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Förord 
 
Vi vill passa på att tacka de personer som har hjälpt oss att möjliggöra genomförandet av denna 
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goda råd och vägledning under uppsatsprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till de 
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rådgivning och engagemang i vårt undersökningsarbete. 
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Abstract 
As streaming of movies, television series and music is gaining popularity around the world, 

usability is an aspect that is becoming increasingly important in the design of various services. It is 

not enough to offer only desirable services and features, they must also be presented as easily 

understood and easy to use. Spotify and Netflix are two auditory and visual digital entertainment 

services that should be adapted to all people, independent of earlier experiences  
and conditions. But are they really? 

 

This study aims at investigating usability of digital entertainment services for the visually 

impaired. The key methods employed in the study consists of interviews and test driven 

experiments. A series of interviews were conducted with a selected sample of visually impaired 

individuals in Sweden. A test-driven experiment was then designed and conducted where a 

selected sample of visually impaired acted the role of user-based testers. Results suggest that 

that a number of factors affect the usability when visually impaired persons interact with the 

selected services user-interfaces. Important factors includes; type of platform the services is 

used on, degree of visual impairment, service updates, inaccessible design and the users 

previous experience with said service. The study has also identified that the usability of the 

investigated digital entertainment services for visually impaired people differs on different 

devices, where the Smartphone interfaces are more usable than the user interface of P.C. These 

results lead us to conclude that visually impaired cannot use the entertainment services 

independently and satisfactorily. 
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Sammanfattning 
I takt med att streaming, eller "strömning" som det heter på svenska, av filmer, serier och musik 

ökar i popularitet runt om i världen så är användbarhet en aspekt som får allt större betydelse 

vid utformning och design av olika tjänster. Det räcker inte med att enbart erbjuda åtråvärda 

tjänster och funktioner, de måste också presenteras som lättförståeliga och vara lättanvända. 

Spotify och Netflix är två auditiva och visuella digitala underhållningstjänster som borde vara 

anpassade för alla människor, oberoende från tidigare erfarenheter och förutsättningar. Men är 

de verkligen det? 
 

Denna studie syftar till att undersöka användbarhet hos digitala underhållningstjänster för 

synskadade. De nyckelmetoder som använts i studien består av intervjuer och testdrivna 

experiment. En serie intervjuer genomfördes med ett selektivt urval av synskadade personer i 

Sverige. Ett testdrivet experiment utformades och genomfördes sedan där ett selektivt urval av 

synskadade personer agerade som testare i ett användarbaserat test. Resultatet påvisar att ett 

antal faktorer påverkar användbarheten när synskadade interagerar med de utvalda tjänsternas 

gränssnitt. Viktiga faktorer inkluderar; typ av plattform tjänsten används på, grad av 

synnedsättning, uppdateringar för tjänsten, otillgänglig design och användarens erfarenhet av 

tjänsten. Studien har även identifierat att användbarheten hos de undersökta digitala 

underhållningstjänster för synskadade är olika för olika enheter, där gränssnitten på 

smartphones är mer användbara än gränssnitten på P.C. Dessa resultat leder till slutsatsen att 

synskadade användare inte kan nyttja de undersökta digitala underhållningstjänsterna på ett 

självständigt och tillfredställande sätt. 
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1  Inledning 
 
 

 

"Knappar utan metadata; talsyntes läser bara ”knapp” vilket gör det svårt att förstå dess 

funktion"  
Testdeltagare 1: Spotify P.C. (Tabell 1) 

 

Citatet ovan är ett utdrag från ett genomfört test som genomförts i denna studie. Citatet 

presenterar ett av många exempel på den problematik som en synskadad användare kan möta 

på vid vardaglig användning av digitala underhållningstjänster. För att förklara problematik i 

användning för detta enskilda fall krävs bakgrund för att förstå de förutsättningar som krävs för 

att en synskadad användare ska kunna använda tjänster så som Spotify eller Netflix. Den 

synskadade testdeltagaren från citatet använder sig av ett hjälpmedel i form av en skärmläsare. 

Skärmläsaren är ett program, i detta fall på P.C., som läser text och/eller data som presenteras 

på skärmen och omvandlar det till tal för att användaren ska få informationen presenterad för 

sig. Där information presenteras i form av visuella element (exempelvis en knapp) istället för 

text så kan utvecklare ange beskrivande text för att skärmläsare ska kunna presentera en 

synskadad användare med beskrivande information som förklarar vad som presenteras (en 

knapp) och vad elementet har för funktion (exempelvis "inställningar"). Den "osynliga" 

beskrivande information kan även kallas för metadata, det vill säga information om 

information. 

