Janlert).  

 Kognitionsvetenskap som vetenskap är däremot relativt ung. I och med att 

datorn, och därmed också datavetenskapen, dök upp i mitten av 1900-talet blev 

kognitionsteori även av intresse för att göra det möjligt att återskapa och uppfinna 

tankemekanismer och intelligenta beteenden (artificiell intelligens). Jag återkommer 

till detta i kapitlet om människa-dator interaktion. 

 

Kognitionsteorier 

 
Under 1900-talet utvecklades tre dominerande riktningar inom kognitionspsykologin.  

Skillnaden mellan dem är ganska påtaglig, vilket i sig är fascinerande. Behaviorismen 

studera hur organismer reagerar på yttre stimuli. Behaviorister fokuserar således på 

observerbara beteenden. Konstruktivister anser i stället att vi alla, utifrån individuella 

erfarenheter, konstruerar vår egen syn på världen. De är således intresserade av vad 
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som faktiskt sker i huvudet på oss. Även kognitivismen fokuserar på mentala 

processer. Kognitivister är intresserade av att kartlägga och skapa modeller för 

dessa processer.  

 I detta avsnitt presenterar jag riktningarnas grundläggande idéer och deras mest 

framstående förespråkare. Till grund för avsnittet ligger Howard Gardners bok The 

mind’s new science (1985). 

  

Behaviorism (1913 - 1950)      
1913 introducerade den amerikanska psykologen John B. Watson ett nytt tankesätt 

som kom att påverka framtida kognitionsforskning. Hans teori baserade sig framför 

allt på Ivan Pavlovs välkända experiment om hur djur reagerar på olika stimuli3. 

Watson var mer intresserad av de miljömässiga faktorer som bestämmer ett 

beteende än av mentala processer. Han såg individer som passiva mottagare av 

olika krafter i omgivningen.  

Watson tog således avstånd från stora delar av den traditionella psykologiska 

skolan och dess metoder. Trots detta togs behaviorismen emot väl runt om i världen. 

Bland annat för att den, till skillnad från introspektiva inriktningar, ansågs vara 

konkret. Man uppskattade bland annat idén om att människans tänkande kan 

förklaras genom att studera djurens beteenden. I ovan nämnda bok skriver Howard 

Gardner: 

 

“It would be difficult to overestimate the extent to which Watson’s program came 

to dominate American psychology and even to exert influence abroad. The old 

psychology might have collapsed of its own weight, but this disintegration was 

certainly abetted by Watson’s rhetorical vigour and by the efficacy of his 

demonstrations.” 

 (Howard Gardner, 1985, s. 111) 

 

 Den amerikanske forskaren B. F Skinner4 lade ner mycket tid på att pröva 

Watsons teser i laboratorier. Resultaten ledde till att Skinner delvis tog avstånd från 

                                                 
3 Det mest kända experimentet är det där Pavlov får hundar att utsöndra saliv varje gång de hör en 
klocka ringa. 
4 Burrhus Fredric Skinner (1904-1990) 
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den behavioristiska skolan. Genom experiment på i första hand råttor och duvor 

kunde Skinner visa att djur inte enbart reagerar på direkta stimuli i omgivningen, utan 

att de också medvetet agerar för att framkalla vissa reaktioner. Alltså kan de uppleva 

fördelar och nackdelar, förstärkningar, med olika beteenden. Skinners 

grundläggande idé är alltså att djur och människor agerar på ett visst sätt för att 

samma handling har haft en viss konsekvens vid ett tidigare tillfälle.  

 Behaviorismen var den ledande psykologiska doktrinen till mitten av 1950-talet 

då den successivt kom att ersättas av den relativt unga kognitionsvetenskapen 

(Gardner).  

 
Konstruktivism (1930 - ) 
Konstruktivismen handlar om hur människan konstruerar förståelse för omvärlden 

utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. Konstruktivister anser att inlärningen 

påverkas av den sociala kontexten, det vill säga tid och rum. Detta medför att 

kunskap och erfarenheter inte kan överföras från en person till en annan. Varje 

person måste rekonstruera informationen. 

