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Abstract 

E-health is becoming more and more relevant in society since IT is growing, which can help 

the health care to be more effective. Doctors have big problems to get a collected health view 

of the patient’s drug usage, which makes it hard for doctors to prescribe new drugs to the 

patient. These problems are based on the lack of information transfer between health care 

agencies. The department of E-health (Ehälsomyndigheten) are creating a platform to take on 

this problem. This platform will make it easier for patients to handle their health information. 

System developers can develop mobile applications, focused on health, to this platform. 

Applications need to be customized so that everyone can use them, but are usually designed 

for the general user. Seniors, especially those over 75 years of age, can’t always make use of 

the applications to the same extent which can make them feel left out. 

 

This study has investigated what flaws there are to the general design principles and 

guidelines for the senior citizens. And how the design principles should be customized to 

make a more useful interface. The study developed a prototype from established design 

principles that addresses the problem with drug monitoring. The prototype was tested in 

usability tests where seniors interacted with the application during observations. The focus 

was to find what difficulties the seniors had interacting with the interface.  The findings of the 

test were analyzed and generated recommendations on changes that were partially 

implemented in the prototype before the study conducted its second usability test. 

 

The results show that the established design principles can be followed for the most part, in 

the design of interfaces for seniors, but there is a need to prioritize certain principles over 

others. The results also indicate that some design principles need to be intensified for the 

senior citizens to find the interface useful. The thesis is written in Swedish.  
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Sammanfattning 

E-hälsa blir allt mer relevant i och med att IT utvecklas i samhället, och kan hjälpa sjukvården 

att bli effektivare. Det finns stora svårigheter för läkare att få en samlad hälsobild över 

patientens läkemedelsanvändning, vilket gör att läkaren har svårt att fatta beslut rörande 

patientens medicinering. Dessa problem grundar sig i den bristfälliga 

informationsöverföringen mellan vårdinstanser. Ehälsomyndigheten har tagit sig ann denna 

utmaning genom att skapa en plattform som ska göra det enklare för patienten att hantera all 

sin hälsoinformation. Till denna plattform kan utvecklare utveckla mobilapplikationer med 

fokus på hälsa. Vilket kan skapa nya utmaningar då de ska anpassas för att alla ska kunna 

använda dem. En grupp som vanligen kan känna sig utanför är seniorer och speciellt de över 

75 år. Seniorer kan inte alltid använda sig av de applikationer som finns tillgängliga i samma 

utsträckning, då de oftast är utformade efter en mer generell användare.  

 

Studien har undersökt vilka brister det finns i de generella designprinciperna och riktlinjer 

riktade till seniorer och hur dessa behöver anpassas för att få ett mer användbart gränssnitt. 

Studien utformade en prototyp utifrån etablerade designprinciper som adresserar problemet 

med läkemedelsuppföljning och utförde sedan användbarhetstester av denna prototyp. 

Seniorer fick interagera med prototypen under observationer, där fokuset låg i att finna vilka 

svårigheter som kan finnas med gränssnittet.  Svårigheterna respondenterna upplevde 

analyserades och genererade rekommendationer på förändringar som till viss del 

implementerades i prototypen innan studien utförde sitt andra användbarhetstest.  

 

Resultatet visar att de etablerade designprinciperna till stor del kan följas vid utformandet av 

gränssnitt för seniorer men det finns behov av att prioritera vissa principer framför andra samt 

att dra vissa principer till sin spets vilket redogörs för i slutet av denna studie. 
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1 Inledning 

E-hälsa är ett begrepp som blir allt mer relevant i och med att IT utvecklas i samhället, det är 

oundvikligt för sjukvården att inte implementera detta. Genom att implementera e-hälsa i 

sjukvården kommer individens delaktighet och möjlighet att interagera med sjukvården öka 

(Center för e-hälsa i samverkan 2011). Genom e-hälsa skapas bland annat möjligheten för 

individen att kontakta och interagera med sjukvården närsomhelst på dygnet. Detta i sin tur 

leder till patientcentrerad vård och sjukvårdens resurser används på ett mer effektivt sätt 

(ibid.). Regeringen anser att e-hälsotjänster kan erbjuda hälso-och sjukvården många nya 

möjligheter, regeringens vision inom e-hälsa är: 

 

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet.” (Wickström, Micko, & Regnér 2016, s 3). 

 

E-hälsotjänster skapas inte bara av sjukvården utan även privata företag är med och utvecklar 

bland annat olika mobilapplikationer med fokus på hälsa. Oftast utvecklas mobilapplikationer 

för den generella användaren, det är inte vanligt att hänsyn tas till den variation som finns av 

användare och framför allt inte till seniorer (Gonçalves et al. 2017). Seniorer avser personer 

över 65 år. För att seniorer ska använda sig av e-hälsotjänster bör de vara utformade på ett 

sådant sätt att de efter sin förmåga kan använda dessa (Scandurra & Sjölander 2013). Det är 

därför av vikt att de seniora användarna involveras i utvecklingsprocessen och vid 

framtagandet av gränssnitt av dessa applikationer (Gonçalves et al. 2017). 

 

Begreppet e-hälsa är en term inom sjukvården som syftar till att IT skall integreras för att 

stödja och förbättra sjukvården (Della Mea 2001). Med e-hälsa menas att använda digitala 

verktyg som hjälpmedel för att uppnå och bibehålla hälsa genom att kunna utbyta information 

digitalt (Ehälsomyndigheten 2016a). 

 

1.1 Bakgrund 

Mer än 50% av befolkningen som är över 77 år har två eller flera kroniska sjukdomar 

(Socialstyrelsen 2016). När en patient har fler än en kronisk sjukdom kallas det för att 

patienten är multisjuk, vilket gör att patienten är i behov av flera läkemedel (Berg Skoog 

2015). Patienter över 70 år tar idag i genomsnitt åtta olika receptbelagda läkemedel vilket gör 

att övermedicineringen bland den seniora befolkningen blir ett allt större problem (Berg 

Skoog 2015). Detta beror bland annat på att uppföljningen är dålig, främst för att doserna inte 

följs upp och regleras efter patientens behov. Men också för att det är svårt för läkare att få 

fram vilka mediciner en patient använder.  
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Medicinlistor, som skrivs ut av apoteket, är inte alltid uppdaterade med de mediciner som är 

relevanta vid tidpunkten (Berg Skoog 2015). Det är också vanligt att biverkningarna från en 

medicin behandlas med en annan medicin vid multisjuka patienter, vilket i slutändan bidrar 

till att patienten mår allt sämre och får fler receptbelagda mediciner än vad som är nödvändigt 

(Fryckstedt & Asker-Hagelberg 2008). 

 

Gauffin och Ramos (2001) menar att det är bristen på information som ofta leder till osäkerhet 

när det kommer till patientens medicinering. Nyare studier bekräftar att detta problem 

fortfarande finns i samhället (Berg Skoog 2015), trots att problemet identifierats för länge 

sedan. 

 

Då e-hälsa har stort fokus på informationsöverföring och kommunikation bör det utredas hur 

e-hälsa kan förbättra punkter som övermedicinering av de seniora och uppföljning av hur de 

mår av de mediciner de tar. Ehälsomyndigheten påpekar problemet med att det inte finns 

någon standard på hur patienters hälsoinformation ska skickas mellan olika vårdinstanser 

(Ehälsomyndigheten u.å) En sådan standard är något som behövs om kvalitet och säkerheten 

ska säkerställas (Ehälsomyndigheten 2016b). Med patientdatalagen (2008:355) är det idag 

möjligt med en samordnad journalföring och läkemedelslistor för vårdgivare, men endast om 

patienten ger sitt samtycke. 

 

Enligt Center för e-hälsa i samverkan (2011) kommer vårdbehovet i Sverige att öka med 50% 

de närmaste 20 åren. Center för e-hälsa i samverkan (2011) anser att sjukvården måste 

effektiviseras för att klara av denna ökning, det räcker inte enbart att öka resurserna till 

sjukvården utan resurserna måste användas på ett mer effektivt sätt än de gör (ibid.). Genom 

att implementera e-hälsotjänster skapas det möjligheter för att resurserna utnyttjas på ett mer 

effektivt sätt (ibid.). Det uttrycks dock en oro från både patienter och vårdgivare att tekniken 

ska påverka den personliga kontakten mellan parterna på ett negativt sätt. Dessutom uttrycks 

en oro för att de tekniska lösningarna är svåra att förstå eller slutar fungera vilket kan resultera 

i en negativ hälsopåverkan hos patienten (Arwidson, Lidé & von Zweigbergk 2016). 

 

Ehälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen påbörjat utvecklingen av en teknisk 

plattform som möjliggör samlad hälsoinformation, plattformen kommer göras tillgänglig för 

allmänheten under året 2017. Plattformen ska agera som en lagringsplats där användaren kan 

lagra olika typer av hälsoinformation om sig själv. Alla invånare i Sverige har möjlighet att 

skaffa ett personligt och kostnadsfritt hälsokonto på denna plattform (Hälsa för mig u.å.). 

 

Plattformen heter Hälsa för mig och utvecklas under ett flertal faser. Den första begränsade 

versionen erbjuder endast följande funktionalitet I) Föra anteckningar om längd, vikt och 

blodtryck II) Ladda upp och lagra hälsodokument III) Dela informationen på kontot med vem 

användaren vill. Funktionaliteten kommer att utvecklas så att en användare ska kunna hämta 

en kopia på sin journal, läkemedelsförteckning, labbresultat och annan information som 

kommer från sjukvården och sedan spara denna information på sitt egna hälsokonto. Denna 

informationen kommer sedan, med patientens godkännande, kunna användas av tredjeparts 

applikationer (Hälsa för mig u.å.). 
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E-hälsomyndigheten har en utveckling-och testmiljö för företag där utvecklare kan utveckla 

applikationer med fokus på hälsa. Applikationerna ska sedan göras tillgängliga via 

plattformen för att invånarna ska kunna nyttja dessa (Hälsa för mig u.å.). För att plattformen 

ska fungera som ett datalager krävs att informationen från de olika applikationerna följer 

samma standard vad gäller datatyper och enheter såsom kg och kcal. Denna standard finns 

tillgänglig för utvecklare i utvecklingsmiljön (Hälsa för mig Developer BETA 2017).  

 

Ett gränssnitt måste vara både lätt att använda och att lära sig (Sharp, Rogers & Preece 2011). 

Därför är det viktigt att ta användbarhet på allvar och utforma applikationen på ett sådant sätt 

som främjar detta. Ett sätt att göra är att involvera de tänkta användarna tidigt i 

designprocessen (ibid.).  

 

1.2 Problemformulering 

Forskningen visar att det finns ett behov inom vården att bli bättre på att göra 

läkemedelsuppföljning av patienter som intar flertalet läkemedel (Berg Skoog 2015). 

Framförallt är det den seniora generationen som är mest utsatta. I dagens läge är det svårt att 

få en samlad bild av de läkemedel som patienten intar då informationen inte alltid finns 

tillgänglig (Gauffin & Ramos 2001). Det kan ibland hända att en patient får läkemedel som 

slår ut ett annat eller att en patient får ett nytt läkemedel för biverkningar som orsakas av en 

annan medicin (Berg Skoog 2015). Dessa typer av problem skulle kunna minska med hjälp av 

en applikation som möjliggör samlad data om läkemedel och patientens mående.  

 

Det finns dock utmaningar i att designa ett användbart gränssnitt som passar den seniora delen 

av befolkningen. Detta för att det finns en stor variation av problem i denna åldersgrupp som 

måste tas hänsyn till (Goncaves et al. 2017). Seniorerna har i stor utsträckning tillgång till den 

tekniken som krävs för att använda e-hälsotjänster, men detta innebär inte att de använder sig 

av den (Findahl 2014). Det är de som är över 75 år som har störst svårigheter eller är minst 

intresserade av att använda sig av den tekniken som krävs. De vanligaste anledningarna till att 

seniorerna inte använder ny teknik är att de anser att de är för gamla eller är rädda för att göra 

fel. Det finns också de som har svårt att använda sig utav tekniken på grund av fysiskt 

handikapp (ibid.). 

 

Genom Ehälsomyndighetens plattform kommer ett av problemen att lösas genom att de 

möjliggör för patienten att själva hämta ut sin läkemedelslista. Dock kvarstår ett problem, 

nämligen själva uppföljningen av hur patienten mår i samband med läkemedelsintag. För att 

motverka detta problem har forskarna i denna studie utformat en prototyp av en 

läkemedelsuppföljningsapplikation. 
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I applikationen ska användaren kunna se sin samlade läkemedelslista och information om hur 

medicinen ska tas. Det ska finnas möjlighet att lägga till vilka receptfria läkemedel patienten 

använder. Patienten ska kunna fylla i en läkemedelsuppföljning om sin medicinering när som 

helst, då får patienten tio frågor om hur den mår och om någonting förändrats sedan den 

senaste uppföljningen. Patienten ska även ha tillgång till sina tidigare uppföljningar för att 

själv kunna se kurvan av sitt mående. All denna information ska finnas samlad i en 

applikation som kan kopplas till Hälsa för mig-plattformen. Applikationen är utformad för att 

passa den seniora befolkningen. Prototyper på applikationen finns i Bilaga 4 och Bilaga 5. 

Figur 1 visar en bild på hur applikationens slutglitliga huvudmeny ser ut.   

 

 
Figur 1: Huvudmeny 

 

Studien började i området e-hälsa och de lösningar som detta möjliggör. Det gap som Lindblad-

Gidlund (2010) benämner Den digitala klyftan hindrar dock de användare som är i störst behov av de 

tjänster e-hälsa erbjuder. För att seniorer ska kunna dra nytta av de möjligheter som finns med 

plattformen och e-hälsa behöver de applikationer som erbjuds vara utformade på ett sätt som gör de 

lättförståeliga för seniorer. Därför har studien inriktats på användargränssnitt för seniorer. Studien 

undersökte om de generella designprinciperna samt riktlinjer för den seniora användaren är tillräckliga 

för att skapa ett användbart gränssnitt till en läkemedelsuppföljningsapplikation för seniorer, genom 

denna forskningsfråga: 

 

Vilka brister finns i de generella designprinciperna och riktlinjer riktat till den seniora 

befolkningen, och hur bör dessa anpassas för att skapa en användbar 

läkemedelsuppföljningsapplikation till den seniora användaren? 
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1.3 Syfte   

Studiens syfte var att undersöka de generella designprinciperna, för att bidra med kunskap till 

området gränssnittsdesign riktat mot den seniora befolkningen. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsades till personer från 75 år och bosatta inom Borås kommun. Avgränsningen 

gjordes till denna åldersgrupp eftersom forskning visar att det är inom denna åldersgrupp som 

den största teknikbarriären finns (Findahl 2014).  Studien har endast tagit hänsyn till hur ett 

gränssnitt till en läkemedelsuppföljningsapplikations kan utformas för att underlätta 

användningen för seniorerna. Studien har inte tagit hänsyn till underliggande funktionalitet för 

applikationen eller plattformen. 

 

1.5 Målgrupp  

Studien riktar sig först och främst till applikationsutvecklare med inriktning på användbarhet 

för applikationer riktat till den seniora generationen. Studien bidrar även med kunskap som 

kan vara av intresse för Ehälsomyndigheten.     