 

I takt med att dagens samhälle digitaliseras allt mer så har datorer och smartphones blivit en 

självklarhet för många. Datorer och smartphones är olika hjälpmedel som kan hjälpa till att 

underlätta vardagen på olika sätt. De är också arbetsverktyg, både privat och på arbetet. Att 

strömma filmer, serier och musik från olika tjänster har blivit väldigt populärt i Sverige och 

resterande delar av världen. Alla typer av användare kan dock inte använda internet och nyttja 

de olika tjänsterna på samma sätt, eftersom alla har olika förutsättningar samt att alla webbsidor 

inte är anpassade för alla människor. En person som lider av en typ av synskada kan inte 

använda en webbsida på samma sätt som en seende person kan. Baserat på hur allvarlig 

synskada en person har avgör hur man upplever och interagerar med webbsidan. Synskadade 

personer måste komma åt den bakomliggande koden för att kunna använda tjänster och navigera 

runt på webbsidor (Holm & Tenhunen 2002). För att kunna göra detta finns ett par hjälpmedel, 

exempelvis som tidigare nämnt; skärmläsare. 
 

År 2015 beslutade Sveriges riksdag att komplettera diskrimineringslagen 2008:567 så att den 

även täcker tillgänglighet. Lagen kräver att alla ska ha samma förutsättningar att ta del av 

exempelvis tjänster oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning och 

funktionsnedsättning. Därmed finns ett ansvar att ta dessa individers behov i aktning när tjänster 

presenteras till den allmänna befolkningen (SFS 2008:567). 

I takt med internets etablering kan man följa svenskarnas skifte i mediekonsumtion. Det är 

tydligt att svenska konsumenter numera väljer tjänster på internet snarare än analoga tjänster. 

År 2017 använde exempelvis 84 % av alla svenskar internet för att lyssna på musik någon gång 

och två tredjedelar av de som lyssnade på musik genom internet gjorde det genom tjänsten 

Spotify (Davidsson & Thoresson 2017). 
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Bernsen & Dybkjur (2010) hävdar att tjänster kan få övertag i en marknad om funktionaliteten 

de erbjuder är i stort behov, men vidare förklarar författarna att detta i de flesta fall inte är 

tillräckligt. De argumenterar att tjänstens funktionalitet behöver kompletteras med 

användarbarhet. Begreppet användbarhet är ett relativt vagt begrepp och många forskare har 

olika åsikter om vad exakt detta är, men Internationella standardiseringsorganisationen 

beskriver det som; till vilken grad ett system, produkt eller tjänst kan användas av specificerade 

användare för att uppnå specificerade mål i ett specificerat användningsområde (ISO 2018). 
 

I skrivande stund använder miljontals människor Netflix, Spotify och andra digitala 

underhållningstjänster för att strömma filmer, serier och musik. Det finns exempel på hur 

underhållningstjänster försöker att underlätta användandet av deras tjänster för personer med 

synnedsättning. Netflix använder sig av syntolkning i filmer eller serier som en extra 

berättarmetod där de hjälper de synskadade att förstå vad de tittar på, genom att beskriva 

handlingar, kläder, omgivningar, scenförändringar m.m. Syntolkningen finns tillgänglig för de 

flesta serier och filmer av deras eget utbud "Netflix originals" (Netflix 2017). 
 

Att använda digitala underhållningstjänster som synskadad skiljer sig från seendes 

användarupplevelse på så vis att de inte får gränssnittet presenterat som en helhet utan styckvis 

då talsyntesen läser och navigerar sig lättast genom att hoppa mellan rubriker. Användbarheten 

är beroende av hur det grafiska gränssnittet är strukturerat och hur det tekniska hjälpmedlet 

bearbetar det (Croxford & Rundle 2013). 
 

Användargränssnittet för samma underhållningstjänst kan dessutom se annorlunda ut beroende 

på vilken typ av plattform som används (exempelvis P.C., mobil, smart-tv etc.) och kan därför 

vara både förvirrande och presentera nya typer av problem för alla användare. 

Valet av underhållningstjänsterna för studien baseras på i skrivande stund antal aktiva 

användare, utbudsstorlek samt att tjänsterna erbjuder olika typer av medier, det vill säga att en 

tjänst är visuell och en är auditiv. 
 