 Den mest kända konstruktivistiska forskaren är Jean Piaget. Piaget var 

egentligen utbildad biolog, men blev senare i livet intresserad av barns 

tankeprocesser. Han ansåg att förståelsen för abstrakta företeelser som exempelvis 

tid, rum och moral inte är medfödd, utan utvecklas successivt med åren. Piaget lade 

ner mycket tid på att studera barn, både i deras naturliga miljö och i olika experiment. 

 Psykologen Jerome Bruner, som 1960 grundade ”Center for Cognitive Studies” 

vid Harvard University, har också haft betydelse för utvecklingen av konstruktivismen. 

Bruner var intresserad av hur individer kategoriserar grupper av enheter, till exempel 

kort i en kortlek. Han kom så småningom att utveckla idén om att handlingar snarare 

ska betraktas som medvetna strategier, än som okontrollerade reaktioner på stimuli.     

 

 
 
 
Kognitivism (1956 - ) 
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År 1956 brukar anges som AI-forskningens5 och kognitionsvetenskapens födelseår. 

Detta år hölls nämligen två, för vetenskaperna, viktiga symposier i USA. 

Två vetenskapsmän som spelade framträdande roller vid denna sammankomst var 

lingvisten Noam Chomsky och psykologen George Miller6.  

 Miller publicerade detta år en artikel, ”The Magical Number Seven, Plus or 

Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information7”. Med hjälp av 

empiriskt bevismaterial kunde han visa att en individs förmåga att behandla och 

minnas informationsenheter (bits) som inte har något inre samband, till exempel en 

serie siffror, försämras avsevärt redan efter sju enheter.  

 Idén om att vår kapacitet att behandla information är begränsad var vid denna 

tidpunkt ny. Millers uppsats inspirerade många psykologer, men kom framför allt att 

ge hopp till de AI-forskare som arbetade med att kartlägga människans mentala 

processer och tankekapacitet. 

 En annan kognitionsforskare värd att nämnas i detta sammanhang är Jerry A. 

Fodor. 1975 lät Fodor publicera en artikel, The Language of Thought, i vilken han 

återknyter till Descartes teori om tanken som ett slags beräkning. Bland annat 

presenterar han den vid tidpunkten radikala idén om att tankens språk är medfött. 

Han grundade sin teori på det faktum att vi människor redan vid tidig ålder kan 

genomföra vissa, relativt abstrakta, handlingar. Detta såg Fodor som ett bevis för att 

hjärnan redan från början är konstruerad för att kunna ta emot och bearbeta viss 

information.           

 

Perceptionsteorier 

 
Efter att ha gått igenom bakgrunden till och innebörden av ämnet 

kognitionsvetenskap, ska jag i detta avsnitt behandla begreppet perception. 

Perception är, som jag tidigare nämnt, en del av kognitionsvetenskapen och har i 

modern tid haft stor betydelse för utvecklingen inom datavetenskapen.  

                                                 
5 AI = Artificiell Intelligens 
6 Kollega till ovan nämnda Jerome Bruner. 
7 Det magiska numret sju, plus eller minus två: några begränsningar av vår kapacitet att behandla 
information. 
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 Den grundläggande frågan inom perceptionsforskningen är om all information 

som är nödvändig för perception finns i vår omgivning, eller om man också måste ta 

hänsyn till betraktarens förväntningar, kunskaper och tidigare erfarenheter. Här följer 

en presentation av de två mest framstående inriktningarna.    

 
Ekologisk perception 
Den brittiske forskaren James J. Gibson8 har haft ett stort inflytande på 

perceptionsvetenskapen. Han introducerade idén om perception som en direkt 

interaktion mellan organismen och omvärlden - ett koncept som han kallade 

”ekologisk stimuli”. Speciellt trodde Gibson att individens sinnesorgan är utformade 

för att ”plocka upp” den information som omgivningen tillhandahåller.  

   

Affordance  
Ett centralt begrepp i Gibsons teori är begreppet ”affordance”9, som Gibson själv 

myntade för att beskriva relationen mellan individen och dess omgivning. 