 

1.6 Disposition 

Avsnitt 1 inleder uppsatsen med bakgrund och problemformulering vilket ger den 

forskningskontext som ligger till grund för studien. Avsnitt 2 redogör först för det paradigm 

som forskningen bedrivits inom och som ligger till grund för den metodprocess som studien 

antagit. Avsnittet ger sedan ett konkret tillvägagångssätt samt vilken typ av dataanalys som 

använts till det insamlade materialet. Avsnittet avslutas med en metodreflektion samt vilka 

alternativa metoder som kunnat användas. Avsnitt 3 utgör det teoretiska ramverk som studien 

använt sig av. I avsnitt 4 presenteras den insamlade och genomarbetade empirin som studien 

samlat in genom dess användbarhetstester och semistrukturerade intervjuer. Studien utfördes 

på ett iterativt sätt vilket gjorde det naturligt att en mindre analys hamnade under detta avsnitt 

efter det redovisade resultatet. Avsnitt 5 ger en djupare analys av den insamlade empirin, 

vilken jämförs med det teoretiska ramverket. I Avsnitt 6 lyfts delar från analysen i en 

diskussion som slutligen leder till svaret på studiens forskningsfråga. Avsnittet avslutas sedan 

med förslag på vidare forskning. 
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2 Metod 

Forskningens metoddesign bestäms utifrån studiens forskningsfråga, då det redan i 

forskningsfrågan går att indikera huruvida kvalitativ eller kvantitativ forskning bör bedrivas 

(Recker 2013). Då studien var intresserad av att besvara en utredande fråga föll valet åt det 

kvalitativa hållet. Kvalitativa metoder enligt Recker (2013) går främst ut på att studera 

människor i ett socialt sammanhang, hur de agerar, lever eller uppför sig i en viss kontext. 

Forskaren är då intresserad av vad människor sagt, upplevt eller gjort med ett specifikt 

fenomen och det är mer djupgående fakta om fenomenet som är av intresse (Recker 2013). 

Vid denna typ av studie är det vanligt att använda sig av ett mindre antal respondenter där 

forskaren istället försöker få fram en djupare och bredare bild av respondenternas syn på 

fenomenet (ibid.). Används en kvantitativ metod tenderar urvalet av respondenter att bli större 

än vid kvalitativa, eftersom kvantitativa studier eftersöker större generaliserbarhet än 

kvalitativa studier. Då kvantitativa studier fokuserar på ett fenomens förekomster och då 

intresserar sig för siffror och statistik (ibid.).   

 

2.1  Designforskning 

Designforskning är ett forskningsparadigm där målet är att lösa praktiska problem genom 

framtagandet av artefakter (Hevner & Chattarjee 2010). Artefakten kan vara ett fysiskt objekt 

men även metoder, modeller eller designteorier (ibid.). Designforskning bidrar med kunskap 

om artefakten i sig och kunskap om kontexten där artefakten ska verka. Detta ger 

föreskrivande kunskap om de metoder och riktlinjer som kan användas för att lösa praktiska 

problem (Johannesson & Perjons 2012).  

 

Enligt Johannesson och Perjons (2012) består designforskning av fem aktiviteter. Den första 

aktiviteten innebär att analysera ett praktiskt problem och motivera varför detta problem är 

viktigt att lösa. Nästa aktivitet innebär att identifiera hur en artefakt kan lösa problemet, och 

vilka krav som ställs på artefakten. Sedan designas och utvecklas artefakten, för att sedan 

demonstreras. Artefakten används i ett riktigt fall för att visa att den fungerar för att lösa 

problemet. Den sista aktiviteten är att utvärdera artefakten, detta görs genom att fastställa hur 

artefakten uppfyller kraven och till vilken grad denna kan lösa problemet (Johannesson & 

Perjons 2012). Studien genomfördes med grund i dessa fem aktiviteter.  

 

Hevner, March, Park och Ram (2004) har tagit fram sju riktlinjer för designforskning som kan 

användas för att säkerställa att forskningen sker inom området. Vidare förklaras innebörden 

av dessa riktlinjer och hur studien följde dessa.  
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Riktlinje ett säger att designforskning måste producera en artefakt (Hevner et. al. 2004). 

Studien uppfyllde detta krav genom framtagandet av ett användargränssnitt för en 

mobilapplikation anpassad till den seniora befolkningen.  

 

Riktlinje två säger att målet med designforskning är att ta fram tekniska lösningar till 

relevanta affärsproblem (Hevner et. al. 2004). Denna studie har funnit problem inom 

sjukvården och dess tekniklösningar, studien har även funnit problem med användandet av 

mobilapplikationer hos den seniora befolkningen. Dessa problem addreserades i artefakten. 

 

Riktlinje tre säger att nyttan, kvaliteten och effektiviteten av artefakten måste demonstreras 

via väletablerade utvärderingsmetoder (Hevner et. al. 2004). Riktlinjen uppfylls genom att 

utföra observationer av den tänkta användaren när de utför uppgifter i gränssnittet för att se 

hur väl gränssnittet är anpassat till den seniora befolkningen.  

 

Riktlinje fyra säger att effektiv designforskning måste ge ett klart och verifierbart bidrag inom 

artefakten, designgrunder eller design metodologier (Hevner et. al. 2004). Studien har bidragit 

med ett gränssnitt för den seniora befolkningen samt riktlinjer för hur gränssnitt bör designas 

för seniorer. Studien visar även vart det finns brister i de designprinciper och riktlinjer, 

kopplat till det aktuella forskningskontexten, som använts vid framtagandet av första 

prototypen samt lösningar till dessa brister.  

 

Riktlinje fem säger att designforskning bygger på tillämpning av noggranna metoder i både 

konstruktion och utvärdering av designartefakten (Hevner et. al. 2004). Artefakten som tagits 

fram i studien är utformad efter teoretisk grundade designprinciper, den utvecklades genom 

observationer med den tänkta målgruppen och utvärderas sedan efter dessa designprinciper.  

 

Riktlinje sex säger att för att få en effektiv artefakt krävs tillämpning av tillgängliga medel för 

att nå önskat resultat medans det uppfyller lagar i problemmiljön (Hevner et. al. 2004). Denna 

studie har använt plattformen Hälsa för mig som grund för vart artefakten är tänkt att verka, 

den har utvecklats iterativt med hjälp av de tänkta användarna.  

 

Riktlinje sju säger att designforskning måste presenteras effektivt både för teknologi-

orienterad och management-orienterad publik (Hevner et. al. 2004). Studien riktar sig till 

utvecklare av applikationer men även till beslutsfattare på Ehälsomyndigheten. Studien bidrar 

både med idén och förslag på funktionaliteten i applikationen samt riktlinjer för hur 

applikationer bör vara utformade för den seniora befolkningen.  
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2.2 Metodprocess 

Inom designforskning används ett iterativt arbetssätt vid framtagande av en artefakt, vilket 

innebär att vissa steg behöver upprepas efter behov (Johannesson & Perjons 2012), detta 

gjordes under studien. Studien inleddes med utformandet av en prototyp av 

läkemedelsuppföljningasplikationen byggd med hjälp av välgrundad teori om 

gränssnittsdesign, prototypen testades sedan i en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes även 

för att testa att de valda datainsamlingsmetoderna som avhandlas i avsnitt 2.2.3.1 var 

utformade på ett bra och önskvärt sätt. Därefter utfördes två iterationer där prototypen 

förändrades mellan iterationerna utifrån den data som samlats in. I båda iterationerna utfördes 

användbarhetstester under observationsförhållanden som avhandlas i detta avsnitt.  

 

2.2.1 Framtagande av prototyp 

Med välgrundad teori om gränssnittsdesign utformades en prototyp av applikationen med 

hjälp av verktyget UXPin. De teoretiska utgångspunkterna som studien använde sig av vid 

utformandet visas i avsnitt 4.1. Prototypen togs fram med utgångspunkt i problemet med 

uppföljning av läkemedel som redovisats i problemformuleringen. Utformandet av 

applikationen är ett exempel på en möjlig lösning till problemet. Studiens huvudfokus var på 

gränssnittsdesign därav har bakomliggande funktionalitet inte forskats på. 

 

UXPin är ett webbaserat prototypverktyg som stödjer iterativt framtagande av gränssnitt. 

UXPin möjliggör versionshantering och automatiserad dokumentation. Verktyget kan 

utveckla gränssnitt till olika plattformar bland annat mobiltelefoner och datorer vilket gjorde 

det till ett bra val av verktyg till studien. 

 

2.2.2 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att observationen var upplagd på ett bra och 

tillfredsställande sätt och att intervjuguiden för den semistrukturerade intervjun hade den 

kvalité studien krävde. En testperson valdes ut i åldersgrupp motsvarande den tänkta 

målgruppen på respondenterna. Detta ger en initial indikation på observationen och frågornas 

giltighet och tillförlitlighet i de mätningar som görs menar Recker (2013). Med ett pilottest 

kan forskaren upptäcka eventuella fel som missats och åtgärda dessa innan det riktiga testet 

ska genomföras. Det blir även enklare att upptäcka om frågorna är tillräckliga eller om något 

behöver läggas till (Rubin & Chisnell 2008). Det var endast upplägget med uppgifter som 

förändrades efter pilottestet. Det som framkom genom pilotstudien var ingenting som 

räknades med i studiens slutgiltiga resultat. 
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2.2.3 Iterationer 

Studiens båda iterationer innehöll samma typ av insamling och utvärdering av data. Urvalet 

av respondenter gjordes även på samma sätt men det var olika respondenter i iteration ett och 

iteration två. Under första iterationen sammanställdes den data som framkommit genom 

insamlingen, vilket resulterade i rekommendationer på förändringar som sedan implementeras 

under iteration två. 

 

2.2.3.1 Insamling och utvärdering av data 

De datainsamlingsmetoder som väljs under en studie styrs av den forskningsansats som 

studien antar (Robson 2011). Inom designforskning går det att använda sig av både kvalitativa 

och kvantitativa metoder vilket gör att valet av datainsamlingsmetoder kan variera 

(Johannesson & Perjons 2012). Studien undersökte det valda fenomenet genom 

användbarhetstester i båda iterationerna där det valdes tre olika metoder för insamling av data. 

De valda metoderna i studien var observationer, låta respondenten tänka högt och 

semistrukturerade intervjuer. Metoderna valdes att utföras till största del på ett kvalitativt sätt 

vilket innebar att studien undersöker det valda fenomenet i dess kontext. Studien fångade 

även en del kvantitativ data som ett komplement till den kvalitativa datan.   

 

2.2.3.1.1 Användbarhetstest  

Den grundläggande metoden för att utföra användbarhetstest har sitt ursprung i det 

kontrollerade experimentet, där det utförs i syfte att fånga kvantitativa data. Den har ett 

formellt angreppssätt det görs genom att isolera och manipulera variabler under kontrollerade 

omständigheter för att testa en specifik hypotes (Rubin & Chisnell 2008). Rubin och Chisnell 

(2008) förespråkar ett annat sätt att utföra användbarhetstest på ett mindre formellt sätt där 

kvalitativa data är i fokus. Där det istället används ett iterativt angreppssätt. Arbetssättet är 

mindre formellt än det kontrollerade experimentet men innehar ändå ett för-designat och 

specificerat test.  

 

Enligt Rubin och Chisnell (2008) finns det ett några grundläggande element att följa vid 

denna typ av användbarhetstest som skiljer sig från det kontrollerade experimentet (se avsnitt 

2.5.1) Rubin och Chisnell (2008) menar att studien bör I) Utveckla forskningsfrågor snarare 

än hypoteser II) Använda ett representativt urval av slutanvändaren som inte behöver vara 

slumpmässigt utvalda III) Utföras i en representation av den faktiska arbetsmiljön IV) 

Observera slutanvändare som använder eller granskar produkten V) Utföra kontrollerade och 

ibland omfattande intervjuer med sondering av respondenten VI) Samla in både kvalitativ och 

kvantitativ prestationsdata VIII) Lämna rekommendationer för förbättringar av designen. Alla 

dessa element efterföljs i studien. 
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Under studien gjordes användbarhetstesten individuellt med respondenterna i deras hemmiljö. 

Alla respondenter fick använda sig av samma mobiltelefon, en Samsung Galaxy S7, där de 

interagerade med prototypen och utförde 15 uppgifter. En testmoderator satt jämte 

respondenten och läste upp uppgifterna varpå respondenten fick både tänka högt och utföra 

uppgiften. Testmoderatorn tog tiden för varje uppgift, en observatör satt med och förde 

anteckningar över hur testet gick, hur många uppgifter som klarades och vart respondenten 

upplevde svårigheter. En testmoderators uppgift under användbarhetstester är att presentera 

testet för respondenten, samla in data och beskriver uppgifterna. En bra testmoderator ska inte 

interagera med respondenterna på ett sådant vis att de leder dem in i ett svar (Rubin & 

Chisnell 2008). Vidare menar Rubin och Chisnell (2008) att en testmoderator kan agera som 

en observatör under ett användbarhetstest. Ställer respondenten frågor kan testmoderatorn 

svara på frågan genom att ställa en motfråga. 

 

2.2.3.1.2 Observation 

Beroende på hur observationen struktureras kan den enligt Robson (2011) delas in i två 

grupper, informell och formell. En informell observation är mer ostrukturerad och lämnar 

mycket frihet till forskaren under observationen om vilken information som ska samlas in och 

hur den ska samlas in. Forskaren behöver i detta fall vara mycket kunnig på att strukturera 

upp sin information i efterhand och utföra komplexa abstraktioner av informationen (ibid.). I 

det formella sättet bestäms det istället i förväg hur observationen ska struktureras samt vilken 

information som ska samlas in och hur den sedan skulle analyseras (ibid.). Den formella 

observation gör det enklare för forskare att nå en högre validitet och reliabilitet men på 

bekostnad av den fullständighet av information som kan uppnås av den informella typen 

(ibid.).  

 

Studien använde en blandning av formell och informell observation. Observationerna var 

formella på det viset att det redan innan observationerna förbestämts vilken data som skulle 

samlas in. Det handlar om den kvantitativa datan, hur många uppgifter respondenterna klarade 

eller avbröt samt hur många gånger respondenterna bad om hjälp. Observationerna var av 

informell karaktär i det avseendet att observationerna inte begränsades till kvantitativ data 

utan observatören förde även anteckningar om hur testerna gick för respondenterna för att 

fånga upp djupare kvalitativ data.  

 

En annan dimension att ta hänsyn till vid observationer är hur mycket forskaren ska vara 

delaktig vid observationen. Enligt Recker (2013) kan observationen antingen ske som en 

direkt observation som betyder att forskaren agerar passivt och neutralt utan att påverka 

respondenten. Eller genom en delaktig observation där forskaren är mer involverad och kan 

påverka. Observationerna som genomfördes var av det direkta slaget, respondenterna 

interagerade med applikationen och i minsta möjliga mån blivit påverkad av testmoderaton.  
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2.2.3.1.3 Tänka högt metoden 

Tänka högt-metoden innebär att respondenten ska säga vad respondenten tänker (Rubin & 

Cisnell 2008). För denna studie innebar det att respondenterna skulle tala om vart de tänkte 

navigera när de hörde uppgiften, och att de fick uttrycka allt som de tänkte på när de 

interagerade med prototypen.   

 

2.2.3.1.4 Semistrukturerade intervjuer 

En intervju kan enligt Recker (2013) utformas mer eller mindre strukturerat. Vid en 

strukturerad intervju så utförs den med fördefinierade frågor och fasta svarsalternativ, vilket 

passar bättre in vid kvantitativa studier (Recker 2013). Vid en semistrukturerad intervju 

används öppna frågor och det finns utrymme att ställa följdfrågor beroende på vad 

respondenten ger för svar (Recker 2013). Denna intervjumetod väljs då Kvale (1997) menar 

att intervjuformen blir som ett samtal mellan de inblandade parter, detta medför att respondent 

lättare delar med sig av erfarenheter och känslor. Kvale (1997) menar att denna typ av 

intervjumetod är att föredra när det handlar om att få en djupare förståelse för det ämne som 

studeras. Enligt Recker (2013) används en intervjuguide som hjälpmedel vid 

semistrukturerade intervjuer, guiden ger förslag på frågor eller teman som kretsar kring det 

ämne som ska studeras. För denna studie valdes den semistrukturerade intervjun och 

en intervjuguide (Bilaga 3) utformades som innehöll förslag på frågor för att skapa en djupare 

förståelse av seniorernas behov vid användandet av applikationer. 

 

2.2.3.1.5 Urval 

Urvalet är baserat på ett stratifierat urval vilket innebär att urvalet sker genom att dela in 

befolkningen i olika grupper som kallas stratum, där indelningen sker på basis av 

karaktärsdrag (Robson 2011). De karaktärsdrag som studien gick efter var kön och ålder. 