I Sverige räknas drygt 120 000 personer vara synskadade, cirka 18 000 av dessa har så pass 

nedsatt syn att de behöver hjälpmedel, utöver förstoring, för att läsa text och vid användning av 

digitala medier så är har de möjlighet att ta hjälp av talsyntes (Synskadades riksförbund 2016). 

De representerar därmed en ansenlig andel av en eventuell och potentiell användarmålgrupp 

hos det tjänsteutbud som finns att tillgå på marknaden. 
 

Tekniska framsteg har inneburit ökad tillgänglighet för användare, både privata och offentliga 

instanser har som mål att nå ut till så många som möjligt. Tillgänglighet är dock meningslös om 

tjänster brister i användbarhet och vice versa. En studie har påvisat att 30,4% av tiden som 

spenderas vid en dator gått till spillo på grund av frustration vid användning av tjänster online 

för blinda användare och att en av de största bidragande faktorerna till frustrationen var layouten 

av gränssnittet (Lazar, Allen, Kleinman & Malarkey, 2007). 
 

1.1 Forskningsöversikt 
 

Alonso, Fuertes, González, & Martínez (2008) hävdar i sin forskning att interaktion med en 

dator för en synskadad användare, skiljer sig från en seendes interaktion på så sätt att en 

synskadad användare avläser information seriellt samt att en synskadad användare förlorar det 

dimensionella djup i information som en seende användare upplever. 
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Gällande användbarhet för grafiska gränssnitt som är anpassade för synskadade beskriver 

Alonso et al. (2008) fem förslag på användbarhetskrav. Kraven är anpassade efter identifierad 

problematik och består av följande: 
 

Original Svensk översättning 

"(1) the task has to be adequate given the "(1) uppgiften måste vara tillräcklig med i 

capabilities of blind users (task adequacy) förhållande till blinda användares förmåga 

(2) the user interface has to provide a (uppgiftskrav) 

balance between the 2D access of sighted (2) användargränssnittet måste 

people and the 1D access of blind people tillhandahålla en balans mellan 2D-åtkomst 

(dimensional trade-off) hos seende personer och 1D-åtkomst för 

(3) the user interface has to provide specific blinda personer (dimensionell avvägning) 

access for blind people to all the relevant (3) användargränssnittet måste förse 

user interface objects (behaviour specifik åtkomst för blinda personer till alla 

equivalence) relevanta användargränssnittobjekt 

(4) the user interface has to avoid losing (beteendeekvivalens) 

relevant semantic information (semantic loss (4) användargränssnittet måste undvika att 

avoidance) förlora relevant semantisk information 

(5) the interface has to deal with a wide (semantisk förlust-undvikande) 

variation in the functionality and (5) gränssnittet måste kunna hantera stor 

programming of the assistive technologies variation i funktionaliteten och 

for blind people (device-independency)." programmeringen av hjälpmedel för blinda 

(Alonso et al. 2008) personer (enhetsoberoende)." 

 Översatt av Tim Rosenqvist 

 Korrekturläst av Thomas Nordqvist 
 
 

Med hänsyn till dessa parametrar presenterar författarna ett ramverk; Framework for BLind 

user INterface Development (FBLIND). Ramverket implementerar användbarhetsmodellen 

med de tidigare nämnda användbarhetskraven och innebär parallell utveckling av dubbla 

användargränssnitt, ett för seende och ett för synskadade (Alonso et al. 2008). 
 

Tomlinson (2016) har utfört en kvalitativ förstudie angående uppfattningen av användbarhet 

och tillgänglighet från en grupp individer med någon form av synskada. De fem kvalitativa 

intervjuerna visar en mer nyanserad förståelse över uppfattningen, erfarenheterna och 

synpunkterna från individer med en synskada över deras sätt att interagera på webben med hjälp 

av syntolkning. Vidare påpekar Tomlinson (2016) vikten av användarcentrerad design och 

påpekar hur lite tidigare forskning har tagit synskadades åsikter i beaktning vid undersökningar. 

Att exkludera användare ur den tilltänkta målgruppen vid användarcentrerad design 

argumenterar Tomlinson (2016) kommer att påvisa märkbara brister i resultatet. 
 