Grundtanken bakom affordance är att föremål inte är neutrala. Via stimuli uppmanar 

de betraktaren till vissa handlingar. Howard Gardner skriver: 

 

”According to the notion of affordances, individuals throw things that are 

grabbable (that is, they afford grabbing), devour things that are edible (they 

afford eating), and cuddle things that are lovable (they afford loving). The 

concept of affordances permitted an analysis of an organism’s effectiveness 

within its environment, without the apparent need to invoke beliefs, attitudes, or 

mental effort…”  

(Gardner, 1985, s. 310) 

   

 Gardner förklarar vidare att även om en organism besitter rätt egenskaper för att 

ta emot information från omvärlden, måste den likväl lära sig att upptäcka 

informationen och finslipa de handlingar som gör föremålens affordance meningsfull. 

I de flesta fall är denna inlärningsprocess omedveten.  

                                                 
8 1904-1979 
9 Begreppet är en utveckling av det engelska ordet ”afford”, som betyder ge, skänka eller bereda. 
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 Den amerikanske psykologen Donald A. Norman är idag en av konceptets 

främste förespråkare. Norman har framför allt arbetat med att omsätta teorin bakom 

affordance i praktiken.10  

  

Konstruktivistisk perception 
I motsats till den ekologiska perceptionsteorin fokuserar den konstruktivistiska skolan 

på mentala processer. Dess främste förespråkare, brittiske neurofysiologen David 

Marr, ansåg att de viktigaste frågorna kring beteende inte kunde förklaras endast 

genom studier av hjärnans funktioner. I stället trodde han att det är nödvändigt att 

fokusera på de begränsningar och problem som uppstår vid perception - hur dessa 

begränsningar påverkar uppfattningsförmågan och hur de kan motarbetas.  

 Liksom Gibson fokuserade Marr på visuell perception. Hur är det möjligt för en 

individ att se djup? Påverkar ljus och rörelse denna process? Grundläggande för 

Marrs teori är att vår perceptionsförmåga konstrueras av informationen i omgivningen 

och de erfarenheter vi besitter. Han menade att det är nödvändigt att känna till 

samtliga steg i perceptionsprocessen för att kunna analysera och skapa en modell 

för den. Marr arbetade till en början med att skapa en generell modell för att förstå 

perception, men övergick sedan i att specifikt studera seendeprocessen. Efter ett 

antal år kunde han presentera en serie skisser för de olika stegen i seendeförloppet.  

 Den första av skisserna kallade han för den ”primära skissen”. Den primära 

skissen kan bäst beskrivas som en oorganiserad karta bestående av kanter, linjer 

och klickar i olika nyanser av grått och svart. Enligt Marr kan hjärnan skapa denna 

grundläggande skiss, oavsett om betraktaren har kunskap om objektet eller inte. 

 I nästa skiss, 2 ½ -D skissen, har hjärnan analyserat objektets beståndsdelar på 

olika sätt. Dessutom har objektet nu fått ett djup och de synliga ytornas lägen har 

registrerats. Om objektet exempelvis är en boll, ser betraktaren i detta stadium en 

sfär. 

 Det sista steget, 3-D skissen, innebär att objekt identifieras. Denna skiss är, till 

skillnad från de båda tidigare skisserna, objektcentrerad. Detta innebär att den form 

och det djup som föremålet får är desamma oavsett betraktarens synvinkel.      

 
                                                 
10 För en mer ingående redogörelse för Normans arbete hänvisar jag till nästa kapitel om människa-
dator interaktion. 
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MDI OCH GRÄNSSNITT 
 

Kognitions- och datavetenskapens uppkomst och utveckling är tätt kopplade till 

varandra. Framför allt är kognitionspsykologer och dataforskare överens om att 

informationsbehandlingen är elementär för intelligent beteende. Det finns dock en 

viktig skillnad mellan de båda vetenskaperna. Medan psykologin har som mål att 

kartlägga och förstå mänskligt tänkande, strävar datavetenskapen efter att uppfinna 

och utveckla funktioner som ligger bakom tänkande (L-E Janlert).   