Studiens stratum var personer över 75 år och hälften män och hälften kvinnor. Tidigare 

forskning har visat att det är denna åldersgrupp som har mest problem att använda tekniken 

(Findahl 2014), vilket gjorde att det var den åldersgrupp som valdes. Urvalet baserades även 

på ett ändamålsenligt urval som bygger på att få ut den bästa möjliga informationen genom att 

välja respondenter baserat på ändamålet. Urvalet ska handplockas baserat på relevans för 

studiens forskning (Robson 2011).  

 

Enligt Rubin och Chisnell (2008) räcker det med ett deltagarantal på fyra till fem personer för 

att exponera 80% ett fenomens användbarhets brister. Vilket gjorde att antalet begränsades till 

två personer i varje iteration, en man och en kvinna. I varje iteration valdes två nya 

respondenter ut på samma sätt som beskrivs ovan. 
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2.3 Forskningsetik 

Då studien är centrerad runt ett känsligt ämne var etiska aspekter centrala genom hela studiens 

utförande. Innan observationerna och intervjuerna genomfördes fick respondenterna en 

förklaring om varför denna studien genomförs, detta innebar att respondenterna kunde avgöra 

om de ville vara delaktiga i studien efter de hört studiens syfte. Enligt Rubin och Chisnell 

(2008) är det viktigt att tala om för respondenterna vad det är som observeras och att det är 

fenomenet som testas och inte respondenterna.  I studiens fall var det gränssnittet som 

testades. Respondenterna fick förklarat för sig att observationerna och intervjuerna utfördes 

anonymt. De fick även avbryta observationen när de ville utan att behöva ge någon förklaring. 

Detta kan enligt Robson (2011) göra att respondenterna känner sig mer bekväma att besvara 

frågor. 

 

Eftersom prototypen är en läkemedelsuppföljningsapplikation som innehåller personlig 

information om den tänkta användaren så används påhittade namn på de mediciner som finns 

i applikationen. Tanken bakom det var att ingen av respondenterna skulle känna att just deras 

mediciner fanns med i applikationen.   

 

2.4 Dataanalys 

Datainsamlingen genererade både kvantitativ och kvalitativ data som bearbetades på olika 

sätt. Den kvalitativa datan som genererades från tänka högt-metoden och från intervjuerna 

transkriberades och sammanställdes tillsammans med observatörens anteckningar. Resultatet 

analyserades genom en kodning som enligt Robson (2011) bygger på att utläsa olika 

kategorier i en text och sedan sammanställa detta till en löpande text.  

 

Vid den kvantitativa datan användes eventkodning. Eventkodning går ut på att bestämma ett 

antal event som kan hända under observationen och anteckna detta varje gång event inträffat 

(Robson 2011). De event som valdes för studien var: Be om hjälp, klarad eller avbruten 

uppgift. Eventen redovisades sedan i en tabell och i procentform. Genom detta räknades det 

också fram hur många procent varje respondent klarade av hela användbarhetstestet. 

 

I iteration ett utfördes en mindre analys över den insamlade empirin för att få fram möjliga 

ändringar inför iteration två. Samma procedur upprepades i iteration två.  Efter att 

iterationerna var avklarade genomfördes en större analys där resultatet från båda iterationerna 

ställdes mot teorin. Detta för att fastställa om designprinciperna efterlevs eller om de 

förändringar som gjorts i gränssnittet bryter mot någon princip. Analysen undersökte även om 

det finns brister i någon riktlinje för gränssnittsdesign för seniorer. 
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2.5 Metodreflektion 

Då studien ville få en djupare förståelse för seniorers förmåga att interagera med en 

mobilapplikation så passade kvalitativa datainsamlingsmetoderna bra för studiens resultat. 

Recker (2013) menar att för att bygga en djupare förståelse för ett fenomen bör en kvalitativ 

ansats användas. En del av studien fångade även kompletterande kvantitativ data, detta menar 

Recker (2013) är ett bra komplement till kvalitativ data.  

 

Den största fördelen med observationer är att forskaren direkt kan se vad som händer med 

fenomenet (Robson 2011). Vidare menar Robson (2011) att observationer är ett bra 

komplement till intervjuer då det kan skilja sig från vad en person faktiskt säger mot vad den 

faktiskt gör. Därför valdes observation som en av de datainsamlingsmetoder för studien. En 

stor nackdel med observationer är enligt Robson (2011) att det är svårt att avgöra om 

respondenten agerar annorlunda jämfört med hur den brukar. Respondenten kan även låtsas 

förstå något den egentligen inte förstår (ibid.). Detta motverkades genom att respondenten 

fick tänka högt, vilket gav en indikation på om respondenten låtsades förstå mer än vad 

respondenten gjorde. Intervjun som genomfördes efteråt kunde ge mer indikationer angående 

respondentens förståelse för artefakten. 

 

Med hjälp av tänka högt-metoden så hörs respondenternas spontana kommentarer och 

ovärderlig data kan fångas upp, som kanske inte hade framkommit annars (Rubin & Chisnell 

2008). Rubin och Chisnell (2008) menar att det kan ge insikt i vart det finns problem i 

prototypen som annars inte hade kommit fram. Det ger även ledtrådar till vad respondenten 

egentligen tycker om prototypen (ibid.). Det är även bra om respondenterna ställer frågor 

under testets gång, detta kan påvisa om det finns någon form av problem med designen 

(ibid.). Enligt Rubin och Chisnell (2008) bör forskaren avstå från att ta tiden för varje uppgift 

när tänka högt-metoden används. Rubin och Chisnell 2008 menar att tiden kan bli 

missvisande då vissa respondenter kanske tänker högt innan de utför sin uppgift medans andra 

tänker högt under tiden de utför sin uppgift. Med detta i åtanke valde studiens författare ändå 

att ta tiden för varje uppgift med syfte att se om det fanns större skillnader mellan de båda 

iterationernas respondenter. Eftersom alla tester spelades in kunde avvägningar göras för att 

se om respondenternas sätt att tänka högt påverkade tiden i låg eller hög grad.  

 

2.5.1 Alternativa metoder 

Ett sätt att utveckla applikationer är att involvera användarna redan vid framtagandet av 

applikationen (Gould & Lewis 1985. Denna studie valde att inte involvera de tänkta 

användarna vid framtagandet av prototypen då studien istället utformade prototypen efter 

etablerade designprinciper. Anledningen till detta var att studien ville undersöka hur väl 

designprinciperna var utformade för seniorer. 
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Ett alternativt sätt att utföra studien hade varit att följa det kontrollerade experimentet där det 

fokuseras på kvantitativ data med kontrollerade mätningar (Rubin & Chisnell 2008). Robson 

(2011) menar då att ett större antal respondenter väljs ut att utföra en testsession och att det 

måste finnas en kontrollgrupp och minst en experimentgrupp. Vid denna typen av experiment 

ska någon variabel ändras för experimentgruppen. Sedan ska resultat jämföras mot varandra i 

de båda grupperna (Robson 2011). För att utföra kontrollerade experiment måste de 

fördefinierade experiment reglerna följas som enligt Rubin och Chisnell (2008) lyder I) En 

hypotes måste formuleras II) Ett slumpmässigt representativt urval måste ske III) Alla 

deltagare måste utföra identiska tester i en kontrollerad miljö IV) En kontrollgrupp måste 

användas V) Urvalet måste vara stort nog för att kunna mäta statistiska skillnader. Som 

komplement till ett sådant experiment kan en sluten enkät användas för att fånga 

testpersonernas uppfattningar om gränssnittet.  

 

En annan metod som kunde varit ett komplement till studien är den heuristiska utvärderingen. 

Heuristisk utvärdering är en metod som enligt Rubin och Chisnell (2008) ska utföras av en 

expert inom användbarhetsområdet. Experten som väljs ska helst vara någon som inte är 

involverad i studien. Enligt Rubin och Chisnell (2008) är det bra att välja en så kallad dubbel 

expert som inte bara är expert inom användbarhet utan även har ämneskompetens inom det 

område där prototypen är tänkt att finnas. Experten ska då gå igenom gränssnittet utifrån 

Nielsen och Molich (1990) heuristiska principer och redogöra om dessa uppfylls eller ej 

(Rubin & Chisnell 2008). En heuristisk utvärdering hade varit ett bra komplement till studien, 

det var endast tidsbristen som gjorde att den inte valdes. 
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3 Teoretiskt ramverk 

Genom att följa väletablerade och välgrundade designprinciper skapas förtroende hos 

användaren samt en uppfattning av professionalism (Sharp, Rogers & Preece 2011). Design 

av gränssnitt är en blandning av flera områden såsom grafisk design, kognitionsvetenskap 

samt informationsdesign. Sharp, Preece och Rogers (2011) lägger dessa områden tillsammans 

under paraplybegreppet Interaktionsdesign. Genom att efterfölja de välgrundade principerna 

området interaktionsdesign bygger på skapas förutsättningar för att användaren skall kunna 

interagera med systemet på ett effektivt och användarvänligt sätt (Mullet & Sano 1995). 

Pettersson (2011) menar att grafiskdesign är ett av de kraftfullaste verktygen när det kommer 

till gränssnittsdesign. Grafiskdesign påverkar användaren och dess uppfattning av 

användandet av gränssnittet, väl utformad grafiskdesign av gränssnittet är av vikt för en god 

användarupplevelse (Pettersson 2011).  

 

Nya gränssnitt som skapas är ofta designade för yngre användare, att gränssnitt är utformade 

på detta sätt gör det svårare för seniorer att använda sig av ny teknik (Gonçalves et. al. 2017). 

Lindblad-Gidlund (2010) menar att detta kan leda till att den redan stora Digitala klyfta som 

finns mellan seniorer och IT utökas. Gonçalves et. al. (2017) menar att det finns många 

aspekter som måste tas i beaktande vid gränssnittsdesign för seniorer som inte vanligtvis ingår 

i paraplybegreppet Interaktionsdesign.  

 

3.1 Gränssnittsdesign  

Ett gränssnitt kan syfta till många olika saker beroende på vilket område som berörs. Denna 

studie berör enbart det digitala gränssnitten. Dabbs (2002) beskriver ett gränssnitt i den 

digitala världen som en sammankoppling mellan två separerade saker, därmed kan det digitala 

gränssnittet ses som kopplingen mellan människan och datorn. Sharp, Rogers och Preece 

(2011) talar om hur digital gränssnittsdesign har ändrats under teknikens framtåg under 2000-

talet. De digitala gränssnitten har behövt anpassa sig till tekniken och utvecklas från en 

ostrukturerad designstrategi till en mer strukturerad och användarcentrerad strategi (Dabbs 

2002).  

 

3.1.1 Interaktionsdesign  

Området berör teori för att designa system som är effektiva, lätta att använda och 

användarvänliga. Huvudmålet i interaktionsdesign är att utforma en produkt som är 

användarvänlig för den tänkta målgruppen. Interaktionsdesign har sitt huvudfokus på typsnitt, 

ikoner, logotyper, användarmönster (Banga & Weinhold 2014). 

 

Sharp, Rogers och Preece (2011) beskriver interaktionsdesignprocessen i fyra steg som sedan 

itereras tills att produkten anses vara klar. De fyra stegen är I) Kravinsamling II) Skapandet av 

designalternativ III) Skapandet av prototyp IV) Utvärdering av prototyp.  

Sutcliffe (2013) tydliggör vikten av bra interaktionsdesign och menar att ett gränssnitt kan 

rädda systemet även om dess underliggande kod inte är fullt funktionabel.  
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Vidare menar Sutcliffe (2013) att fokus på gränssnittsdesign leder till att I) Användaren gör 

färre fel II) Minskar användarfrustration III) Kan öka systemprestanda IV) Används till större 

grad av användarna. 

 

Yang och Huang (2015) anser att interaktionsdesign för den seniora befolkningen skall 

fokusera på enkelhet genom lättförstådda gränssnitt och lättidentifierade element för 

att försäkra att seniorerna ser dem.  

 

3.1.1.1 Gränssnitt i olika former 

Området kan syfta till flera olika gränssnittkategorier, som till exempel I) Mobila-gränssnitt 

II) Touch-gränssnitt III) Kommandobaserade-gränssnitt IV) Webbaserade-gränssnitt. 

Gränssnittsdesign har tidigare fokusera mycket på gränssnitt för datorer (Sharp, Rogers & 

Preece 2011). I takt med att teknik utvecklas måste gränssnittsdesign utvecklas för att kunna 

användas av sagda teknik menar Dabbs (2002). Vidare bekräftar Dabbs (2002) att det är 

svårare att designa gränssnitt för mindre plattformar, såsom mobiltelefoner, då ytan där 

informationen kan presenteras är begränsad. Den information som ska visas och hur den ska 

visas måste därför tas i beaktande och prioriteras vid utformningen av dessa gränssnitt.    

 

3.1.1.2 Mobila gränssnitt 

Vid framtagandet av gränssnitt är det av vikt att ha kännedom om hur den tänkta användaren 

använder sin mobiltelefon. Genom tiden har begränsningar på hur gränssnittet sett ut sätts av 

tekniken i mobiltelefonen och hur stark dess processor är. Med teknikens utveckling är detta 

inte längre ett problem, nu är det istället mobiltelefonens skärmyta som sätter begränsningar 

på designen. Ytan som gränssnittet skall visas upp på är ofta mindre än vid annan teknik, detta 

leder många gånger till att alla element inte alltid får plats på skärmen (Banga & Weinhold 

2014).  

 

3.1.1.3 Touch gränssnitt 

Gränssnittet är utformat så att när användaren pekar någonstans på gränssnitten känner 

gränssnittet av detta och registrerar vart på skärmen interaktionen gjordes och utför 

handlingar efter detta. Användaren kan använda flera fingrar samtidigt för att interagera med 

systemet, detta för att exempelvis zooma (Sharp, Rogers & Preece 2011). Ett problem som 

touch gränssnitt har är att användaren kan ha svårt att träffa rätt när användaren pekar på 

skärmen, ett element som bara är några få pixlar stort är exempelvis lättare att interagera med 

om dator och mus används. 
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Wigdor och Wixon (2011) beskriver ett annat problem som användaren upplever vid 

användandet av touch gränssnitt som de benämner “Fat finger problem” och kan delas in i två 

underkategorier I) En stor yta av gränssnittet markeras vid interaktion II) Användaren kan inte 

se vilken del av gränssnittet som är markerat då fingret täcker gränssnittet. Det är av vikt att 

designa gränssnittet med dessa problem i åtanke. För att undvika problemet, menar Wigdor 

och Wixon (2011), att elementen ska vara tillräckligt stora för att användaren med enkelhet 

ska kunna peka på dem. 

 

3.2 Human Computer Interaction 

Området Human Computer Interaction (HCI) har sitt fokus på hur dator-teknik influerar det 

mänskliga arbetet och aktiviteter (Dix 2004). HCI fokuserar även på hur dator-teknik skall 

designas så att tekniken är lätt och behaglig att använda. Termen dator-teknik inkluderar i 

dagens läge de flesta teknologierna allt från datorer med skärmar till mobiltelefoner, såsom 

hushållsprodukter, navigationssystem och bilar. Vidare menar Dix (2004) att HCI är relaterat 

till designområdet interaktionsdesign och området användarcentrerad design. Dix (2004 

menar även att användbarhet är en viktig aspekt av HCI.  
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3.3 Användbarhet  

Användbarhet är ett brett begrepp med många olika definitioner, rapporten kommer att utgå 

från ISO 9241–210 definition på begreppet:  

 

“Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” (SIS 

2010) 

 

Hög användbarhet är något som alla system bör sträva efter men många gånger inte lyckas 

uppnå. Anledningen till detta kan vara allt från kulturella skillnader till okunskap i 

framtagandet av produkten. För att ett system ska lyckas uppnå hög användbarhet finns det 

flera designprinciper som bör följas (Nielsen 1993). Vidare menar Nielsen (1993) att arbete 

med området användbarhet i designprocessen leder till att systemet blir lättare för användaren 

att använda. Tabell 1 visar huvudmålen med användbarhet.  