Tomlisons (2016) förstudie kom fram till ett par saker. Träning, utbildning, erfarenheter och 

motivation för användning är ett par särskilda faktorer som spelar roll vid användning av 

webben för individer med en synskada. En annan iakttagelse i undersökningen var att de som 

deltog i undersökningen såg på begreppen "användbarhet" och "tillgänglighet" som ett 

sammanhängande koncept (Tomlinson 2016). 
 

Ferreira, Nunes och Da Silveira (2012) skriver i sin forskning att ett användargränssnitt borde 

möta förväntningar och behov från en mängd olika användare. De borde vara tillgängligt för 

alla individer, oberoende av deras fysiska, perceptionella uppfattning, sociala och kulturella 

förutsättningar. 
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Sammanfattningsvis påvisar tidigare studier som hänvisats till att det finns etablerade 

standarder och teknik för synskadade. De påvisar även att de standarder som finns är öppna för 

tolkning, att tillgänglighet och användbarhet för synskadade användare ofta brister vid 

utformning av system och/eller tjänster med målgruppen synskadade i åtanke, men att faktisk 

involvering av användare saknas (Tomlinson 2016). Det presenteras även förslag på ramverk 

som involverar och underlättar användbarhet för synskadade, samtidigt som ett generellt 

gränssnitt kan utformas, vilket påvisar brister i befintliga ramverk (Alonso et al. 2008). Att 

träning, utbildning, erfarenheter och motivation är faktorer vid användning av internet för en 

synskadad samt att resultat av dessa faktorer påvisas vara en framgångsfaktor kan ses likt en 

seendes användande. Dock beskrivs dessa faktorer som mer krävande för en synskadad, samt 

att utformning av en hemsida eller en tjänst kan hindra en synskadads användning på ett sätt 

som användaren inte kan påverka, oberoende av nämnda faktorer. 
 

Det kan fastställas att det finns en likformig inställning inom forskningen som säger att tjänster 

bör anpassas efter så bred målgrupp som möjligt, därmed inkluderat synskadade (Ferreira, 

Nunes & Da Silveira 2012). Vidare har det genomförts många studier inom användbarhet, både 

inom webbdesign och generella system, men kunskap om hur användbarhet för synskadade är 

implementerat inom digitala underhållningstjänster är bristfällig. 
 

1.2 Problemformulering 
 

I Sverige lider var hundrade person utav någon form av synskada (Synskadades riksförbund 

2016). För att sätta siffran i kontext så har Högskolan i Borås ca.11 000 registrerade studenter 

(Högskolan i Borås 2018), statistiskt lider då ca 110 av dessa studenter av någon form av 

synskada. Att dessa 110 studenter inte skulle få likvärdig möjlighet att nyttja digitala 

underhållningstjänster vid sidan av sina studier på ett sätt som motsvarar sina studiekamraters 

användning är inte försumbart. 
 

Det nämns i standarden för användbarhet (ISO 2018) att begreppet användbarhet är relativt, 

beroende på typ av användare, typ av system och systemets målgrupp. Att användbarhet är 

relativt innebär exempelvis att seende användare kan ha en annan upplevelse än synskadade 

användare, även om båda typer av användare tillhör avsedd målgrupp för tjänsten och använder 

tjänsten genom samma plattform. Detta beror på att olika användare har olika förutsättningar 

och tillvägagångssätt för använda och interagera tjänster. En seende kan nyttja visuella element 

och snabbt få en överblick av visuell information, medan en gravt synskadad användare måste 

navigera sig runt på sidan inkrementellt för att få en motsvarande upplevelse (Holm & 

Tenhunen 2002) 
 

Ett samhälle kan inte beskrivas som homogent, då alla medborgare är individer med olika 

värderingar, bakgrunder och förutsättningar. I Sverige har cirka 1 % av befolkningen såpass 

nedsatt syn att de behöver hjälpmedel för att läsa tidningen, vilket i det stora hela kan verka 

försumbart. Faktum kvarstår dock att alla är individer och vad man värderar är olika, oberoende 

på individens förutsättningar att ta del av tjänster. 
 

Tomlinson (2016) beskriver hur användbarhet för synskadade oftast brister på grund av 

tillgänglighet och att problematik uppstår för användare på grund av brister i enskilda element, 

vilket kan hindra resterande användning av tjänsten. Exempelvis att en meny inte går att nå med 

tangentbordsnavigering och därmed kan användaren inte nå en viss funktion. Alonso et al. 