 I detta kapitel ska jag beskriva kopplingen mellan ämnet perception och 

utformningen av användargränssnitt. Kunskapen om perception har av naturliga skäl 

spelat en viktig roll i utvecklingen av verktyg och teknik. Det är väsentligt att 

användaren kan ta emot och uppfatta den information som gränssnittet presenterar. 

Jag kommer i detta avsnitt att belysa ämnet MDI både ur användarens och ur 

producentens perspektiv. Men allra först ska jag ge en mer generell presentation av 

ämnet. 

 

MDI – människa-dator interaktion   

 
Under de senaste trettio åren har tekniken utvecklats avsevärt. Framför allt är teknisk 

apparatur i många avseende enklare att använda idag, vilket har fått till följd att de 

används av gemene man. Det har därför blivit viktigare än någonsin att interaktionen 

mellan användare och teknik fungerar friktionsfritt - något som är enklare sagt än 

gjort. Trots omfattande forskning på området och stora satsningar på design inom 

företagen, finns det än idag många exempel på gränssnitt som inte underlättar 

dialogen.  

 Den amerikanske professorn i kognitionspsykologi, Donald A. Norman, har 

skrivit flera böcker om så kallad kognitiv design. I The Psychology of Everyday 

Things (1988) nämner han två faktorer som hjälper till att förbättra interaktionen 

mellan tekniken och dess användare: överskådlighet och affordance.  Norman 

framhåller att knappar och andra komponenter bör vara synliga och placeras ut med 

hänsyn till användaren. Komponenterna bör dessutom antyda (”afford”) hur de ska 

användas.  
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 Affordance har stor betydelse för utformningen av föremål, men vad som enligt 

Norman själv är ännu viktigare är uppfattad affordance11, vad användaren själv tror 

att föremålet ska användas till. I ovan nämnda bok tar Norman upp ett exempel om 

en vägg som skulle uppföras på en engelsk tågstation. De ansvariga hade länge 

funderat på vilket material som skulle lämpa sig bäst för denna vägg - glas eller 

plywood? Kostnaden var ungefär densamma. Till slut bestämde man sig för härdat 

glas. Det visade sig dock att glaset inte var tjockt nog för att kunna motstå sparkar 

från vandaler. Man ersatte då glaset med plywood. Denna lösning visade sig dock 

leda till andra problem. I stället för att sparka sönder väggen, klottrade ungdomarna 

på den. Detta exempel visar tydligt vilken inverkan affordances har på oss 

människor. Olika föremål ”uppmanar” oss till olika handlingar.  

 Ett vanligt förekommande begrepp i dessa sammanhang är användarvänligt 

gränssnitt. Idén handlar i stora drag om att gränssnittet ska anpassas till 

användarens förutsättningar. Synen på begreppet har dock förändrats någorlunda 

sedan det först började användas under 1970-talet. I boken Human-Computer 

Interaction av Jenny Preece står att läsa: 

 

”To exploit this new dimension, a greatly overused cliché evolved – calling a 

system ”user-friendly”. In practice, this often simply meant tidying up the screen 

displays to make them more aesthetically pleasing. […] Most systems were still 

not designed to match users’ needs and still required users to cope with what 

seemed more like “user-hostile” interfaces.”  

(Jenny Preece et al., 1994, s. 7)                     

       

 Så småningom började man dock på allvar ta hänsyn till användarens kapacitet 

och begränsningar, men även externa faktorer som bekvämlighet, hälsa och 

säkerhet påverkade utformningen. Målet är idag att producera användbara och säkra 

system som är enkla att lära sig och använda (Preece). Arbetet med att utveckla 

gränssnitt för MDI är med andra ord mycket komplicerat. Det krävs goda kunskaper 

om både människor och datorers funktioner och begränsningar.  

                                                 
11 Direkt översättning av eng. ”perceived affordance”. 
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 I ett försök att kartlägga hjärnans mekanismer för informationshantering har 

forskare länge använt sig av ”mentala modeller”, som omfattar funktioner som 

perception, bearbetning och minne12. En av de tidigaste modellerna var ”the model 

human processor”, som är uppdelad i tre olika system: perception, kognition och 

motor. Varje system har ett eget minne och en egen processor (Janlert, Preece). 