 

Tabell 1: Huvudmålen med användbarhet (Sharp, Rogers & Preece 2011) 

Effectiveness Användaren skall effektivt kunna utföra det som är tänkt att den ska kunna 

utföra i systemet.  

Efficiency När användaren lärt sig systemet, ska det vara produktivt att använda 

systemet. 

Safety Vid fel ska möjligheter att ångra/återhämta erbjudas. 

Utility Erbjuda funktioner som gör det möjligt för användaren att 

utföra alla uppgifter, kanske till och med ytterligare funktioner. 

Learnability Genom att utforska produkten ska användaren lära sig funktionerna, och bli 

bättre på att använda dessa. 

Memorability Gränssnittet ska hjälpa användarna att komma ihåg vad dess funktioner gör. 

 

Om dessa huvudmål inte uppfylls av gränssnittet kommer användaren att uppleva 

användandet av gränssnittet som otillfredsställande och blir missnöjd. Detta i sin tur leder till 

att användaren väljer att inte använda gränssnittet längre. Användbarhet är därför av stor vikt 

att ta i beaktning genom hela designprocessen (Islam & Tétard 2014). 

 

Gränssnitt med låg användbarhet är enligt Caravajal et al. (2013) en stor anledning till att 

system inte lyckas på marknaden. Ett sätt att testa användbarheten i ett system är att låta 

användare från den tänkta målgruppen utföra förutbestämda uppgifter i systemet och ta tid på 

hur lång tid det tar. Uppgifterna mäts i hur lång tid de tar att utföra, tiden jämförs med 

förutbestämda mätvärden på uppgiften (Nielsen 1993).    
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3.3.1 Användbarhetsdesignprinciper  

Designprinciper används för att underlätta vid framtagandet av bland annat gränssnitt, det 

finns ett flertal designprinciper som är framtagna för att förbättra just användbarheten 

(Morville 2005). De användbarhetsdesignprinciper som är mest etablerade är visibility and 

feedback, constraints, consistency och affordance (Sharp, Rogers & Preece 2011). Principerna 

är inte till för att berätta exakt hur designen ska utformas, principerna är mer abstrakta och 

talar om vad som ska göras och vad som inte ska göras vid utformandet av designen.  

 

3.3.1.1 Visibility and Feedback  

Visibility syftar till att element ska designas på ett sådant sätt att de är lätta för användaren att 

identifiera dem, att det lätt går att interagera med dem samt att användaren ser hur de ska 

interagera med dem. Är elementet synligt är det lättare för användaren att förstå hur denne ska 

interagera med elementet (Sharp, Rogers & Preece 2011).   

 

Feedback syftar till att när användaren utför en interaktion med gränssnittet och information 

skickas tillbaka till användaren om vad som hänt. Feedback kan möjliggöras på flera olika 

sätt, visuellt, via ljud, verbalt eller en blandning av dessa. Det är av vikt att använda rätt sätt 

att ge feedback till användaren, då detta kan leda till högre Visibility (Sharp, Rogers & Preece 

2011). 

3.3.1.2 Constraints 

Designprincipen handlar om att inaktivera vissa interaktioner i gränssnittet under vissa 

tillfällen. Exempel på detta kan vara att inaktivera funktionen att spara användardata innan all 

data är ifylld. Designprincipen bidrar till att användaren gör färre fel i gränssnittet (Sharp, 

Rogers & Preece 2011).  

 

3.3.1.3 Consistency 

Syftar till att gränssnittet ska utformas enhetligt där funktioner och element utför liknande 

uppgifter. Att designa med Consistency i åtanke leder till att användaren lär sig gränssnittet 

lättare då användaren enbart behöver lära sig ett tillvägagångssätt för liknande funktionalitet 

(Sharp, Rogers & Preece 2011). 

 

3.3.1.4 Affordance 

Designprincipen innebär att de element som finns i gränssnittet ger en tydlig indikation på hur 

det kan integreras med. Ett exempel på detta kan vara att en vanlig dropdownmeny har en pil 

på sig för att indikera att det är en sådan meny. När användningen av ett element är uppenbart 

för användaren ökar detta till användarens förmåga att förstå sig på gränssnittet (Sharp, 

Rogers & Preece 2011).   
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Det finns två typer av Affordance, perceived och real affordance (Norman 1999). Real 

affordance används för att designa objekt som går att ta och röra på, interaktionen är uppenbar 

och användaren behöver ej lära sig hur interaktionen går till. Perceived affordance syftar till 

affordance vid gränssnitt, för att användaren skall kunna interagera med elementet måste 

användaren lära sig hur interaktionen ska utföras. Enligt Norman (1999) är det därför viktigt 

att designa funktionerna så att de är självklart för användaren vad funktionerna gör.  

3.4 Nielsens tio heuristiska principer 

Nielsen och Molich (1990) tog fram något som anses vara grundprinciper när det kommer till 

interaktionsdesign. Dessa principer kallas Nielsens tio heuristiska principer, dessa förklaras 

närmare i Tabell 2. 

 
Tabell 2: Nielsens tio heuristiska principer (Nielsen & Molich 1990) 

Nr Namn Förklaring 

1 Visibility of system 

status 

Gränssnittet ska alltid hålla användarna informerade om vad som händer, 

genom lämplig återkoppling inom rimlig tid. 

2 Match between system 

and the real world 

Gränssnittet skall sträva efter att tala användarens språk via ord och 

koncept som användaren är van vid istället för i system termer. 

3 User control and 

freedom 

Användaren väljer ofta funktioner av misstag och därför behövs tydliga 

markeringar vid lämnande av funktioner. Användaren ska kunna ångra 

sina handlingar. 

4 Consistency and 

standards 

Designkonventioner för den aktuella plattformen skall efterföljas, 

användaren ska inte undra vad olika formuleringar betyder i olika 

situationer. 

5 Error prevention Gränssnittet ska utformas så att användaren har svårt att göra fel. 

6 Recognition rather 

than recall 

Gränssnittet ska utformas så att användaren inte behöver komma ihåg 

vart de olika funktionerna ligger, användaren skall känna igen sig.  

7 Flexibility and 

efficiency of use 

Gränssnittet ska kunna anpassas av användaren för att utföra 

användarens arbetsuppgifter 

8 Aesthetic and 

minimalist design 

Gränssnittet ska inte visa information som är irrelevant för aktuell 

funktion, mer irrelevant information leder till mindre relevant 

information då dessa strider om samma plats. 

9 Help users recognise, 

diagnose and recover 

from errors 

Felmeddelande ska formuleras på ett enkelt och lättförståeligt sätt, de 

ska förklara vad som gick fel och föreslå en lösning.  

10 Help and 

documentation 

Information som kan hjälpa användaren ska vara lätt att hitta, och lätt att 

hitta i. Informationen ska fokusera på användarens aktuella 

arbetsuppgifter, visa exempel på steg som kan utföras för att uppnå ett 

önskat resultat.  
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3.5 Grafisk design  

Den grafiska designen är enligt Petterson (2015) en central del inom design av gränssnitt. 

Grafisk design syftar till processen och resultatet att skapa en funktionell, organiserad och 

estetisk struktur med hjälp av illustrationer (Pettersson 2015). Vidare menar Pettersson (2015) 

att det är av vikt att den tilltänkta mottagaren är i åtanke vid framtagandet av grafisk design. 

Aspekter som ekonomi, teknisk kännedom med mera påverkar hur meddelandet ska 

presenteras för mottagaren (Pettersson 2011).   

 

Grafisk design kan skapas genom att kombinera diagram, bilder, tabeller, text, färger, 

bakgrunder osv. Kahn, Tan och Beaton (1990) menar att en kombination av dessa element gör 

meddelanden lättare att tolka för den tänkta användaren. Kombination av text och bilder 

påverkar mottagaren av meddelandet till större grad än vad elementen skulle ha gjort för sig 

själva.         

 

3.5.1 Typografi 

Området handlar om typsnittet på text och hur texten ska presenteras för användaren för att få 

fram det önskade budskapet. Området rör hur texten skall utformas så att texten tolkas visuellt 

tilltalande utan att negativt påverka meddelandets läsbarhet (Wong 2011). Pettersson (2002) 

menar att typografi möjliggör att en text kan kategoriseras utefter dess innehåll, 

forskningsartiklar kan på så sätt skiljas från noveller genom att bara titta på typografin. Vidare 

menar Pettersson (2002) att området typografi berör radavstånd, justeringar, punkter och 

textstorlek. Wong (2011) menar att typsnittet på texten påverkar meddelandets trovärdighet.  

Wong (2011) lägger vikt på att typsnitt inte skall kombineras med andra typsnitt, om syftet 

med detta inte skulle vara att skapa kontrast i meddelandet och då bidra till meddelandets 

budskap. Darroch, Goodman, Brewster och Gray (2005) rekommenderar att textstorlek för 

seniora användare ska vara valbar och mellan storlek åtta till tolv.  

 

Typsnittet måste anpassas till efter hur meddelandet ska levereras, användandet av typsnitt 

med seriffer passar bäst till tryckta meddelanden medans sans-seriffer är mer lämpat åt 

meddelanden på digitala skärmar (Altaboli 2014). Användandet av typsnitt med sans-seriffer 

på en digital skärm bidrar till att meddelandet inte tolkas som lika ojämnt som om ett med 

seriffer skulle ha använts (Altaboli 2014).  

 

3.5.2 Layoutprinciper  

William (2008) talar om fyra layoutprinciper som är av stor vikt vid grafisk design dessa är  

Contrast, Proximity, Alignment och Repetition. Principerna bildar tillsammans om de används 

på rätt sätt både en god och högre användbarhet (William 2008).   
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3.5.2.1 Contrast  

Williams (2008) menar att genom att skapa kontrast mellan olika element kan detta bidra till 

ökat intresse hos användaren. Vidare menar Williams (2008) även att kontrast bidrar till att 

designen lättare fångar uppmärksamheten hos användarna en god överblickbarhet skapas. För 

att skapa kontrast kan användandet av linjer, starka färger, olika storlek på text med mera 

användas beskriver Williams (2008).   

 

3.5.2.2 Proximity 

Begreppet behandlar aspekter som berör gruppering av element i designen. Elementen skall 

grupperas med element som logiskt hör ihop då närhet i designen antyder att elementen har 

någon form av samhörighet med varandra. Williams (2008) menar att detta även betyder att 

element som inte har hög samhörighet med varandra inte skall ligga nära varandra.    

 

3.5.2.3 Alignment 

Genom alignment skapas en känsla av tydlighet, stark struktur och väldesignat gränssnitt 

menar Williams (2008). Layoutprincipen innebär att alla element skall placeras med en visuell 

koppling till varandra, kopplingen innebär att elementen inte placeras ut på slumpmässigt 

plats på gränssnittet, utan i god positionering i X och Y axel med andra element på skärmen 

(Williams 2008).  

 

3.5.2.4 Repetition  

Williams (2008) menar att det är av vikt att repetera den grundläggande designen genom hela 

gränssnittet och vid återkommande funktioner. Repetition berör hela gränssnittet, från 

textlayout till att funktioner som är liknande skall utformas på liknande sätt.   

 

3.6 Användare 

En användare beskrivs enligt Sharp, Rogers och Preece (2011) som de människor som är tänkt 

att använda sig av produkten i det syfte att utföra det som produkten är framtagen för. Gould 

och Lewis (1985) belyser vikten av att involvera användarna i designprocessen, hur dessa 

användare skiljer sig från andra användare och vad de anser vara av vikt. Sharp, Rogers och 

Preece (2011) belyser några viktiga aspekter hos användaren som måste tas i beaktande såsom 

storlek t.ex. på händer, längd, styrka, syn, rörlighet, datorvana, språkförståelse osv. Designas 

inte gränssnittet efter användaren och dess begränsningar kommer produkten inte att användas 

till den önskade utsträckningen.    

3.6.1 Den digitala klyftan  

Den digitala klyftan är det begreppet som beskriver den ojämna fördelning av tillgång till 

datorer, bredband och tekniskt kunnande som bidrar till att delar av befolkningen blir delvist 

uteslutna ur samhället (Lindblad-Gidlund 2010).  
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Vidare menar Lindblad-Gidlund (2010) att det inte enbart handlar om tillgång till IT utan att 

begreppet även syftar till förmågan och förståelsen för att använda IT och förstå relaterade 

begrepp. Förmågan att använda IT kan bero på många olika anledningar, allt från sjukdomar 

till ekonomiska anledningar.  

 

3.6.1.1 Digitala invandrare  

Prensky (2013) förtydligar varför den digital klyfta har skapats och gör skillnad på vad han 

kallar “Digitalt infödda” och “Digitala invandrare”. Prensky (2013) menar att de digitalt 

infödda är individer som är uppväxta med IT i sin vardag, digitala invandrare är de individer 

som i senare skede i livet kommit i kontakt med IT. Vidare menar även Prensky (2013) att de 

digitalt infödda har av förståeliga skäl mycket lättare att använda sig av IT, och de digitala 

invandrarna ha mycket svårare att förstå och anpassa sig till området. Detta är en bidragande 

faktor till varför gränssnitt som är menat att användas av den seniora befolkningen måste 

anpassas efter deras förmåga och kunskap (Gonçalves et. al. 2017).    

 

3.6.2 Synnedsättningar  

Användarens syn påverkar hur bra den kan interagera med gränssnittet, Tabell 3 visar 

exempel på synnedsättningar som den seniora befolkningen kan drabbas av som måste tas i 

beaktande i designprocessen.  

 
Tabell 3: Synnedsättningar 

Kontrastkänslighet Enligt Pattison och Stedmon (2006) börjar förmågan att se kontraster bli 

sämre redan vid 20 års ålder, förmågan sjunker markant mellan 40–50 år.  

Bländning  Pattison och Stedmon (2006) menar att seniorer har lättare att bli 

bländade då pupillerna har svårare att anpassa sig till omgivningen.  

Synskärpa Minskad synskärpa drabbar många redan runt 50-årsåldern. Personer 

över 60 kräver upp till tre gånger så mycket ljus för att se lika tydligt 

som en 20-åring (Foster & Jiang 2014). 

Närsynthet  Drabbar många vid 40 års åldern och gör det svårare för individen att 

läsa på nära håll. Linsen i ögat stelnar med åldern, detta leder till att 

linsen tappar förmågan att ändra sin tjocklek vilket är en förutsättning för 

att kunna se på olika avstånd (Foster & Jiang 2014). 

Gula fläcken Gula fläcken är det område som finns i mitten av ögats näthinna, här ser 

människor som skarpast. Vid åldrande löper gula fläcken risk att 

förändras, detta kan leda till att det blir svårare att se skarpt. (Tuominen 

2017). 
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3.6.3 Seniorers motorik 

Seniorers motorik är något som försämras med åren vilket gör det svårare att använda sig av 

mobilapplikationer och touch-gränssnitt. Studier visar att användandet av mobilapplikationer 

genom touchfunktionen försvåras först efter åldern 64. Pattison och Stedmon (2006) menar att 

detta grundar sig i att användare över 64 år har en försämrad greppstyrka och uthållighet. 

Studier visar att greppstyrkan endast är 75% vid denna ålder (Pattison & Stedmon 2006).     

 

3.7 Mobilapplikationer och den seniora användaren 

Den seniora befolkningen upplever problem vid användandet av mobilapplikationer som de 

övriga generationerna inte upplever (Gonçalves et. al. 2017). Tabell 4 visar några av de 

problem som den seniora befolkningen upplever. Gonçalves et. al. (2017) menar att dessa 

problem måste tas i beaktande för att kunna skapa en applikation med hög användbarhet för 

den seniora medborgaren.   

 
Tabell 4: Problem med interaktion med smartphones som upplevs av seniorer 

Problem Beskrivning 

Små ikoner Användaren har svårt att visualisera ikonen (Goebel 2007; Tang & 

Kao 2005). 

Otillräcklig 

namngivning 

Gränssnittet använder termer och uttryck som är svåra att förstå för 

användaren (Tang & Kao 2005). 