(2008) presenterar lösningsförslag för både datorinteraktion och användbarhet för synskadade, 

vilket påvisar att utvecklingsunderlag för synskadade finns att tillgå. 
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Om tjänsteleverantörerna önskar att göra sina tjänster mer användbara och tillgängliga för 

synskadade så finns det alltså underlag och de tjänsteleverantörer som lägger fokus på 

användbarhet kan även förbättra tjänster för att möta diverse användarbehov. Onödig 

problematik kan förekomma om tjänsteleverantörerna väljer att inte bruka underlaget som finns 

att tillgå, oberoende av om valet är selektivt eller på grund av dålig efterforskning. 
 

Riksdagen (2016) skriver i sin definition av demokrati att demokrati handlar om alla människors 

lika värde, rättigheter och om möjligheten att få vara med och bestämma. I ett demokratiskt 

samhälle med visionen "ett hållbart digitaliserat Sverige" (Riksdagen 2018) bör 

tjänsteleverantörer därför enligt Riksdagens definition ta hänsyn till samtliga målgrupper i 

övergången mot ett digitaliserat samhälle. Exkluderas målgrupper ur övergången mot 

digitalisering i samhället så riskeras utanförskap och diskriminering ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv. 
 

I 1 kap. 4 § av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) förklaras att diskriminering sker när "en 

person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga 

åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med 

personer utan denna funktionsnedsättning". Definitionen gäller bl.a. för tjänster som Svenska 

företag erbjuder i Sverige, exempelvis Spotify. 
 

Liknande lagstiftningar för diskriminering förekommer även i U.S.A i form av Americans with 

Disabilities Act 1990 (Public Law 101-336) och berör hur exempelvis Netflix bör anpassa sina 

tjänster för att överensstämma med dess bestämmelser. 
 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
 

Med utgångspunkt att individer med nedsatt syn ämnar använda sig av digitala 

underhållningstjänster syftar studien till att undersöka hur digitala underhållningstjänster tar 

hänsyn till de krav på användarbarhet som ställs för att målgruppen synskadade på ett 

tillfredsställande och tillräckligt sätt ska kunna nyttja dem självständigt. Utifrån syftet ämnar 

studien att besvara forskningsfrågan: 
 

Hur användbara är underhållningstjänster för synskadade? 

 

Med underhållningstjänster menas de tjänster som motiverats i inledningen; Netflix och 

Spotify, de största digitala underhållningstjänsterna inom visuell respektive auditiv 

underhållning baserat på användare och utbud. 
 

1.4 Förväntat resultat 
 

Baserat på övergripande informationssökning och egna slutsatser från användbarhetsstudier så 

förväntas tjänsterna till viss del vara användbara för målgruppen synskadade, men inte optimala 

och fullt brukbara på ett sätt som erbjuder användarna självständighet. 

Interaktionsupplevelserna förväntas skiljas åt beroende på plattform, precis som för seende 

användare eftersom gränssnitten för respektive plattform är beroende av interaktionssätt 

(exempelvis mus/tangentbord eller touch etc.). Då målgruppen för den experimentella 

undersökningen involverar användare med olika individuella förutsättningar som ålder, intresse 

för digitala underhållningstjänster och erfarenhet förväntas en viss skillnad i resultatet påverkas 

som resultat av detta. En spekulation är att målgruppens nytta i användning av digitala 

plattformar som hjälpmedel leder till rutin i användning genom dagligt bruk och erfarenhet för 

användning av dem. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Denna studie kommer fokusera på användare med nedsatt syn enligt WHOs (2012) definition, 

samt målgruppens användning av digitala underhållningstjänster inom Sverige. En avgränsning 

sker av alla tjänster inom mediekonsumtion som inte faller inom ramen av de som ämnas 

undersökas, i.e. tjänster som levererar ljudböcker, e-böcker och podcasts. Vidare har valet gjorts 

att fokusera på de största aktörerna inom visuell respektive auditiv underhållning. 
 

Som tekniskt hjälpmedel för att använda de tjänster som denna undersökning berör kommer en 

avgränsning att ske till talsyntesprogrammen J.A.W.S och VoiceOver samt 

förstoringsprogrammet ZoomText enligt testdeltagarnas egna preferenser. Testning har även 

avgränsats till plattformarna P.C. och iPhone för att simulera testdeltagarnas egen användning 

enligt deras egna preferenser. 
 