 När datorn uppfanns, började man i stället att utgå från datormaskinens 

konstruktion och funktioner för att beskriva människans mentala processer. Eftersom 

teorierna om dessa processer nu kunde testas på datormaskiner, uppmuntrades 

psykologerna till att utveckla mer komplexa modeller av hjärnan. Fortfarande 

intresserade de sig mycket lite för hur människor fungerar i verkliga livet när de 

använder teknisk apparatur. Idén om att man ska ta hänsyn till den kulturella och 

social kontexten började uppmärksammas först för ett tiotal år sedan (Preece).  

                 

Direktmanipulation 

 
Under åren har flera olika system för MDI utvecklats. I detta avsnitt ska jag beskriva 

ett av dessa system, närmare bestämt direktmanipulation - ett begrepp som 

myntades av professor Ben Shneiderman för ungefär tio år sedan. I Human-

Computer Interaction (Preece) nämns tre för systemet kännetecknande egenskaper: 

 

• Endast de objekt som är av intresse för användaren är synliga. 

• Snabba handlingar som lätt kan ångras. 

• Användandet av komplexa kommandon har ersatts av direktmanipulation av 

de objekt som är av intresse. 

(Preece et al, s.270)  

  

 Direktmanipulation går med andra ord ut på att användaren ska kunna 

kommunicera med datorn genom att exempelvis trycka på knappar, flytta en rullist 

eller röra skärmen, i stället för att använda kommandon. Ett exempel på ett system 

som styrs genom direktmanipulation är TV- och datorspel. Denna typ av spel 

                                                 
12 Millers teori om ”the magic number 7, plus or minus 2” har använts vid konstruktion av modellen för 
korttidsminnet. 
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underlättar interaktionen genom att ge användaren en direkt känsla av kontroll över 

skeendet (Norman, 1988). 

 Fördelarna med direktmanipulation kan tyckas vara många, men faktum är att 

även interaktion med kommandon är nödvändig. Främst i situationer då arbetet är 

enformigt eller komplicerat. I boken The Design of Everyday Things skriver Donald A 

Norman: 

 

”Although they are often easy to use, fun, and entertaining, it is often difficult to 

do a really good job with them. They require the user to do the task directly, and 

the user may not be very good at it.” 

(Donald A. Norman, 1988, s.184-185)           

 

 I samma bok skriver Norman om constraints13 som ett komplement till 

affordances. Medan affordances ger användaren en instinktiv uppfattning om vad 

som kan göras med ett föremål, begränsar constraints antalet möjliga sätt att 

använda föremålet. Norman skiljer mellan fyra olika typer av begränsningar; fysiska, 

semantiska, kulturella och logiska.   

 LEGO är ett bra exempel på hur fysiska constraints kan fungera. Två legobitar 

kan bara sättas ihop på ett sätt. Pusselbitar fungerar som bekant på samma vis. I 

båda fallen avslöjar föremålens utseende deras fysiska begränsningar.      

  Semantiska begränsningar beror av användarens kunskap om världen och 

situationen i vilken föremålet brukas. När man lägger pussel underlättas uppgiften 

om bilden är bekant, eftersom man då kan man dra nytta av tidigare erfarenheter.  

 Många föremål har designats med hänsyn till kulturella och social regler. Ett 

exempel på hur fel det kan gå när denna faktor ignoreras är en nordafrikansk 

reklamkampanj för en smärtstillande tablett. Bakom kampanjen låg ett västerländskt 

företag och eftersom man visste att en stor del av befolkningen var analfabeter 

bestämde man sig för att använda en tecknad serie i reklamen. Serien visar i tre steg 

hur en man med huvudvärk blir befriad från smärtan genom att äta en tablett. 

