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Terminologi spelar en avgörande roll i utformandet av användarvänliga instruktioner och da-
torprogram. Att terminologi bör hållas konsekvent tycks vara allmänt accepterat. Inkonsekvent
termbruk mellan instruktion och gränssnitt kan antas orsaka förvirring, vilket riskerar att för-
sämra användarens utförande av en uppgift. Få studier existerar dock där stöd för detta kan
ges. I denna rapport undersöks hur inkonsekvent termbruk i gränssnitt och instruktionstext
påverkar hur användaren orienterar sig i gränssnittet. En studie genomfördes där försöksdelta-
garnas (N=30) ögonrörelser registrerades vid utförande av 32 uppgifter kopplade till gränssnitt,
där termbruket mellan instruktionstext och gränssnitt var konsekvent eller inkonsekvent. Var-
je gränssnitt och dess tillhörande instruktionstext innehöll en utvald term vardera. Dessa var
antingen identiska eller synonymer. Mellan konsekvent och inkonsekvent termbruk jämfördes
antal fixationer, tidsåtgång och returer till instruktion. Resultatet visade ett signifikant fler antal
fixationer, en större tidsåtgång samt fler returer till instruktionen vid inkonsekvent jämfört med
konsekvent termbruk. Resultatet pekar på att konsekvent termbruk underlättar och snabbar upp
användarnas utförande av uppgifter i gränssnitt, vilket ger stöd för den allmänna uppfattningen
att konsekvent terminologi bör användas.

Inledning

Många av dagens datorprogram använder instruktioner i
skriftlig form för att beskriva för användaren hur denne ska
interagera med programmets gränssnitt. Det är sannolikt att
många instruktioner har författats på ett språk, till exempel
engelska, och sedan översatts till andra språk. En situation
där inkonsekvent termbruk i instruktion och gränssnitt skul-
le kunna uppkomma är då en term från originalspråket har
översatts på två olika sätt i två skilda kontexter (instruktion
och gränssnitt). Det är en vanlig uppfattning att konsekvent
terminologi bör användas bland såväl designers (Johnson,
2010) som översättare (Merkel, 1996). Om en term i instruk-
tionen inte återfinns i gränssnittet innebär det ett inkonse-
kvent termbruk mellan instruktionen och gränssnittet. Den-
na inkonsekvens mellan instruktion och gränssnitt kan för-
modas få konsekvenser för hur användaren interagerar med
gränssnittet, möjligen i form av beteende grundat i förvir-
ring. Den bakomliggande frågan för den studie som här pre-
senteras är vilka eventuella konsekvenser som inkonsekvent
termbruk kan orsaka.

Syfte

Eftersom åsikten att konsekvent terminologi är viktigt
tycks existera som något allmänt vedertaget kan det vara av

värde att empiriskt undersöka vilken roll konsekvent kontra
inkonsekvent termbruk har på användarens beteende. Den-
na studie har som syfte att undersöka vikten av konsekvent
termbruk mellan instruktioner och gränssnitt med ögonrörel-
semätning som metod. Det förutsägs att inkonsekvent term-
bruk mellan instruktioner och gränssnitt förväntas medföra
fler ögonfixationer i området som utgör dessa, en längre to-
tal tidsåtgång för att utföra vad som angivits i instruktionen,
samt ett ökat antal returer till instruktionsområdet, allt detta
jämfört med vid konsekvent termbruk.