1.6 Intressenter 
 

Denna studie och dess kunskap kommer att vara av betydelse för olika intressentgrupper. 

Synskadade individer som brukar digitala underhållningstjänster och deras intressegrupp kan 

finna denna studie intresseväckande, då den belyser och undersöker ett problemområde relevant 

för just dem. Utöver digitala underhållningstjänster kan intresse för studien potentiellt finnas 

för utveckling av user experience (UX) i form av användbarhet i gränssnitt för synskadade 

användare, vilket är relevant över flera områden som hemsidor, programvaror eller 

applikationer. 
 

Denna studie kan även vara läsvärd för utvecklare av tjänster som riktar sig till en bred 

användargrupp, då problem som berör användbarhet diskuteras och resulterar i kunskap som 

förhoppningsvis kan ligga grund för framtida utvecklingsprojekt. 
 

1.7 Disposition 
 

Inledningsvis ges en introduktion till studien, där en sammanställning av tidigare forskning 

presenteras, följt av en förklaring av hur just denna studie är relevant. För att ge läsaren en 

adekvat bild av studiens syfte och forskningsfråga som presenteras ges en beskrivning av 

viktiga termer och bakgrund till problemområdet. Därefter presenteras studiens teori där termer 

som användbarhet, utvärderingsmetoder och synskada presenteras. Efter det ges metod-kapitlet 

som beskriver hur data samlats in och test genomförts samt en motivering till studiens 

utformning och genomförande. Därefter presenteras resultat och analys där data om 

problemområden identifierade i användbarhetstesterna presenteras. Slutligen besvaras studiens 

forskningsfråga och slutsatser dras i diskussions-kapitlet. Vidare görs även här en utvärdering 

av den metod studien använt samt en presentation potentiell framtida forskning med relevans 

till denna studie. 
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2  Teori 
 

För att kunna undersöka användbarhet för synskadade måste vi först ha kunskap om vad 

användbarhet är och hur man går tillväga för att utvärdera användbarhet. Vidare presenteras 

även här kunskap om synskada och hur synskadade går tillväga för att interagera med 

gränssnitt. 
 

2.1 Synskada och Tekniska hjälpmedel 
 

Synskadades riksförbund (2016) (SRF) hävdar att en person har synskada eller nedsatt syn som 

det även kallas, när personen i fråga har svårt att läsa normal text eller har svårt att navigera och 

orientera sig med hjälp av synen. Vidare beskriver SRF (2018) hur det är stor skillnad på att 

kunna se lite och att inte kunna se alls. En del personer med synskada ser bra i mörker men är 

mycket känsliga för ljus. Andra kan se skarpt och tydligt men bara rakt fram, medan andra kan 

ha svårigheter att tolka vad de ser på grund av skador inom synnerver eller skador inom hjärnans 

syncentrum. WHO (2012) påpekar att hur väl en människa ser, grovt kan delas in i fyra olika 

kategorier: 
 

 Original  Svensk översättning 

• Normal vision 
• Normal syn 

• Moderat synnedsättning 
• Moderate vision impairment 

• Grav synnedsättning 
• Severe vision impairment 

• Blindhet 
• Blindness   

   Översatt av Thomas Nordqvist 

   Korrekturläst av Tim Rosenqvist 

 

Vidare påstår WHO (2012) att moderat synnedsättning och grav synnedsättning kan 

klassificeras tillsammans som låg grad av syn, medan dessa tillsammans med blindhet 

representerar hela spektrumet av synskador eller nedsatt syn. WHO (2012) nämner även att man 

kan använda sig av en skala på 1-5 för att tydligare beskriva individers grad av nedsatt syn; där 

1–3 representerar låg grad av syn, medan 3-5 representerar blindhet. 
 

I skrivande stund estimeras det att runt 253 miljoner människor runt om i världen lever med 

någon form av nedsatt syn och att en majoritet av dessa individer är över 50 år. Av alla dessa 

kan fyra femtedelar av alla synnedsättningar rubriceras som moderat- till grav, medan resterade 

individer tillhör minoriteten där en femtedel av alla med synnedsättning rubriceras som blinda 

(WHO 2017). Den ledande orsaken till att individer har eller erhåller nedsatt syn eller till och 

med blindhet, är obehandlade problem med ögonen. Exempelvis är obehandlad gråstarr 

vanligaste orsaken till varför individer blir blinda och obehandlade brytningsfel i ögat är 

vanligaste orsaken till att folk erhåller moderat- eller grav synnedsättning (WHO 2017). WHO 

(2012) påstår att fyra av fem synskador kan undvikas och botas om de upptäcks och behandlas 

i tid, och att behandling av synskador är väldigt mycket en socio-ekonomisk fråga. De senaste 

25 åren har man kunnat se en minskning av individer med synskador runt om i världen som en 

konsekvens av bättre utbildning och kunskap om synskador och högre tillgänglighet till 

professionell hjälp. 