Menyhierarki Användaren har svårt att förstå menyhierarki (Hellman 2007; Tang & 

Kao 2005). 

Knappar med flera 

funktioner 

Användaren är omedveten om att knappar kan ha fler funktioner (Tang 

& Kao 2005). 

Automatiserad hjälp Användaren får automatiserad hjälp utan att bett om det (Tang & Kao 

2005). 

Sekvens av 

handlingar 

Användaren har svårt att utföra sekvenser av handlingar (Hellman 

2007; Nielsen 2011; Tang & Kao 2005). 

Rullningslister Användaren har svårt att förstå sig på rullister 

(Hellman 2007). 

Session tid Sessionstiden tar slut för fort (Hellman 2007). 

Feedback Feedback från systemet är otillräcklig eller icke existerande (Goebel 

2007; Hellman 2007).  

Help Hjälp är otillräcklig eller icke existerande (Hellman 2007). 
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Textstorlek Användaren har svårt att se vad texten säger (Goebel 2007; Nielsen 

2011). 

Element rör sig utan 

begäran 

Objekt rör sig oväntat, vilket gör det svårt att interagerar med 

gränssnittet (Nielsen 2011). 

Färgkontrast Låg färgkontrast under användarinteraktion 

(Nielsen 2011). 

Sökfunktioner Sökfunktion är otillräcklig eller icke existerande  

(Nielsen 2011). 

Felmeddelanden  Felmeddelande har för tekniska termer (Nielsen 2011). 

Tangentbordstorlek Användaren har svårt att visualisera och använda tangentbordet 

(Goebel 2007).  

 

3.7.1 Riktlinjer till mobilapplikationer för den seniora befolkningen 

Almeida, Ferreira och Soares (2015) bekräftar att den seniora befolkningen har svårare att 

använda mobilapplikationer och beskriver viktiga riktlinjer vid framtagandet av gränssnitt för 

den seniora befolkningen. Tabell 5 visar dessa principer och riktlinjer.  

 
Tabell 5: Riktlinjer till mobilapplikationer för den seniora befolkningen (Almeida, Ferreira & Soares 2015) 

Område Beskrivning 

Design Använd en förklarande text istället för bilder. 

Design Använd minst 44 pixlar mellan element på skärmen. 

Handlingar Handlingar som ska utföras ska vara lätta att utföra. 

Handlingar Handlingar ska bara kräva användandet av ett finger. 

Feedback Visa visuellt, hörbar eller haptisk återkoppling när användarna använder 

gränssnittet. 

Design Behålla samma placering av elementen i gränssnittet mellan sina 

respektive funktioner. 

Design Tydliggör de viktigaste funktionerna i systemet. 

Hjälp Visa en hjälp panel med tips om funktionerna första gången användaren 

använder applikationen. 

Hjälp Vägled användaren genom meddelanden i tydlig, objektiv och 
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lättförståeligt språk. 

Exponeringstider  Öka exponeringstiden för tillfälliga tjänster och placera dem i mitten av 

gränssnittet 

Design Undvik omedelbara funktioner som förändras med varje ny interaktion, 

som filter och automatisk komplettering. 

Design Använd lättläst typsnitt och färger med kontrast. 

Design Behåll fokus i systemet på den aktuella funktionen utan att visa sekundära 

funktioner. 

Design  Uppehåll en tillbaka-funktion tydligt i gränssnittet. 

Design Behåll länkar understrukna. 

 

3.7.2 Tangentbord för den seniora användaren  

Almeida, Ferreira och Soares (2015) styrker vad Goebel (2007) säger om seniorers problem 

med användandet av tangentbord till mobilapplikationer. Almeida, Ferreira och Soares (2015) 

har därför tagit fram ett tangentbord till mobiltelefoner anpassat efter den seniora 

befolkningen för att täcka de problem de upplever. 
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4 Empiri 

För att skapa ett gränssnitt med hög användbarhet som den tänkta användaren kommer att 

använda utgick skapandet av den första prototypen utifrån väletablerade designprinciper. 

Vilka berättar vad som behöver tänkas på vid utformandet av gränssnitt, samt teori om 

relevanta områden till forskningskontexten. 

 

4.1 Utformandet av första prototypen  

Nedan redogörs hur de generella designprinciperna och annan relevant teori har påverkat 

utformandet av gränssnittet vid utvecklingen av den första prototypen.  

 

4.1.1 Gränssnittets anpassning till generella designprinciper 

Vilka generella designprinciper som använts, teoretisk grund samt till vilken utsträckning 

principen är implementerad redogörs för i Tabell 6. Prototypen och dess funktioner visas i 

Bilaga 4.  

 
Tabell 6: Desingprinciper och riktlinjers påverkan på prototypen 

Designprinciper Påverkan på gränssnittet 

Typografi (Pettersson 

2002; Williams 2008; 

Wong 2011) 

Sans-seriffer används genom gränssnittet.  

Användbarhetsdesignprinciper 

Visibility och Feedback 

(Sharp, Rogers & Preece 

2011) 

Tydliga element. Användaren får feedback genom popup fönster. 

Constraints 

(ibid.) 

Sekundära element inaktiveras för att användaren inte skall råka 

trycka på dessa. 

Consistency 

(ibid.) 

Gränssnittet använder liknande element, typografi, text och 

funktioner genomgående över alla sidor. 

Affordance 

(ibid.) 

Funktioner och knappar är tydligt designade för att visa 

användaren vad som kommer hända genom pilar eller förklarande 

text. 
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Nielsens tio heuristiska principer 

Visibility of system 

status 

(Nielsen, Molich 1990) 

Gränssnittet använder sig ej av laddningstider eller liknande, därav 

behövs detta ej implementeras. 

Match between system 

and the real world (ibid.) 

Språket är format så att seniorer lätt skall förstå och på ett 

alldagligt sätt.   

User control and 

freedom 

(ibid.) 

Gränssnittet erbjuder funktioner för att gå tillbaka. Beslut att 

lämna funktioner där användaren har matat in data behöver 

bekräftas. 

Consistency and 

standards 

(ibid.) 

Gränssnittet följer designstandarder för den aktuella plattformen. 

Error prevention 

(ibid.) 

Genom att be användaren bekräfta sina val uppfylls denna 

principen. 

Recognition rather than 

recall 

(ibid.) 

Tydliga element, med förklarande text om vad elementen gör. 

Flexibility and efficiency 

of use 

(ibid.) 

Implementeras inte då designprincipen är riktad till användare 

utanför den tänkta målgruppen. 

Aesthetic and minimalist 

design 

(ibid.) 

Används till viss utsträckning. Däremot ansågs riktlinjen som 

riktas mot seniora användare, i Tabell 7, viktigare vilket resulterar 

i mycket förklarande text i gränssnittet.   

Help users recognise, 

diagnose and recover 

from errors (ibid.) 

 

Tydliga felmeddelande med förklarande text är implementerad. 

Help and documentation 

(ibid.) 

Hjälpfunktioner finns på varje sida som förklarar vad aktuell sida 

gör, och hur användaren kan interagera med gränssnittet. En 

grundläggande hjälpfunktion finns på huvudsidan som erbjuder 

användaren information och hjälp. 
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Layoutprinciper 

Contrast 

(Williams 2008) 

Tydliga gränser, genom linjer, annan storlek på text samt kanter 

runt elementen leder till kontrast skapas mellan elementen. 

Proximity 

(ibid.) 

Gruppering av element är gjort så att element som naturligt har 

samhörighet ligger nära varandra. Riktlinjen för seniora 

befolkning som säger att element skall minst vara 44 pixlar mellan 

varandra, i Tabell 8, prioriteras över detta. 

Alignment 

(ibid.) 

Element är placerade på ett välstrukturerat sätt och dess placering 

är i samma X och Y axel som samhörande element. 

Repetition 

(ibid.) 

Används genom hela gränssnittet, i funktioner samt designval. 

 

4.1.2 Anpassning till användbarhet, grafisk design och användare 

Utöver dessa designprinciper som redogjorts för i Tabell 6 togs även välgrundad teori om 

användbarhet, grafisk design och användare i beaktande vid skapandet av den första 

prototypen. Vilken teori som utgåtts ifrån samt dess påverkan på gränssnittet redogörs för i 

Tabell 7. 

 
Tabell 7: Teorins påverkan på gränssnittet 

Teori  Påverkan på gränssnittet 

Huvudmålen med användbarhet 

Effectiveness 

(Sharp, Rogers & 

Preece 2011) 

Gränssnittet är utformat för att vara enkelt för användaren att utföra de 

uppgifter som krävs. Användaren behöver bara använda sig av ett finger 

för att interagera, stora element samt avstånd mellan element för att 

förhindra feltryck.     

Memorability 

(ibid.) 

Tydliga och beskrivande texter genom hela gränssnittet bidrar till att 

gränssnittet hjälper användaren att komma ihåg vad dess funktioner gör. 
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Efficiency 

(ibid.) 

Gränssnittet är främst anpassat efter de andra målen med användbarhet. 

Effektivitet har låg prioritet då användargruppen prioriterar andra mål.   

Safety 

(ibid.) 

Återhämtning och ångra funktioner samt bekräftelser från användaren är 

återkommande funktioner i gränssnittet. 

Learnability 

(ibid.) 

Gränssnittet är utformat för att det ska vara lätt att lära dess funktioner, 

förklarande texter och tydlighet i elementen implementerades.   

                                                       Övriga 

Grafisk design 

(Pettersson 2015; 

Pettersson 2011; 

Kahn, Tan & 

Beaton 1990) 

Kombination av text, bilder och linjer använts för att göra gränssnittet så 

tydligt för användaren som möjligt att använda. 

Användare 

(Sharp, Rogers & 

Preece 2011); 

Gould & Lewis 

1985) 

Den första prototypen togs fram genom att sammanställa teori om 

generella designprinciper samt riktlinjer riktat mot den specifika 

målgruppen och skapade prototypen efter dessa. Riktlinjerna för den 

seniora användaren ansågs av större vikt än de generella 

designprinciper. 
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4.1.3 Gränssnittets anpassning till riktlinjer för den seniora användaren 

Många av de generella designprinciperna i Tabell 6 är inte anpassade för den seniora 

användaren, därmed påverkade dessa inte till samma utsträckning som om gränssnittet skulle 

anpassas till en generell användare. Riktlinjer som är framtagna för den seniora användaren 

redogörs för i Tabell 8 samt hur dessa påverkar gränssnittet.   

 
Tabell 8:  Riktlinjer för de seniora användarna 

Område Påverkan på gränssnittet 

Design 

(Almeida, Ferreira & 

Soares 2015) 

Använd förklarande text istället för bilder. 

Minst 44 pixlar mellan varje element. 

Positionering av element är liknande genom hela gränssnittet. 

Viktiga funktioner är tydliga. 

Filter och automatisk komplettering används ej. 

Lättläst typsnitt och hög kontrast. 

Fokus på den aktuella funktionen genom att den nuvarande 

funktionen täcker sekundära funktioner. 

Tydlig tillbakaknapp finns tillgänglig. 

Klickbara länkar tydliggörs med en pil. 

Handlingar 

(ibid.) 

Funktioner är utformade för att vara lätta att utföra, enkla 

knapptryck, inga rullister och endast ett finger krävs för att 

interagera genom gränssnittet.   

Feedback 

(ibid.) 

Återkoppling till användaren sker via tydligt beskrivande text. 

Hjälp 

(ibid.) 

Hjälpfunktioner erbjuds genom hela gränssnittet. 

Användaren vägleds genom beskrivande text på element- 

Exponeringstider 

(ibid.) 

Inga exponeringstider används i gränssnittet. 

 

4.1.4 Gränssnittets anpassning för att öka användbarheten  

För att ta fram en prototyp med hög användbarhet sammanställdes en tabell med de problem 

den seniora befolkningen upplever vid användandet av liknande gränssnitt. Tabell 9 visar den 

sammanställda tabellen och hur prototypen har anpassats efter användaren. 
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Tabell 9: Seniorers problem med användning av mobilagränssnitt 

Problemområde Källa Påverkan på gränssnittet 

Motorik (Pattison & Stedmon 

2006) 

Gränssnittet anpassades genom att de 

interagerbara elementen gjordes större. 

Små ikoner (Goebel 2007; Tang 

& Kao 2005) 

Stor och beskrivande text används istället för 

ikoner, vid de tillfällen ikoner finns används 

också en text. 

Otillräcklig 

namngivning 

(Tang & Kao 2005) Enkelt och vardagligt språk används. 

Menyhierarki (Hellman 2007; Tang 

& Kao 2005) 

Menyer med hierarki implementerades ej. 

Knappar med flera 

funktioner 

(Tang & Kao 2005) Knappar har endast en funktion som förtydligats 

med beskrivande text. 

Automatiserad 

hjälp 

(Tang & Kao 2005) Automatiserad hjälp erbjuds ej då detta förvirrar 

den seniora användaren. 

Sekvens av 

handlingar 

(Hellman 2007; 

Nielsen 2011; Tang 

& Kao 2005) 

Inga sekventiella handlingar krävs för att 

interagera med gränssnittet. 

Rullningslister (Hellman 2007) Rullister används ej i gränssnittet. 

Session tid (Hellman 2007) Sessionstid används ej. 

Feedback (Goebel 2007; 

Hellman 2007) 

Klar och tydlig feedback visas för användarna på 

användarnas språk. 

Hjälp (Hellman 2007) Hjälp erbjuds på varje sida. 

Element rör sig 

utan begäran 

(Nielsen 2011) Inga element rör sig utan begäran. 

Färgkontrast (Nielsen 2011) Genomgående mycket kontrast i gränssnittet. 
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Sökfunktioner (Nielsen 2011) Gränssnittet anses ej behöva sökfunktion 

Felmeddelanden (Nielsen 2011) Felmeddelanden är anpassat efter användarens 

språk, ej tekniska.    

Tangentbordstorlek (Goebel 2007) Alternativ tangentbord framtogs ej, på grund av 

studiens tidsbrist. Respondenter fick använda sig 

av en penna om respondenten önskade detta. Ett 

tangentbord som Gonçalves et. al. 2017 talar om 

hade varit att föredra. 

Textstorlek (Goebel 2007; 

Nielsen 2011) 

Textstorleken anpassades efter användaren. 

Synnedsättningar 

Synnedsättningar (Tuominen 2017; 

(Foster & Jiang 

2014; Pattison & 

Stedmon 2006) 

Gränssnittet är anpassat efter detta främst genom 

stor text och hög kontrast. 
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4.2 Iteration ett  

Nedan redovisas resultatet av den insamlade empirin från den första iterationens 

användbarhetstester. Först presenteras en sammanfattande tabell av båda respondenternas 

samlade testresultat för att ge en överblick över hur användbarhetstesterna gick. Sedan 

presenteras en gemensam resultatbeskrivning av studiens bearbetade empiri tillsammans med 

tabellens resultat vilket ger en bredare bild över användbarhetstesterna. Slutligen redovisas en 

analys av resultatet som ger rekommendationer på förändringar inför iteration två.  

 

4.2.1 Resultat av observation och intervju 

I Tabell 10 presenteras en samlad bild av båda respondenternas användbarhetstester från 

iteration ett. I Bilaga 1 återges respondenternas resultat i enskilda tabeller. 

 
Tabell 10: Iteration ett 

Uppgift Respondenter 

som klarat 

uppgiften 

Respondenter 

som ber om 

hjälp 

Kommentar 

1. Skapa ett nytt 

konto 

50% 0% Behövde använda penna för att 

kunna trycka på tangentbordet. 

En respondent förstod inte 

upprepa e-post, och lösenord.  

2. Fyll i uppgifter 

under glömt 

lösenord 

50% 50% En respondent letade efter vart 

lösenordet skulle fyllas i. 

3. Logga in 100% 0% Gått bra.  

4.Titta på tidigare 

utskrivna mediciner 

och välj en medicin 

100% 0% En respondent trodde först att 

respondenten skulle skriva in 

tidigare mediciner. 