Teoretisk bakgrund

Frågan om inkonsekvent terminologi har tidigare be-
handlats i relativt liten utsträckning. Det har hävdats att
konsekvent terminologi är viktig, något som framkommit
i studier av exempelvis Merkel (1996), där översättares
attityder om konsekvens i översättningar undersöktes, samt
av Itagaki, Aikawa och He (2007) som hävdar att konsekvens
är ett viktigt mått på kvalitet hos översättningar. Studier har
gjorts om inkonsekvens, men där fokus ej i första hand legat
på terminologi, utan snarare på visuella element i gränssnitt.
En studie av Ozok och Salvendy (2000) undersökte bland
annat e↵ekten av konsekventa och inkonsekventa webbsidor
på användarnas prestation då uppgifter utfördes.
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Det finns många möjliga sätt att ur ett teoretiskt per-
spektiv beskriva de kognitiva processer som är involverade
när en användare ställs inför inkonsekvent termbruk mellan
instruktion och gränssnitt. Kie↵er, Vukovic och Daniel
(2013) beskriver exekutiva funktioner som en uppsättning
kognitiva processer: planering, problemlösning, inledning
och underhållning av målinriktat beteende. Dessa behövs för
språkförståelse och läsförmåga. De exekutiva funktionerna
kan sägas innefatta uppmärksamhetsväxling, hämmande
kontroll och arbetsminne. Sammantaget är ett flertal kogni-
tiva förmågor och processer nödvändiga för läsförståelse.
Vidare krävs arbetsminne för att hålla läst text i den
fonologiska loopen, samtidigt som uppmärksamhetkontroll
krävs för att styra ett målinriktat fokus i läsning och visuell
sökning. Visuell sökning innebär att med ögonen hitta ett
mål genom att flytta uppmärksamheten över ett sökfält
(Wickens, Hollands, Banbury & Parasuraman, 2013). Detta
kan fungera som en kort beskrivning av den aktivitet som
en individ ägnar sig åt när denne utifrån en instruktion letar
efter en term i ett gränssnitt.

Semantisk priming sägs av Neely, Keefe och Ross (1989)
beskriva hur individer snabbare reagerar på ett målord när
detta föregås av ett semantiskt relaterat ord (prime-ord), jäm-
fört med ett orelaterat. Enligt Becker (1980), kan den snabba-
re tillgången till lexikal information förklaras av att en indi-
vid antas skapa en förväntan om ord som sannolikt kan följa
prime-ordet. Denna förväntan kan förklaras som så kallad ak-
tiveringsspridning (spreading activation), som enligt Traxler,
Foss, Seely och Morris (2000) innebär aktivering av ett ord
i en individs mentala lexikon som sedan sprids till relaterade
ord och därmed medför priming.

Metod

För att undersöka konsekvensens roll vid termbruk ut-
formades ett test där försöksdeltagare fick utföra uppgifter
i gränssnitt efter instruktioner samtidigt som deras ögonrö-
relser avlästes. Den oberoende variabeln utgjordes av förhål-
landet mellan termen i gränssnittet och termen i instruktio-
nen, vilken kunde vara i två lägen: konsekvent eller inkon-

sekvent. De beroende variablerna var antalet fixationer i om-
rådet för instruktion och gränssnitt innan ett beslut fattades,
total tidsåtgång för att utföra vad som angivits i instruktio-
nen, samt antalet returer till instruktionstexten. Studien an-
vände en inomgruppsdesign, i vilken samtliga försöksdelta-
gare presenterades för samtliga gränssnitt och instruktioner.
Försöksdeltagarna delades upp i två grupper där gränssnitt
och instruktioner presenterades i ordningen 1-32 för grupp 1
och i ordningen 32-1 för grupp 2, detta för att motverka att
eventuella lärandee↵ekter skulle påverka resultatet.

Försöksdeltagare

Totalt deltog 39 personer i studien. Nio försöksdeltagare
sorterades bort vid dataanalysen eftersom de inte uppfyllde
kravet på svenska som modersmål, bar glasögon, hade linser,
eller gav obrukbar data till följd av otillräckliga kalibrerings-
värden. Av de resterande 30 försöksdeltagarna (M=23,3 år,
SD=2,4 år) var 15 kvinnor (M=22,5 år, SD=1,4 år) och 15
män (M=24,1 år, SD=2,9 år).

Stimulusmaterial

Studiens stimuli bestod av totalt 32 skärmbilder. Dessa
utgjordes av 16 gränssnitt från 16 datorprogram, vardera
med en tillhörande kort skriftlig instruktion. På skärmbildens
övre del visades instruktionen och nedanför den ett gränssnitt
där försöksdeltagare kunde utföra det instruktionen angav
(se Figur 1). Åtta termpar (16 unika termer) var fördelade
över instruktioner och gränssnitt, och förhållandet mellan
termen i instruktionen och termen i gränssnittet var antingen
konsekvent eller inkonsekvent. Termparen var synonyma. I
varje skärmbild innehöll instruktionen den ena termen från
ett termpar, och gränssnittet innehöll antingen samma term
(konsekvent termbruk) eller parets andra term (inkonsekvent
termbruk).
Skärmbilderna presenterades på webbsidor skrivna i HTML
så att utvalda delar av gränssnitten var klickbara. Det klick-
bara området utgjordes exempelvis av en meny i gränssnittet
där termen var placerad. Klickade försöksdeltagaren inom
detta området skickades denne vidare till nästa stimulus.