Kampanjen blev dock ett stort fiasko. De som kunde läsa, läste från höger till vänster 

                                                 
13 Constraint = hinder, begränsning. 
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(enligt arabisk tradition), medan de som var analfabeter överhuvudtaget inte kunde 

förstå sambandet i serien (Gärdenfors). 

 Logiska constraints begränsar i första hand objektens ordning och position. Om 

två knappar styr två lampor, borde den vänstra knappen höra ihop med den vänstra 

lampan och den högra knappen med den högra lampan. Med andra ord bör 

objektens placering14 på ett naturligt och logiskt sätt representera verkligheten. 

 Ytterligare en viktig faktor som underlättar kommunikationen mellan människa 

och teknik är feedback15. Användaren bör regelbundet få information om vad som 

egentligen har genomförts. Visuell feedback är en naturlig del av direktmanipulerad 

interaktion (Norman, 1988).         

 Jag ska nu avsluta detta avsnitt med en kort presentation av Ben Shneidermans 

viktigaste idéer. Shneiderman är, som jag nämnde i början av avsnittet, den som 

myntade begreppet direktmanipulation. Till skillnad från Donald Norman, som främst 

arbetar med praktisk tillämpning av teorier om interaktion mellan användare och 

verktyg, arbetar Shneiderman i första hand med att utveckla teorin bakom 

interaktionen. Under åren som verksam forskare har han utvecklat åtta ”gyllene 

regler” för design av användargränssnitt. De flesta av dessa regler förespråkas också 

av Donald Norman. 

 

Ben Shneidermans åtta gyllene regler för design av gränssnitt:        

  

1. Var konsekvent: Likartade situationer ska hanteras på likartat sätt.  

2. Tillhandahåll genvägar för erfarna användare: Inför till exempel 

kortkommandon och specialtangenter för att snabba på interaktionen.   

3. Ge informativ återkoppling: Varje enskild handling bör ge någon form av 

respons. Ju viktigare handling, desto tydligare feedback.  

4. Utforma dialoger med en tydlig början och ett tydligt slut: Användaren får en 

känsla av tillfredställelse av att veta att ett moment är avslutat och kan 

koncentrera sig på nästa moment. 

                                                 
14 Norman kallar objektens placering för ”mapping”. 
15 Återkoppling 
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5. Erbjud enkel felhantering: Systemet ska i första hand utformas så att 

användaren inte kan göra allvarliga fel. Om fel ändå begås ska systemet 

kunna upptäcka felet och hjälpa användaren att åtgärda det.  

6. Det ska vara lätt att ångra handlingar: Om handlingar är reversibla16 minskar 

användarens ängslan. Dessutom uppmuntrar funktionen till eget utforskande 

av systemets möjligheter.  

7. Ge erfarna användare initiativet över systemet: Erfarna användare vill känna 

att de har kontroll och förväntar sig att systemet ska svara på deras 

handlingar.   

8. Belasta korttidsminnet så lite som möjligt: Eftersom människans korttidsminne 

är kraftigt begränsat (se Miller), bör man undvika långa informationstexter och 

i stället ge användaren möjlighet att vid behov lära sig hantera koder och 

handlingssekvenser med hjälp av vissa regler.  

                                                 
16 Möjliga att ångra. 
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DESIGN AFFORDANCES 
 
 
Det är viktigt att komma ihåg att ett användargränssnitt inte är ”bra” eller ”dåligt” i sig. 

Ett gränssnitt har endast ett värde i relation till användaren och den sociala och 

kulturella kontexten. I kapitlet om MDI tog jag upp flera av de faktorer som underlättar 

dialogen mellan användare och teknik. För att utveckla och förtydliga denna teori ska 

jag i detta kapitel applicera idéerna på två olika typer av gränssnitt. Det bör dock 

tilläggas att jag här endast behandlar de viktigaste faktorerna. För en mer 

uttömmande redogörelse hänvisar jag till Donald Normans bok The design of 

everyday things (1988).   

 Det första av exemplen i detta avsnitt, telefonen, har jag valt att ta med eftersom 

dess gränssnitt enligt min mening är otillräckligt i flera avseenden. Kartan över 

Stockholms tunnelbana17 däremot, finns med som ett exempel på en grafisk 

representation som på ett enkelt sätt uppfyller sitt syfte.  