5. Titta på dosering 

på vald medicin 

100% 0% Gått bra. 

6. Titta på 

nuvarande 

mediciner och 

uppdatera 

medicinlista 

100% 0% En respondent hade svårt att hitta 

och förstå uppdatera-knappen.  

7. Se vad du har för 

dosering på Iken 

100% 0% En respondent uppfattade det som 

att respondenten skulle trycka på 

dosering istället för att bara titta. 



 

- 35 - 

8. Lägg till receptfri 

medicin 

100% 50% En respondent hade svårigheter 

med vart respondenten skulle 

skriva den nya medicinen. 

Den andra respondenten tyckte 

det var för tajt mellan de olika 

uppgifterna som skulle fyllas i, 

upplevde också att det var för 

mycket text.  

9. Ändra språk 0% 100% Svårt att finna funktionen, en 

respondent ville trycka på 

”Hjälp” i huvudmenyn. 

10. Sätt på 

påminnelse för dina 

mediciner  

0% 100% Svårt att finna funktionen, båda 

respondenterna testade att gå in i 

”Mina mediciner”.   

11. Ändra dina 

användaruppgifter  

0% 100% Svårt att finna funktionen, en 

respondent ville trycka på hjälp i 

huvudmenyn. Den andra 

respondenten ville gå tillbaka till 

sidan för att registrera konto.  

12. Fyll i en ny 

uppföljning  

50% 100% En respondent hade svårt att 

finna funktionen. Den andra 

förstod funktionen men ställde en 

säkerhetsfråga kring hur skalan 

fungerade.  

13. Titta på en 

tidigare uppföljning 

2017-02-15 

50% 0% En respondent hade svårt att 

finna funktionen, den andra hade 

svårigheter att hänga med på vad 

som var vad i funktionen.  

14. Lägg in att du 

missat en medicin 

0% 50% Svårt att finna funktionen, testade 

i ”Mina mediciner”. 

15. Logga ut 100% 50% En respondent hade svårigheter 

när respondenten behövde 

använda tillbaka-knappen flera 

gånger. 
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Respondenterna fick först en beskrivning av vad applikationen var tänkt att användas till och 

att den data som skulle fyllas i inte behövde vara sanningsenlig. Respondenterna berättade att 

de inte hade någon teknisk vana, men respondenterna äger varsin iPad. En av respondenterna 

använder sin iPad för att se e-post och ta bilder, medan den andra respondenten mest provar 

att trycka på olika saker men inte använder sin iPad till någonting speciellt.  

 

Uppgift ett till tre handlade om att skapa ett konto och logga in. Figur 2 visar hur startsidan är 

utformad.  
 

 
Figur 2: Startsida 

 

För att kunna logga in behövde respondenterna skapa ett konto, de navigerade enkelt till rätt 

fönster. Respondenterna hade svårt att få fram tangentbordet då respondenterna behövde 

trycka i den textrutan som respondenten ville skriva i. För att kunna använda tangentbordet på 

mobiltelefonen fick de använda sig av en penna för att underlätta skrivandet. På knapparna i 

applikationen gick det bra att trycka med fingrarna.  
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En respondent hade svårt att förstå att e-post och lösenord skulle upprepas, varpå uppgiften 

fick avbrytas. I uppgift två hade en respondent svårt att förstå vad funktionen ”Glömt lösenord 

eller användarnamn” var till för. Respondenten letade efter vart lösenordet skulle fyllas i, 

varpå även denna uppgift avbröts. Under uppgift tre förstod respondenterna hur de skulle 

logga in i applikationen. Efter att respondenterna loggat in såg de huvudmenyn som visas i 

Figur 3 där de kunde navigera till de centrala funktionerna i applikationen.  

 

 

 

 
Figur 3: Huvudmeny 

 

Uppgift fyra till åtta gick bra för båda respondenterna, uppgifterna utfördes under 

menyvalet “Mina Mediciner”. Figur 4 visar hur menyvalet “Mina Mediciner” ser ut i 

applikationen. 
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Figur 4: Mina mediciner 

 

En respondent missuppfattade uppgift fyra och trodde att tidigare utskrivna mediciner ska 

fyllas i. Respondenten insåg sedan att så inte var fallet och förstod att medicinerna endast ska 

visas i detta fönster. Under uppgift sex hade en respondent svårt att förstå och hitta knappen 

för att uppdatera sin medicinlista. Under uppgift åtta hade båda respondenterna svårt att hitta 

funktionen för att skriva in receptfria mediciner. En respondent uttryckte att det var mycket 

text på denna sida och svårt att veta vart respondenten skulle trycka, Figur 5 visar hur 

funktionen “Receptfria mediciner” ser ut. 
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Figur 5: Receptfri medicin 

 

 

 

Uppgifterna nio till elva utfördes under menyvalet “Inställningar”. Ingen av respondenterna 

valde att klicka på detta menyval utan prövade att navigera runt i applikationen. En 

respondent ville trycka på ”Hjälp” för att få hjälp med att sätta på påminnelser om sina 

mediciner. Båda respondenterna avbryter dessa uppgifter. Under uppgift elva ville en 

respondent ta sig tillbaka till funktionen för att skapa ett konto som användes under uppgift 

ett. 
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Uppgift 12–14 utfördes under menyvalet “Uppföljning”. Figur 6 visar hur funktionen “Ny 

uppföljning” ser ut i applikationen.  

 

 
Figur 6: Ny Uppföljning 

 

 

För ena respondenten gick uppgift 12 och 13 bra, respondenten uttryckte att det var mycket 

text på sidorna. Att trycka i siffrorna för hur respondenten mår går bra och respondenten 

förstod hur detta skulle utföras, dock ställdes en försäkringsfråga från respondentens sida om 

funktionen. Respondenten undrade om ett representerade dåligt och att det sedan gradvis blir 

bättre och bättre. Vid uppgift 14 hade respondenten navigerat tillbaka till huvudmenyn vilket 

leder till att funktionen inte hittades. Respondenten testade att gå in på “Mina Mediciner” och 

då funktionen inte fanns där avbröt respondenten uppgiften. Den andra respondenten klarade 

inte dessa uppgifter, respondenten ville inte trycka på “Uppföljning” utan navigerade endast 

till “Mina Mediciner”.  

 

En respondent funderade innan varje tryck och försökte länge innan respondenten gav upp, 

den andra respondenten testade att trycka på olika saker och gav snabbt upp när respondenten 

inte förstod. En av respondenterna avbröt snabbare för varje uppgift. Respondenterna hade 

svårt att förstå tillbakaknappen, de ville endast trycka en gång på denna för att kunna ta sig 

tillbaka till huvudmenyn. Respondent ett klarade 73,3% av uppgifterna medan respondent två 

klarade 46,7% av uppgifterna. 
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Efter att respondenterna hade fått testa applikationen fick de svara på frågor kring 

applikationen och hur de upplevde interaktionen med den. Respondenterna upplevde testet 

som misslyckat, de påpekade att de är ovana vid att använda mobilapplikationer. Båda 

respondenterna hade velat ha tydligare instruktioner och en respondent hade velat ha hjälp 

med var respondenten skulle trycka. Respondenterna upplevde de funktioner som de kände 

igen som de lättaste, alltså funktioner som används på liknande sätt i andra applikationer. En 

respondent uttryckte att det på vissa platser i applikationen var mycket text, något som även 

framkom under användbarhetstestet.  

 

4.2.2 Analys av observation och intervju  

Resultatet av observationerna visade att respondenterna upplevde stora svårigheter vid 

användandet av telefonens tangentbord, respondenterna använde en penna istället för 

fingrarna. Respondenterna upplevde att mycket information behövde fyllas i, för att underlätta 

detta kunde vissa överflödiga textrutor tas bort. Båda respondenterna hade svårigheter att få 

fram tangentbordet när de skulle fylla i vissa uppgifter, vilket tyder på att de inte är vana 

användare av mobilapplikationer. För att förtydliga för användaren framkom förslaget att en 

text kunde läggas till i alla textrutor, som förklarar att användaren behöver trycka i rutan för 

att kunna skriva. 

 

Uppgiften skapa konto avbröts av en respondent då respondenten inte förstod varför 

upprepning av något som redan skrivits behövdes och tyckte att det räckte med en gång. Om 

tydligare information givits till respondenten genom gränssnittet hade användaren haft större 

chans att slutföra uppgiften. Att upprepa uppgifter är viktigt i säkerhetssynpunkt, så att 

användaren registrerar rätt uppgifter. Därför rekommenderades ingen ändring till iteration två 

för denna funktion.  

 

Under observationen upptäcktes att ordningsföljden av alternativen under menyvalet 

“Uppföljning” inte följde en normal arbetsordning. “Tidigare uppföljning” låg över “Ny 

uppföljning”, vilket motsäger den tänkta användningen av funktionerna. En respondent 

förstod hur skalan fungerade när respondenten skulle genomföra en ny uppföljning, men 

ställde en försäkringsfråga om respondenten hade förstått rätt. För att förtydliga skalan, 

rekommenderades en förtydligande text i respektive ände av skalan till iteration två.  

 

När respondenterna blev tillfrågade att fylla i att de missat att ta en medicin, föll det naturligt 

för respondenterna att trycka på “Mina mediciner”. När respondenterna inte hittade 

funktionen där visste de inte vart de skulle navigera, respondenterna avbröt då uppgiften. Ett 

alternativ kunde vara att flytta funktionen till “Mina Mediciner”. 
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Båda respondenterna undvek att gå in på menyvalet “Inställningar”, de nämnde inte heller 

ordet inställningar när de tänkte högt. Det gav en indikation på att de inte var bekväma att 

använda den funktionen. Att ge menyvalet ett mer inbjudande namn som respondenterna 

känner sig trygga med och som de förstår är riktad till dem rekommenderades att 

implementeras i iteration två. Samma sak hände en respondent under de uppgifter som skulle 

utföras under menyvalet “Uppföljning”, vilket gav indikationer att texten behövde ändras 

även för denna funktionen.  

 

Respondenterna hade svårigheter med tillbaka-knappen, respondenterna tryckte på den en 

gång och förväntades komma tillbaka till huvudmenyn vilket inte blev resultatet. Problemet 

indikerar att en tydlig funktion som tar användaren tillbaka till huvudmenyn behövdes 

implementeras.  

 

En respondent upplevde att det var för mycket text i gränssnittet. Anledning till detta kan ha 

varit att respondenten upplevde att det inte var tillräckligt med utrymme mellan textrader och 

olika element vilket ledde till att det uppfattades som mycket texten i gränssnittet. Förslag på 

ändringar i textstorlek, att göra texten fetare och avstånd mellan text och element lämnades till 

iteration två. En respondent avbröt uppgifterna snabbare och snabbare under testets gång, 

vilket tyder på stress eller frustration över att inte klara av uppgifterna.  

 

4.2.3 Rekommendationer på förändringar till iteration två 

Utifrån analysen framkom rekommendationer på förändringar i gränssnittet som listas nedan.  

 

• Under glömt lösenord är det inte nödvändigt att fylla i både e-post och användarnamn. 

Det räcker att endast fylla i e-post.  

• Lägga in en knapp som går direkt till huvudmenyn.  

• Lägga in en beskrivande text i alla textrutor som lyder: “Tryck för att fylla i” 

• Göra texten fetare och större, öka radavståndet för att separera knappar och text så 

mycket som möjligt.  

• Ändra namn på knapparna “Inställningar” och “Uppföljning” till “Mina Inställningar” 

och “Min egen uppföljning”. 

• Lägga till text ovanför sifferalternativen under “Ny uppföljning”. Förtydliga med 

mycket och lite ovanför siffra fem och ett.  

• Ändra ordningen under “Uppföljning” så att “Ny uppföljning” kommer över “Tidigare 

uppföljning”.  

• Lägg funktionen “Missad medicin” under “Mina mediciner”.  
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4.3 Iteration två 

Nedan redovisas först de förändringar som gjordes i prototypen utifrån de rekommendationer 

som genererats från iteration ett. Sedan redovisas resultatet av den insamlade empirin från 

denna iterationens användbarhetstester. Därefter presenteras en sammanfattande tabell av 

båda respondenternas testresultat för att ge en överblick över hur användbarhetstesterna gick. 

Sedan presenteras en gemensam resultatbeskrivning av studiens bearbetade empiri 

tillsammans med tabellens resultat vilket ger en bredare bild över användbarhetstesterna. Till 

sist redovisas en analys av resultatet som slutligen ger rekommendationer till förändringar 

som skulle kunna genomföras om studien gjort ytterligare iterationer.  

 

4.3.1 Prototypen 

Under iteration två ändrades gränssnittet markant efter de rekommendationer som 

framkommit under iteration ett. Att endast fylla i e-post vid glömt lösenord är tillräckligt för 

att funktionen ska fungera, vilket gjorde att gränssnittet ändrades till att användaren enbart 

behöver fylla i e-postadress. Figur 7 visar förändringarna i gränssnittet från iteration ett till 

två.  

 

 
Figur 7: Ändringar iteration två glömt lösenord 

 

Genomgående i hela applikationen ändrades textens storlek och tjocklek, avstånd mellan 

element och i varje textruta lades en förtydligande text till “Tryck för att fylla i” se Figur 7 för 

förtydligande av textrutor.  Figur 8 visar ett exempel på ändringar i storlek, tjocklek och 

avstånd mellan element.  
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Figur 8: Ändringar iteration två textstorlek, tjocklek av avstånd mellan element 

 

Vid menyvalen “Uppföljning” och “Inställningar” ändras texten till “Min egen uppföljning” 

och “Mina inställningar” för att göra menyvalen mer inbjudande. Figur 9 visar hur 

ändringarna påverkar gränssnittet.  

 
Figur 9: Ändringar iteration två huvudmeny 
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Funktionen “Ny uppföljning” förtydligades och “Lägst” och “Högst” ovanför 

svarsalternativen implementerades för att förtydliga siffrornas betydelse. Figur 10 visar hur 

ändringarna i gränssnittet implementerades.  

 
Figur 10: Ändringar iteration två Ny uppföljning 

 

En ny knapp “Huvudmeny” implementerades på varje sida i applikationen för att göra det 

enklare att navigera tillbaka till huvudmenyn istället för att använda tillbaka-knappen flera 

gånger, Figur 10 visar hur detta ser ut i gränssnittet. Ordningen på funktionerna “Ny 

uppföljning” och “Tidigare uppföljning” under menyvalet “Uppföljning” ändrades för att följa 

en naturlig arbetsordning. Funktionen “Missad medicin” flyttades inte till menyvalet “Mina 

mediciner”. Beslutet att inte flytta funktionen grundades i att “Missad medicin” är en del av 

den uppföljning som görs i applikationen och en flytt av funktionen skulle strida 

mot designprincipen Proximity av William (2008). Därav lät författarna funktionen ligga kvar 

för att se om samma sak skulle hända under iteration två. 
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4.3.2 Resultat av observation och intervju 

I Tabell 11 presenteras en samlad bild av båda respondenternas användbarhetstester från 

iteration två. I Bilaga 2 återges respondenternas resultat i enskilda tabeller. 

 
Tabell 11: Iteration två 

Uppgift Respondenter 

som klarat 

uppgiften 

Respondenter 

som ber om 

hjälp 

Kommentar 

1. Skapa ett nytt 

konto 

100% 0% Gått bra. 

2. Fyll i uppgifter 

under glömt 

lösenord 

100% 0% Gått bra. 

3. Logga in 100% 0% Gått bra. 

4.Titta på tidigare 

utskrivna mediciner 

och välj en medicin 

100% 0% Gått bra. 

5. Titta på dosering 

på vald medicin 

100% 50% En respondent hittade inte 

doseringen först utan 

navigerade till huvudmenyn 

och tryckte på “Hjälp”, sedan 

in till “Mina mediciner” och 

fann rätt funktion. 

6. Titta på 

nuvarande mediciner 

och uppdatera 

medicinlista 

100% 0% Gått bra, men en respondent 

funderade först en stund på 

vart respondenten skulle trycka 

för att uppdatera listan. 