Figur 1. Komponenterna i en skärmbild

Varje termpar förekom i två olika gränssnitt, och ett
termpar förekom således i fyra olika kombinationer, vilket
illustreras i Tabell 1.

Varje gränssnitt presenterades två gånger, men återkom
först då alla gränssnitt presenterats en gång. Således utgjor-
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Tabell 1
Termparet ABs fördelning över gränssnitt och instruktioner

Gränssnitt term A Gränssnitt term B
Instruktion term A AA BA
Instruktion term B AB BB

des ett test av en sekvens bestående av 16 gränssnitt i en
viss ordning (block 1), som återkom en andra gång i sam-
ma ordning (block 2). Skillnaden mellan block 1 och block 2
var att termförhållandet i dessa var motsatt. Om en specifik
skärmbild i block 1 hade konsekventa termer i gränssnitt och
tillhörande instruktion, var en av dessa termer i motsvarande
skärmbild i block 2 utbytt till en synonym, vilket resulterade
i inkonsekvent termbruk mellan gränssnitt och instruktion.

Procedur

Vid genomförandet av studien fick försöksdeltagaren läsa
en instruktion på skärmens övre del, och skulle sedan identi-
fiera och klicka på lämplig term i gränssnittet för att lösa upp-
giften. Därefter följde nästa uppgift med ny instruktion och
nytt gränssnitt. Ögonrörelser avlästes, musklick och tidsåt-
gång i stimuli registrerades.

Dataanalys

När data samlats in användes följande dataanalyser för att
testa studiens hypotes: (1) analys av skillnaden mellan inkon-
sekventa (AB och BA) och konsekventa (AA och BB) termer
i antal fixationer till dess att beslut fattades samt tidsåtgång
för att utföra en uppgift; och (2) skillnad mellan inkonse-
kventa och konsekventa termer i antal returer till instruktio-
nen. Analyser utfördes med paired-sample t test.

Resultat

Resultatet av dataanalys 1 visade att uppgifter med inkon-
sekvent termbruk (M=34,9, SD=9,6) indikerar signifikant
fler antal fixationer jämfört med uppgifter med konsekvent
termbruk (M=23,8, SD=8,3, t(29)=6.35, d=2,36, p<,001).
Vidare visades att uppgifter med inkonsekvent termbruk
(M=15,7, SD=4,1) indikerar signifikant mer tid per uppgift
jämfört med uppgifter med konsekvent termbruk (M=10,8,
SD=2,8, t(28)=6,90, d=2,60, p<,001). Resultatet av dataana-
lys 2 indikerar ett signifikant högre antal returer till instruk-
tionen vid inkonsekvent termbruk (M=1,13, SD=,47) jämfört
med vid konsekvent termbruk (M=,84, SD=,53, t(27)=-3,19,
d=-1,23, p=,004).

Diskussion

Hypotesen om skillnader mellan inkonsekvent och
konsekvent termbruk mellan instruktion gränssnitt testades
och indikerade statistisk signifikans för såväl antal fixationer

som tid i uppgiften. Det förefaller att användning av samma
term i instruktion och gränssnitt ger en stor e↵ekt i form av
både färre fixationer till dess att beslut fattas och kortare tid
som spenderas på att lösa uppgiften. Resultatet visade att
fler returer till instruktionen skett vid inkonsekvent termbruk
än vid konsekvent termbruk. Dock är skillnaden mycket
liten, vilket tyder på att försöksdeltagarna har hållit kvar
instruktionen i arbetsminnet under hela uppgiften, oavsett
betingelse.