 

Telefonen            
 
När det gäller design av gränssnitt är nyckelordet användarvänlighet. Detta innebär, 

som jag tidigare nämnde, att gränssnittet i så stor utsträckning som möjligt ska vara 

anpassat till användarens förutsättningar och förväntningar. Det är lätt att inse att 

detta inte är en trivial uppgift. Vi är alla individer med olika kunskaper och 

begränsningar. Likväl är målet att konstruera ett gränssnitt som av de flesta uppfattas 

som lättbegripligt och naturligt. Kommer man inte fram till en sådan lösning, finns 

möjligheten att i stället standardisera designen. På så sätt behöver användarna 

endast lära sig föremålets funktion en gång. Klockan är ett exempel på ett 

standardiserat föremål. Vi har alla fått lära oss att tolka siffrorna och visarnas 

positioner på ett visst sätt. Vad skulle hända om siffrorna i stället placerades i 

omvänd ordning? (Norman, 1988)   

 Telefonen är ett annat exempel på en artefakt med ett standardiserat gränssnitt. 

Enligt min mening finns det dock en viktig skillnad mellan klockan och telefonen. 

Medan klockan trots allt är relativt enkel att lära sig, är telefonens funktioner 

                                                 
17 Se bilaga. 
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omotiverat komplicerade. Jag ska visa detta genom att utgå från Shneidermans teori 

om användarvänliga gränssnitt.   

 Telefonen18 är som sagt standardiserad, vilket innebär att gränssnittet på olika 

modeller i stora drag ser likadant ut. Knappsatsens utformning är oftast densamma, 

och den är till synes ganska simpel. Ett enkelt gränssnitt är dock ingen garanti för 

användarvänlighet, vilket telefonen exemplifierar. Problemet med telefonen är 

nämligen att antalet funktioner är mycket större än antal knappar att trycka på. Som 

användare måste man således lära sig olika kortkommandon för att kunna utnyttja 

funktionerna. Detta går stick i stäv med Shneidermans regel om att kortminnet inte 

ska belastas. Det faktum att symbolerna på knapparna, R # *, inte på något sätt 

avslöjar vad de kan användas till, underlättar knappast situationen.  

  Vidare har liten hänsyn tagits till att användaren lätt kan göra fel. Det finns 

ingen direkt feedback och handlingarna går sällan att ångra (om man inte väljer att 

lägga på förstås). När numret väl är slaget har användaren ingen kontroll över vad 

som sker (Norman, 1988). 

 På de senaste telefonmodellerna, och inte minst på mobiltelefonerna, har man 

lyckats lösa ett flertal av ovan nämnda problem. Genom att införa en display kan 

användaren numera se de intryckta siffrorna. Symboler på knapparna har i vissa fall 

ersatts med text, till exempel ”återuppr” för återuppringning och ”lagra” för att spara 

vissa nummer. (Detta förutsätter dock att användaren kan läsa och förstår svenska, 

vilket begränsar målgruppen avsevärt.) Ännu återstår dock mycket att önska. Antalet 

knappar har knappast ökat i antal, medan antalet funktioner stadigt blir fler. Möjligtvis 

kan det vara dags för formgivarna att tänka om helt?  

 

Kartan över Stockholms tunnelbana 
 
I samband med utformning av representationer presenterar Donald Norman två olika 

typer av kognition: reflective och experiential19.  Begreppen beskriver han själv på 

följande sätt: 

 

                                                 
18 Det bör tilläggas att jag i denna genomgång utgår ifrån en relativt enkel telefonmodell för 
hemmabruk. 
19 Fri översättning: reflective cognition = kräver reflektion och ställningstagande;  
experiential cognition = direkt, enkel   
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”The experiential mode leads to a state in which we perceive and react to the 

events around us, efficiently and effortlessly. This is the mode of expert 

behavior, and it is a key component of efficient performance. The reflective 

mode is that of comparison and contrast, of thought, of decision making. This is 

the mode that leads to new ideas, novel responses.” 