7. Se vad du har för 

dosering på Iken 

100% 0% Gått bra. 

8. Lägg till receptfri 

medicin 

100% 0% En respondent provade först 

“Min egen uppföljning”, sedan 

“Mina inställningar”, innan 

respondenten fann rätt meny. 

9. Ändra språk 100% 100% Båda respondenter provade först 

“Hjälp” på huvudmenyn. En av 

dem provade även att logga ut 

innan rätt menyval valdes. 
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10. Sätt på 

påminnelse för dina 

mediciner  

100% 0% Gått bra. 

11. Ändra dina 

användaruppgifter  

100% 0% Gått bra. 

12. Fyll i en ny 

uppföljning  

100% 0% En respondent navigerade till 

“Mina mediciner” först men 

hittar sedan rätt i “Min egen 

uppföljning”. 

13. Titta på en 

tidigare uppföljning 

2017-02-15 

100% 0% En respondent navigerade till 

“Mina mediciner” först men 

hittade sedan rätt i “Min egen 

uppföljning”. 

14. Lägg in att du 

missat en medicin 

100% 0% Gått bra. 

15. Logga ut 100% 0% Gått bra. 

 

Respondenterna fick först en beskrivning av vad applikationen var tänkt att användas till och 

att den data som skulle fyllas i inte behövde vara sanningsenlig. Respondenterna berättade att 

de inte hade någon teknikvana men att de båda ägde varsin smarttelefon som de använder för 

att skicka sms, ringa och ta bilder med. Den ena respondenten pratade även om sin iPad där 

respondenten spelade spel. Respondenterna hade inget behov av att använda en penna för att 

skriva på mobiltelefonens tangentbord, men respondent två uttryckte att respondenten ibland 

använde sig av penna.  

 

Att skapa ett nytt konto var inga svårigheter men båda respondenterna uttryckte lite osäkerhet 

kring varför e-post och lösenord behövde fyllas i två gånger. De förstod att det var samma 

uppgifter som skulle fyllas i. Respondenterna uttryckte att det tar väldigt lång tid att behöva 

fylla i alla uppgifter. Att logga in var inga problem för någon av respondenterna. 

 

Uppgifterna fyra till åtta som ligger under “Mina mediciner” gick bra för respondenterna, de 

klarade samtliga uppgifter trots att de vid vissa tillfällen navigerade omkring innan de fann 

rätt. Under uppgift fem valde en respondent att trycka på hjälp-knappen då respondenten inte 

kunde finna doseringen för vald medicin. Respondenten navigerade först ut på 

“Huvudmenyn” och sedan till “Mina mediciner” igen och hittade rätt.  Vid uppgift sex förstod 

ena respondenten direkt att det behövdes ett knapptryck för att hämta in medicinlistan, medan 

den andra respondenten uttryckte funderingar på vart det var meningen att respondenten 

skulle trycka. Figur 11 visar hur funktionen ser ut i gränssnittet.  
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Figur 11: Mina nuvarande mediciner iteration två 

 

 

Vid uppgift åtta navigerade en respondent först till “Min egen uppföljning” och sedan till 

“Mina inställningar” för att tillslut hamna rätt under “Mina mediciner”. Respondenten 

uttrycker att respondenten inte läste ordentligt och därför inte hittade funktionen först. En 

respondent var osäker på vart funktionen för att lägga in “Receptfri medicin” fanns, 

respondenten undersökte först huvudmenyn noga innan respondenten valde “Mina 

mediciner”. En av respondenterna uttryckte flertalet gånger att respondenten inte läste 

ordentligt vad som stod och att det var därför som respondenten navigerade runt innan 

respondenten hittade rätt. 

 

Uppgifterna nio till elva som ligger under menyvalet “Mina inställningar” hittade båda 

respondenterna till. Båda respondenterna valde att trycka på “Hjälp” det första de gjorde 

under uppgift nio. En respondent loggade ut för att se om språket ändrades från “Startsidan” 

innan respondenten hittade till “Mina inställningar” och kunde ändra språket. En respondent 

uttryckte att respondenten hade svårigheter att hitta rätt, men tryckte sedan på rätt funktion. 

Uppgift tio och elva gick bra för respondenterna, en av respondenterna funderade lite extra 

kring ordet “Kontoinställningar” innan respondenten provade den funktionen. Figur 12 visar 

hur gränssnittet ser ut i “Mina inställningar. 
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Figur 12: Mina Inställningar iteration två 

 

Uppgifterna 12–14 som handlar om uppföljning gick bra för respondenterna trots att de båda 

först navigerade till menyvalet “Mina mediciner”, de navigerade sedan till rätt menyval “Min 

egen uppföljning” där funktionerna ligger. En respondent uttryckte osäkerhet kring ordet 

uppföljning och vad det egentligen betydde. Ett förtydligande av ordets innebörd gavs av 

testmoderatorn. Uppgift 14 gick bra, båda respondenterna hittade funktionen utan att navigera 

fel. Båda respondenterna klarade 100% av uppgifterna under iteration två. 

 

Efter testet fick respondenterna svara på frågor kring applikationen och hur de upplevde 

användandet av applikationen. Båda respondenterna tyckte att testet hade gått bra och ingen 

av respondenterna upplevde uppgifterna som svåra. Respondenterna tyckte att både knappar 

och text var i tillfredsställande storlek, och att färgvalen var bra. Båda respondenterna 

uttryckte att de saknade en funktion för biverkningar vilket författarna egentligen menar att 

uppföljningen handlar om. En respondent nämnde att en ändring av namnet “Uppföljning” 

skulle behövas då respondenten hade svårt att greppa vad detta ordet egentligen betydde. En 

av respondenterna uttryckte att respondentens uppfattning av knappen “Huvudmeny” inte 

överensstämde med den funktion som den utförde i gränssnittet. Namnförslaget “Startsida” 

kom upp och det var mer förståeligt för respondenten. Båda respondenterna var positiva till 

applikationen och sa att de skulle kunna tänka sig att använda en sådan.  
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4.3.3 Analys av observationer och intervju 

Testerna under iteration två gick väldigt bra då båda respondenterna klarade alla uppgifter. 

Vilket tyder på att de förändringar som gjordes i applikationen har gjort applikationen mer 

lättförstådd och ökat användbarheten. En respondent uttryckte att det var väldigt mycket 

uppgifter att fylla i för att skapa ett konto, något som även noterats under iteration ett. Dessa 

uppgifter är dock nödvändiga för att kontot ska bli skapat på rätt sätt. Då detta är en uppgift 

som användaren endast behöver utföra en gång läggs fokus på att användaren inte ska behöva 

fylla i mycket uppgifter i de andra delarna av applikationen.  

 

Under iteration två använde båda respondenterna menyvalet “Mina inställningar”. Detta kan 

indikera på att ordet “Mina” framför gjorde att “inställningar” kändes mindre skrämmande. 

Samma sak vad gäller uppföljning. Det var en markant skillnad mellan iteration ett och två, 

båda respondenterna utförde uppgifterna med färre felnavigationer. 

 

En respondent uttryckte en annan bild av knappen huvudmeny, respondenten trodde att det 

innebar hela applikationens menyer. I diskussionen med respondenten kom namnförslaget 

startsida upp, vilket respondenten uttryckte som ett bättre namn för att öka förståelsen.  

 

Båda respondenterna uttryckte att de ville ha en funktion för att lägga in biverkningar och 

respondent ett uttryckte även att ordet “Uppföljning” var lite oklart. Författarna menar att 

uppföljningen av användarens mående ska påvisa om användaren har fått biverkningar av sin 

medicin. Men en funktion för att lägga till en egen anteckning som kopplas till den hälsokurva 

som finns i “Mina tidigare uppföljningar” (se Figur 40 i Bilaga 5) skulle kunna vara ett 

alternativ för att ge användaren mer utrymme än bara de tio frågorna som ställs under “Ny 

uppföljning”. 

 

4.3.4 Rekommendationer på förändringar till ytterligare iterationer  

Utifrån analysen framkom ytterligare några förändringar som skulle kunna göras om flera 

iterationer hade utförts. 

 

• Byta namn på knappen “Huvudmeny” till “Startsida”. 

• Lägga till en funktion för att fylla i direkta biverkningar eller lägga till en anteckning. 

• Förtydligande av begreppet uppföljning. 
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5 Analys 

Studien undersökte om de generella designprinciperna och riktlinjer mot den seniora 

befolkningen räcker till för att designa ett gränssnitt av en läkemedelsuppföljning- applikation 

riktad mot seniorer, eller om dessa principer måste anpassas för att skapa ett gränssnitt med 

hög användbarhet. Nedan redogörs de fynd av vikt som framkommit under studien, fynden 

analyseras mot teori som berör det aktuella fyndet.  

 

Under iteration ett framkom det att respondenterna hade svårt att använda sig av 

tangentbordet som en mobiltelefon vanligtvis erbjuder. Detta styrker vad Goebel (2007) säger 

om seniorers problem vid visualisering och användandet av tangentbord. Under iteration två 

anpassades gränssnittet och textrutor används endast där det absolut var nödvändigt. Genom 

att minska antalet textrutor i iteration två klarade båda respondenterna de uppgifter där det 

fanns textrutor. Detta ger en indikation på att användandet av färre textrutor i ett gränssnitt 

ökar användbarheten för den seniora befolkningen.  

 

Almeida, Ferreira och Soares (2015) riktlinjer för gränssnitt anpassat till seniorer beskriver att 

en tydlig tillbaka-funktion ska finnas tillgänglig genom hela gränssnittet. Tillbaka-funktionen 

ska vara placerad konsekvent på samma plats i gränssnittet vilket är en annan viktig riktlinje 

som Almeida, Ferreira och Soares (2015) tar upp. Detta följer även Sharp, Rogers och Preece 

(2011) allmänna användbarhetsdesignprincipen “Consistency” som säger att gränssnitt ska 

utformas enhetligt. Resultatet av iteration ett visar att tillbaka-funktionen används men inte till 

dess tänkta syfte. Respondenterna klickar endast en gång på tillbaka-knappen och förväntar 

sig att komma till huvudmenyn. Under iteration två implementerades en knapp för att ta sig 

tillbaka till huvudmenyn bredvid tillbaka-knappen för att underlätta för användaren. Under 

iteration två användes tillbaka-knappen enligt sitt syfte, däremot användes inte knappen 

huvudmeny. Anledningen till detta var namnet på knappen enligt en respondent, och förslaget 

startsida kom upp som ett mer passande namn för att öka förståelsen för funktionen.  

 

Under iteration ett hade båda respondenterna svårigheter att veta vart de skulle fylla i sina 

uppgifter, vilket ledde fram till att texten ”Tryck för att fylla i” implementerades inuti alla 

textrutor under iteration två. Förändringen strider mot designprincipen “Consistency and 

standards” då Nielsen och Molich (1990) menar att gränssnitt ska designas på liknande sätt 

för liknande produkter. Förändringen som gjordes i textrutorna bryter mot denna princip, 

eftersom det vanligtvis inte förekommer i applikationer. Gränssnittet förhåller sig till 

designprincipen “Recognition rather than recall” samt vad Almeida, Ferreira och Soares 

(2015) säger om att vägleda användaren genom att erbjuda förtydligande text till element. Vid 

denna typ av användning av förklarande text i textrutorna dras dessa principer till sin spets. 

Under iteration två upplevdes inte något problem med att förstå innebörden av vad textrutorna 

hade för funktion.  
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Darroch et. al. (2005) förespråkar att ge användaren ett val att kunna välja storlek på texten 

mellan storlek åtta till tolv vilket är något som inte implementerades i prototypen p.g.a. 

tidsbrist. Prototypen utformades istället i enlighet med vad Nielsen (2011) säger om den 

seniora användaren, att seniorer har svårt att läsa texten. Storlek på texten i den ursprungliga 

prototypen var därför mellan 16–19. Rubriker var fetmarkerade medans vanlig text var 

normal. Riktlinjen som Almeida, Ferreira och Soares (2015) talar om, att avståndet mellan 

element skall vara minst 44 pixlar samt att använda förklarande text istället för bilder, 

implementerades i första prototypen.  

 

Det framkom under iteration ett att respondenterna upplevde att det var för mycket text i 

gränssnittet. Genomgående ändringar i gränssnittet implementerades, storleken ändrades till 

20–24 samt fet stil på texten lades till. Element gjordes större och avstånden till andra element 

ökades. Genom att implementera dessa ändringar skapades ett luftigare intryck i gränssnittet. 

Under iteration två testade respondenterna den nya designen av gränssnittet och upplevde inte 

samma problem som respondenterna gjort under iteration ett. Genom att öka storleken på 

texten, använda fet stil, öka storlek på element samt öka avståndet mellan element 

motverkades känslan av att gränssnittet hade för mycket text.  

 

Under observationerna i iteration ett framkom det att respondenterna inte ville navigera till 

menyvalet “Inställningar”. Anledningen till att menyvalet under iteration ett namngavs på 

detta sätt grundades i designprincipen “Consistency and standards” som Nielsen och Molich 

(1990) tagit fram. Under iteration två ändrades namngivningen på två menyval för att 

tydliggöra att menyvalen var menade för användaren. Menyval “Inställningar” och 

“Uppföljning” döptes om till “Mina Inställningar” och “Min egen Uppföljning”. Under 

observationerna i iteration två navigerade respondenterna till menyvalen, och klarade de 

uppgifter som var relaterade till menyvalen, vilket indikerar att bytet av namn på menyvalen 

ökar förståelsen för artefakter hos respondenterna. 

 

Almeida, Ferreira och Soares (2015) talar om att gränssnittet skall vägleda användaren genom 

ett tydligt, objektivt och lättförståeligt språk. Under iteration ett framkom det att ett 

förtydligande behövdes i gränssnittet vid sifferskalan när respondenten skulle göra uppgiften 

“Ny Uppföljning”. Trots att sifferskalan var tydligt förklarad i gränssnittet innan frågan 

ställdes upplevde respondenten osäkerhet. Under iteration två tillkom en förklarande text över 

de element som visar siffror i funktionen “Ny Uppföljning” och respondenterna upplevde inte 

samma problem. Genom att införa en förklarande text över sifferskalan som visade att ett 

betydde lägst och fem betydde högst förtydligades syftet med sifferskalan. 
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6 Diskussion och Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka de generella designprinciperna och riktlinjerna, för att 

bidra med kunskap till området gränssnittsdesign riktat mot den seniora befolkningen. Detta 

har undersökts genom att utforma ett gränssnitt från etablerade designprinciper och sedan 

utvärdera gränssnittet genom användbarhetstester. Resultatet av användbarhetstesterna 

analyserades för att skapa ett mer användbart gränssnitt till den tänkta målgruppen och 

ändringar utifrån analysen implementerades i applikationen.  

 

Det nya gränssnittet testades för att se om de implementerade förändringarna gett den effekt 

forskarna eftersträvat. Resultatet av studien visade en stor förbättring mellan iterationerna. 

Respondenterna i det andra användbarhetstestet hade lättare att använda mobilapplikationen, 

vilket tyder på att användbarheten har ökat. Förändringarna som genomfördes analyserades 

sedan utifrån designprinciperna vilket gav det underlag som studien behövde för att besvara 

sin forskningsfråga. Resultatet av studien visar att anpassning och förtydligande av flera 

designprinciper som studien använt behövs vid utveckling av gränssnitt för seniorer.  

 

Studien indikerade på att implementeringen av knappen “Huvudmeny” tydliggjorde syftet 

med tillbaka-funktionen för respondenterna. Det ger även indikationer på att seniorer behöver 

ett sådant förtydligande för att förstå funktionen, vilket tyder på att det behövs vidare 

forskning kring riktlinjen om “Tillbaka-funktionen” som Almeida, Ferreira och Soares (2015) 

talar om. För att utforma en läkemedelsuppföljningsapplikation med hög användbarhet till den 

seniora befolkningen som följer riktlinjen om ”Tillbaka-funktionen” bör även en 

”Huvudmeny-funktion” implementeras.  