Utifrån teoribakgrunden kan tolkningar göras gällande
resultatet som erhållits från försöksdeltagarna i denna
studie. När försöksdeltagaren läser en instruktion skapas
en mental representation av den uppgift som instruktionen
avser få denne att utföra. Det är mycket troligt att man
vid läsning av instruktionen också tar med sig nyckelord
- prime-ord - för att lösa uppgiften i gränssnittet. I denna
studie fanns en semantisk relation mellan termerna i
gränssnitt och instruktion både när dessa var konsekventa
och inkonsekventa. Om försöksdeltagarna hade representerat
uppgiften semantiskt är det därför troligt att det inte hade
resulterat i någon betydande skillnad mellan konsekventa
och inkonsekventa betingelser. Det högre antalet fixationer
och den större tidsåtgången vid inkonsekvent termbruk
jämfört med konsekvent visar dock att försöksdeltagarna
ändå presterade sämre vid utförandet av uppgifter med
synonyma (inkonsekventa) termer jämfört med identiska
(konsekventa). Därför kan en mer rimlig tolkning vara att
man inte representerat uppgiften semantiskt, utan främst
utnyttjat den fonologiska loopen.

När försöksdeltagaren läst instruktionen används den
fonologiska loopen i arbetsminnet för att återupprepa
instruktionen till dess att uppgiften är slutförd. Försöks-
deltagaren påbörjar en visuell sökning efter prime-ordet
i gränssnittet, vilket innebär att den fonologiska loopen
dels måste hålla prime-ord i minnet men även bearbeta
verbal information i den visuella sökningen för att hitta
målordet. Detta kräver ett visst mått av de mentala resurser
som finns tillgängliga. Vid inkonsekvent terminologi mellan
instruktion och gränssnitt är prime-ord och målord inte
desamma, vilket innebär att ytterligare resurser krävs för att
förstå att en semantisk relation föreligger.

När målordet hittats i gränssnittet krävs också att försöks-
deltagaren (om ordet inte är identiskt med prime-ordet, ut-
an snarare en synonym) anser det vara en tillräckligt nära
semantisk relation. Det blir en beslutsprocess i vilken för-
söksdeltagaren antingen nöjer sig med det funna målordet,
eller fortsätter leta. Som förväntat nöjde sig försöksdeltagar-
na genast när termerna var identiska i instruktion och gräns-
snitt. När termerna istället var inkonsekventa registrerades
fler fixationer och längre tid förbrukades, vilket pekar på att
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försöksdeltagarna i dessa fall inte genast nöjde sig med den
term som hittades i gränssnittet. Exekutiva funktioner behövs
för att både inhibera visuellt material som inte är relevant för
målet och för att inse att målordet är semantiskt relaterat till
instruktionen och därmed utgör ett lämpligt val.

Slutsats

Denna studie har undersökt e↵ekten av inkonsekvent
termbruk mellan instruktionstexter och gränssnitt. Dess
huvudsakliga syfte var att ta reda på hur en individ orienterar
sig i datorgränssnitt när termbruket är inkonsekvent jämfört
med när det är konsekvent. Från resultatet av ögonrö-
relsestudien framkom att försöksdeltagare både behövde
mer tid, fler fixationer med blicken samt fler returer till
instruktionen när termbruket är inkonsekvent jämfört med
när det är konsekvent. Resultatet ger stöd för den allmänna
uppfattningen att konsekvent terminologi bör premieras.
Både översättare och gränssnittsdesigners rekommenderas
därför att vara uppmärksamma på sitt språkbruk, och
försäkra sig om att i möjligaste mån tillämpa konsekvent
terminologi.

För att ytterligare utforska e↵ekterna av inkonsekvent ter-
minologi finns behov av vidare forskning, exempelvis i and-
ra kontexter eller inom andra domäner. Ytterligare exempel
på intressanta studier skulle kunna vara att analysera antalet
felbeslut, att undersöka termvalets betydelse samt att under-
söka individer vars modersmål inte är det samma som det
språk termerna presenteras på. Frågorna fortsätter: Hur på-
verkar ökad arbetsbelastning bearbetningen av inkonsekvent
terminologi? Kan man testa antagandet att den fonologiska

loopen används för att hålla instruktioner i minnet med hjälp
av att upprepa nonsensord när uppgifterna utförs?
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