(Norman, Things that make us smart, 1993, s.16)  

               
Norman framhåller att verktyg och grafiska representationer alltför ofta missar sitt 

mål. Telefonen är exempelvis ett verktyg som gör enkla handlingar onödigt 

komplicerade. Användaren måste ”reflektera” över sitt handlande.  

    Kartan över Stockholms tunnelbana har jag i detta sammanhang tagit med 

som ett exempel på en lyckad grafisk representation, som på ett enkelt sätt ger 

resenären information om bästa resväg. Kartan är lättöverskådlig och 

tunnelbanelinjerna är markerade med olika färger för att noga skilja dem åt. 

Dessutom finns en tydlig koppling mellan representationen och verkligheten. Kartan 

kan utan vidare appliceras på en vanlig karta över stockholmsområdet. Den ger 

också betraktaren information om avståndet mellan två stationer.  

 Kartan har dock en del mindre brister som är värda att nämnas. Bland annat 

ställer den krav på att användaren vet exakt vilken tunnelbanestation han ska till.  

Kartan ställer också krav på att användaren kan läsa. Bristerna är dock inte omöjliga 

att åtgärda. Om inte annat finns ofta en kundtjänst att vända sig till för den som inte 

känner sig hemma i Stockholms tunnelbanesystem.  
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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med denna rapport har varit att ge dig som läsare en första inblick i ämnet 

kognitionsvetenskap. Kognitionsvetenskapen är, som jag nämnt tidigare, 

tvärvetenskaplig och omfattar ett flertal olika discipliner. Jag har valt att fokusera på 

kommunikationen mellan människa och teknik och har därför belyst interaktionen ur 

båda aktörernas synvinklar. I rapporten behandlas psykologin i det första avsnittet, 

medan teknik och gränssnitt behandlas i två sista kapitlen. I verkligheten är 

distinktionen naturligtvis inte lika tydligt. Kognitionspsykologi och datavetenskap är 

visserligen olika ämnen, men samarbetet är intimt och ämnena har i många 

avseenden påverkat varandra.  

 I centrum för denna rapport står gränssnittet, som är teknikens ansikte utåt mot 

användaren och därför har stor inverkan på dialogen dem emellan. Jag har här 

presenterat några grundläggande idéer för design av användargränssnitt. 

Nyckelordet i dessa sammanhang är användarvänlighet – ett relativt brett begrepp 

kan tyckas. Förutom ett antal ”gyllene regler” (se Ben Shneiderman) finns inga 

bestämda regler till hjälp för den som utformar gränssnitt. Det finns flera komplexa 

faktorer i den social och kulturella kontexten som en designer måste ta hänsyn till. En 

lösning kan vara idealisk i en kontext, medan den snarast är obrukbar i ett annat 

sammanhang. Ett exempel på detta är handikappanpassade verktyg. Exempel på 

frågor man bör ställa sig är: Vem ska använda gränssnittet (social/kulturell kontext)? 

Vad vill jag att användaren ska få för associationer av gränssnittet (perceived 

affordance)? Har användaren några förväntningar på gränssnittet? Hur ska 

användaren använda gränssnittet (experiential/reflexive cognition)? 

 Det är också viktigt att man som designer är självkritisk genom att reflektera 

över hur egna erfarenheter och föreställningar påverkar arbetet. Om gränssnittet 

exempelvis ska användas i en annan kultur än den egna blir arbetet av naturliga skäl 

mer komplicerat.  

 I denna rapport har jag bara haft möjligheten att skrapa på ytan av det som 

ingår i kognitionsvetenskapen. Om du har blivit nyfiken på ämnet och skulle vilja läsa 

mer om affordances och användargränssnitt rekommenderar jag dig att läsa någon 

av Donald A Normans böcker. De är relativt lättlästa och kan med fördel användas 
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som introduktionslitteratur till ämnet kognitiv design. I övrigt hänvisar jag dig till 

källförteckningen som du hittar i slutet av rapporten.  

 

Tack för att du har tagit dig tid till att läsa denna rapport! 
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