 

Studien visar att respondenterna hade svårt att förstå funktioner med textrutor i gränssnittet. 

Genom att dra designprincipen “Recognition rather than recall” samt riktlinjerna som säger 

att “Gränssnittet ska vägleda användaren” till sin spets tydliggjordes textrutans funktion för 

respondenterna. Genom att prioritera dessa designprinciper och strida mot designprincipen 

“Consistency and standards” kan en läkemedelsuppföljningsapplikation med högre 

användbarhet till den seniora befolkningen skapas. 

 

Studien visar att kombinationen av vad Almeida, Ferreira och Soares (2015) säger om 

”avstånd mellan elementen i gränssnittet”, riktlinjen om att ”använda en förklarande text 

istället för bilder” och vad Nielsen (2011) säger om seniorer, ”att anpassa textstorleken”, kan 

orsaka att den seniora användaren får en känsla av för mycket text i gränssnittet.  Studien 

visar att denna känsla kan motverkas genom att öka textstorlek, använda fetstil och öka 

avståndet mellan elementen i gränssnittet.   

 

Studien visar att respondenterna hade svårt att förstå vissa menyval, detta är ett tydligt tecken 

på vad Lindblad-Gidlund (2010) kallar för den digitala klyftan. Menyvalet som hette 

“Inställningar” följde designprincipen “Consistency and standards” och användes ej av 

respondenterna under iteration ett. Genom att bryta mot designprincipen och byta namn på 

menyvalet till “Mina Inställningar” ökades förståelse för gränssnittet. Att skapa en trygghet 



 

- 54 - 

genom att förtydliga menyval, göra gränssnittet mer personligt och genom att bryta mot 

desingprincipen “Consistency and standards” kan högre användbarhet skapas och den digitala 

klyftan minskas för den seniora befolkningen. 

 

Gränssnittet erbjöd respondenterna vägledning, efter Almeida, Ferreira och Soares (2015) 

rekommendationer, genom hela applikationen vilket respondenterna uppskattade. Det 

framkom stora indikationer på att positioneringen av vägledningen i gränssnittet är av stor 

vikt. Indikationerna visar att vägledningen bör vara så nära det berörda elementet som möjligt. 

 

Studien visar att gränssnitt för seniorer bör vara utformade med fokus på en stor tydlighet. 

Applikationer behöver inge trygghet hos den seniora användaren så att användaren känner en 

personlig tillhörighet till applikationen. Med hjälp av storleken på knappar och text kan 

applikationens funktioner göras tydligare, det gör det lättare för seniorer att förstå hur de 

förväntas interagera med applikationen. Att enbart följa de generella designprinciperna och 

riktlinjer riktat mot seniorer räcker inte för att seniorer ska kunna använda en 

läkemedelsuppföljningsapplikation. Studien visar att de generella designprinciper och 

riktlinjer riktat mot seniorer behöver anpassas för att seniorer ska kunna använda 

mobilapplikationer.  

  

Artefakten som studien har tagit fram går att använda som grund för att skapa en 

läkemedelsuppföljningsapplikation när plattformen Hälsa för mig lanseras. Artefakten kan 

även utvecklas utan att plattformen Hälsa för mig lanseras, men då kommer inte applikationen 

kunna hämta information rörande användaren utan detta måste läggas in manuellt. De brister i 

designprinciper och riktlinjer samt lösningar till dessa som studien visat går att använda vid 

utformandet av gränssnitt för seniorer.  

 

6.1 Framtida forskning 

Denna studien ger en bra grund för att förstå de svårigheter den seniora befolkningen står 

inför vid användandet av mobilapplikationer. Men innan studiens slutsatser kan generaliseras 

så hade ytterligare iterationer behövts. Att utföra en liknande studie med ett större antal 

respondenter kommer leda till en ökad generaliserbarhet. Vilket leder forskarna till dessa 

förslag till framtida forskning: 

 

• En kvantitativ utvärdering av applikationenen med fokus på användbarhet riktat mot 

den seniora befolkningen. 

• En djupare intervju-studie för att få förståelse för vad de upplever som svårt i 

användandet av applikationer.  

• Vidare iterationer med denna prototyp.  

• Användandet av ett senior anpassat tangentbord och hur det påverkar användandet av 

applikationen. 
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1: Iteration ett 

 

Tabell 12:  Respondent 1 Kvinna 85 låg vana 

Uppgift Klarad / 

avbruten 

Ber om hjälp Tid 

mm:ss 

Kommentar 

1. Skapa ett nytt 

konto 

Klarad Nej 4:17 Behövde använda penna för 

att kunna trycka på 

tangentbordet. 

2. Fyll i uppgifter 

under glömt 

lösenord 

Klarad Nej 1:41 Gått bra. 

3. Logga in Klarad Nej 1:22 Gått bra. 

4.Titta på tidigare 

utskrivna mediciner 

och välj en medicin 

Klarad Nej 0:54 Gått bra, men först trodde 

respondenten att 

respondenten skulle skriva in 

mediciner. 

5. Titta på dosering 

på vald medicin 

Klarad Nej 0:07 Gått bra. 

6. Titta på 

nuvarande 

mediciner och 

uppdatera 

medicinlista 

Klarad Nej 0:39 Gått bra. 

7. Se vad du har för 

dosering på Iken 

Klarad Nej 0:33 Gått bra, respondenten 

uppfattade först att 

respondenten skulle trycka på 

dosering istället för att bara 

läsa informationen. 

8. Lägg till receptfri 

medicin 

Klarad Ja 1:47 Gått bra, men hade 

svårigheter med vart 

respondenten skulle skriva 

den nya medicinen. 
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9. Ändra språk Avbruten Ja 1:47 Svårt att finna funktionen, 

ville trycka på hjälp på 

huvudmeny. 

10. Sätt på 

påminnelse för dina 

mediciner  

Avbruten Ja 3:27 Svårt att finna funktionen, 

testade att gå in i mina 

mediciner. 

11. Ändra dina 

användaruppgifter  

Avbruten Ja 2:51 Svårt att finna funktionen, 

ville trycka på hjälp på 

huvudmeny. 

12. Fyll i en ny 

uppföljning  

Klarad Ja 2:32 Gått bra, en säkerhetsfråga 

kring skalan ställdes.  

13. Titta på en 

tidigare uppföljning 

2017-02-15 

Klarad Nej 1:01 Gått bra, lite svårigheter att 

hänga med vad som var vad. 

14. Lägg in att du 

missat en medicin 

Avbruten Nej 1:00 Svårt att finna funktionen, 

testade mina mediciner. 

15. Logga ut Klarad Ja 0:57 Gått bra men svårigheter när 

det behövdes trycka bakåt 

flera gånger. 

 

 

 
Tabell 13: Respondent 2 Man 84 låg vana 

Uppgift Klarad / 

avbruten 

Ber 

om 

hjälp 

Tid 

mm:ss 

Kommentar 

1. Skapa ett nytt konto Avbruten Nej 1:04 Behöver använda penna för 

att kunna använda 

tangentbordet. Förstod inte 

upprepa e-post, och lösenord.  

2. Fyll i uppgifter under 

glömt lösenord 

Avbruten Ja 0:30 Letade efter vart lösenordet 

ska fyllas i.  

3. Logga in Klarad Nej 1:20 Gått bra. 

4.Titta på tidigare 

utskrivna mediciner och 

Klarad Nej 0:57 Gått bra. 
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välj en medicin 

5. Titta på dosering på 

vald medicine 

Klarad Nej 0:10 Gått bra. 

6. Titta på nuvarande 

mediciner och uppdatera 

medicinlista 

Klarad Nej 0:42 Svårt att hitta och förstå 

uppdatera-knappen.  

7. Se vad du har för 

dosering på Iken 

Klarad Nej 0:10 Gått bra. 

8. Lägg till receptfri 

medicin 

Klarad Nej 2:03 Tyckte det var för tajt mellan 

de olika uppgifterna som ska 

fyllas i, tyckte att det var för 

mycket text. 

9. Ändra språk Avbruten Ja 0:38 Svårt att finna funktionen 

10. Sätt på påminnelse för 

dina mediciner  

Avbruten Ja 1:36 Svårt att finna funktionen, 

testade  att gå in i mina 

mediciner. 

11. Ändra dina 

användaruppgifter  

Avbruten Ja 0:57 Svårt att finna funktionen, 

ville gå tillbaka till 

Startsidan. 

12. Fyll i en ny 

uppföljning  

Avbruten Ja 1:24 Svårt att finna funktionen. 

13. Titta på en tidigare 

uppföljning 2017-02-15 

Avbruten Nej 0:54 Svårt att finna funktionen. 

14. Lägg in att du missat 

en medicin 

Avbruten Ja 0:19 Svårt att finna funktionen, 

testade 

“Mina mediciner”. 

15. Logga ut Klarad Nej 0:59 Gått bra.  
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8.2 Bilaga 2: Iteration två 

 
Tabell 14:  Respondent 3 Man 81 låg vana 

Uppgift Klarad / 

avbruten 

Ber 

om 

hjälp 

Tid 

mm:ss 

Kommentar 

1. Skapa ett nytt konto Klarad Nej 00:53 Gått bra. 

2. Fyll i uppgifter under 

glömt lösenord 

Klarad Nej 00:56 Gått bra. 

3. Logga in Klarad Nej 00:06 Gått bra. 

4.Titta på tidigare 

utskrivna mediciner och 

välj en medicin 

Klarad Nej 00:02 Gått bra. 

5. Titta på dosering på 

vald medicin 

Klarad Nej 00:45 Gått bra. 

6. Titta på nuvarande 

mediciner och uppdatera 

medicinlista 

Klarad Nej 00:13 Gått bra. 

7. Se vad du har för 

dosering på Iken 

Klarad Nej 00:08 Gått bra. 

8. Lägg till receptfri 

medicin 

Klarad Nej 02:11 Provade först “Min egen 

uppföljning”, sedan “Mina 

inställningar”, innan 

respondenten fann rätt meny. 

9. Ändra språk Klarad Ja 00:43 Gått bra, men provade först 

“Hjälp” innan respondenten 

provade “Mina inställningar“. 

10. Sätt på påminnelse för 

dina mediciner  

Klarad Nej 00:03 Gått bra. 

11. Ändra dina 

användaruppgifter  

Klarad Nej 01:52 Gått bra. 

12. Fyll i en ny 

uppföljning  

Klarad Nej 01:37 Navigerade först till “Mina 

mediciner”, hittade  sedan rätt i 

“Min egen  uppföljning”. 

13. Titta på en tidigare Klarad Nej 00:35 Gått bra. 
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uppföljning 2017-02-15 

14. Lägg in att du missat 

en medicin 

Klarad Nej 01:11 Gått bra. 

15. Logga ut Klarad Nej 00:03 Gått bra. 

 

 
Tabell 15:  Respondent 4 kvinna 78 Låg vana 

Uppgift Klarad / 

avbruten 

Ber 

om 

hjälp 

Tid  mm:ss Kommentar 

1. Skapa ett nytt konto Klarad Nej 02:04 Gått bra. 

2. Fyll i uppgifter 

under glömt lösenord 

Klarad Nej 0:39 Gått bra. 

3. Logga in Klarad Nej 00:15 Gått bra. 

4.Titta på tidigare 

utskrivna mediciner 

och välj en medicin 

Klarad Nej 00:34 Gått bra. 

5. Titta på dosering på 

vald medicin 

Klarad Ja 01:16 Hittade inte doseringen först 

utan navigerade till 

huvudmenyn och tryckte på 

“Hjälp”, sedan in till “Mina 

mediciner” och hittade rätt. 

6. Titta på nuvarande 

mediciner och 

uppdatera medicinlista 

Klarad Nej 00:40 Gått bra, respondenten 

funderade en stund innan 

respondenten tryckte rätt. 

7. Se vad du har för 

dosering på Iken 

Klarad Nej 00:06 Gått bra. 

8. Lägg till receptfri 

medicin 

Klarad Nej 02:30 Funderade länge på 

huvudmenyn innan “Mina 

mediciner” valdes. 

9. Ändra språk Klarad Ja 01:17 Provade först” Hjälp” på 

huvudmenyn sedan “Logga 

ut” för att se om språket 

ändras från startsidan. 

Navigerade sedan rätt till 

“Mina inställningar”. 
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10. Sätt på påminnelse 

för dina mediciner  

Klarad Nej 00:02 Gått bra 

11. Ändra dina 

användaruppgifter  

Klarad Nej 01:12 Gått bra 

12. Fyll i en ny 

uppföljning  

Klarad Nej 02:23 Gått bra  

13. Titta på en tidigare 

uppföljning 2017-02-

15 

Klarad Nej 0:53 Navigerade först till “Mina 

mediciner”, hittade sedan rätt 

till “Min egen uppföljning”. 

14. Lägg in att du 

missat en medicin 

Klarad Nej 02:28 Gått bra 

15. Logga ut Klarad Nej 00:26 Gått bra 
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8.3 Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Frågor innan test 

Använder du dig av mobilapplikationer?  

Hur ofta?  

Ålder? 

 

Under testet 

Be korrespondenterna att tänka högt 

Fråga vad respondenten tänker om respondenten är tyst 

 

Frågor efter test 

Frågorna utgick ifrån vad forskarna observerat under användbarhetstestet, och 

specificerades med exempel från testet.  

Hur tyckte du att det gick?  

Var det svårt att veta vart du skulle trycka?  

Vad var lätt att hitta?  

Vad var svårt att hitta?  

Var det lätt att förstå uppgifterna?  

Var det någonting som var otydligt?  

Någonting som du saknade?  

Var knapparna lagom i storlek? 

Var texten lagom i storlek?  

Fanns det tillfällen du ville ha en annan färg på text eller bilder? 

Skulle du vilja ha en bild någonstans?  

Skulle du använt dig av en sådan applikation om den fanns? 
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8.4 Bilaga 4: Prototyp iteration ett 

 

 
Figur 13: Inloggning iteration ett 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14: Skapa användare  iteration ett 

 

 
Figur 15: Glömt lösenord 

 

 

 

 

 
Figur 16: Huvudmeny iteration ett 
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Figur 17: Mina mediciner iteration ett 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18: Nuvarande mediciner iteration ett 

 

 
Figur 19: Mediciner i detalj iteration ett 

 

 

 

 
Figur 20: Tidigare medicin iteration ett 
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Figur 21: Receptfri medicin iteration ett 

 

 

 

 

 

 
Figur 22: Uppföljning iteration ett 

 

 
Figur 23: Tidigare uppföljningar iteration ett 

 

 

 

 
Figur 24: Uppföljning i detalj iteration ett 
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Figur 25: Ny uppföljning iteration ett 

 

 

 

 

 

 
Figur 26: Missad medicin iteration ett 

 

 
Figur 27: Inställningar iteration ett 

 

 
Figur 28: Kontoinställningar 
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8.5 Bilaga 5: Prototyp iteration två 

 

 

 
Figur 29: Inloggning iteration två 

 

 

 

 
Figur 30: Skapa användare iteration två 

 

 
Figur 31: Glömt lösenord iteration två 

 

 
Figur 32: Huvudmeny iteration två 
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Figur 33: Mina mediciner iteration två 

 

 
Figur 34: Nuvarande mediciner iteration två 

 

 

 
Figur 35: Medicin i detalj iteration två 

 

 

 
Figur 36: Tidigare medicin iteration två 
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Figur 37: Medicin i detalj iteration två 

 

 
Figur 38: Din uppföljning iteration två 

 

 

 
Figur 39: Ny uppföljning iteration två 

 

 

 

 

 
Figur 40: Tidigare uppföljning iteration två 
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Figur 41: Uppföljning i detalj iteration två 

 

 
Figur 42: Missad medicin iteration två 

 

 

 

 
Figur 43: Mina mediciner iteration två 

 

 
Figur 44: Kontoinställningar iteration två 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 

skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 

andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 

och utbildning. 

 

Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 

systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 

programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 

och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 

organisationer. 

 

Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 

Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 

systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   

Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 

forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 

offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 

manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 

en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 

med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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