 

När det kommer till hur användare med olika grad av syn använder sig av och navigerar inom 

digitala tjänsters gränssnitt så ser det väldigt olika ut. En fullt seende användare kan snabbt 

visuellt överskåda ett gränssnitt och direkt hitta vad som önskas (Kennel, Perrochon & 
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Darvishi 1996). Vidare påstår Kennel, Perrochon & Darvishi (1996) att detta är en mycket 

snabb process då fullt seende användare ofta inte ens behöver läsa totala längden av ord och 

länkar för att förstå dess mening och sammanhang, vilket är en möjlighet många användare 

med nedsatt syn inte har. Istället är det vanligt att framför allt blinda användare, men även andra 

synskadade användare med moderat- eller grav-synnedsättning använder sig av skärmläsare. 

 

Skärmläsare är ett namn för mjukvara som omvandlar synlig information i ett gränssnitt till 

icke-visuell information som kan tolkas av synskadade. Denna Icke-visuella information kan 

omvandlas till blindskrift genom en punktdisplay, men mer vanligt är att icke-visuella 

informationen presenteras för användaren i form av syntetiskt tal, med hjälp av så kallad 

talsyntes (Kennel, Perrochon & Darvishi 1996). Skärmläsare fungerar genom att läsa upp 

information eller text i samband med beskrivande metadata, som är data som beskriver 

egenskaper hos objekt i gränssnitt. Metadata beskriver alltså hur en bild ser ut, eller vad en 

knapp har för funktion i gränssnitt. Avsaknad av metadata hos objekt i gränssnitt kan därför 

leda till svårigheter för en synskadad användare när skärmläsaren endast syntetiskt läser en 

knapp som bara "knapp" eller en bild som bara "bild” (Kennel, Perrochon & Darvishi 1996).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1. Process av skärmläsare och talsyntes baserad på diagram av Schlünz, G et al. (2017, s. 7)  
Illustrerad och tolkad av Tim Rosenqvist  

Korrekturläst av Thomas Nordqvist 
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Figur 1 visar hur processen ser ut för mjukvarubaserade hjälpmedel för synskadade. Steg 1 visar 

hur textuell information läses in av skärmläsare för att i steg 2 skickas vidare till drivrutinen för 

ljudhantering i systemet. I steg 3 skickas den textuella informationen till talsyntesen som 

omvandlar den textuella informationen till auditiv information och den auditiva informationen 

skickas i steg 4 tillbaka till drivrutinen för ljudhantering i systemet. I steg 5 skickas slutligen 

den auditiva informationen till användarens dator i form av ljud och presenteras till användares 

genom datorns högtalare. 

 

Ett alternativ till skärmläsare och talsynteser är mjukvara som underlättar för synskadade 

användare genom att förstora en viss del av gränssnittet. Denna typ av mjukvara benämns som 

skärmförstoringsprogram och fungerar likt ett förstoringsglas genom att förstora en av 

användaren specificerad del av gränssnittet, med önskad grad av förstoring. Detta digitala 

hjälpmedel är relativt populärt alternativ bland användare med moderat- till grav 

synnedsättning, men är inte använt av helt blinda användare då det normalt inte ger verbal 

feedback till navigering (Holm & Tenhunen 2002). 
 

 

2.2 Användbarhet 
 

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) publicerade 1998 standarden ISO-9241, 

som implementerades av Svenska standardinstitutet (SSI) till SS-EN ISO 9241-11:1998 där 

användbarhet definieras som följande: 
 

"Användbarhet: 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 tillfredande sätt" (ISO 9241–11:1998, s. 4) 
 

Bevan, Carter och Harker (2015) anser att det finns många som ansåg att denna standard var 

utdaterad sedan länge och inte längre tillgodosåg alla aspekter av användbarhet. De hävdar att 

tekniken har gjort enorma framsteg och sättet användare integrerar med teknik har ändrats 

väldigt mycket sedan den publicerades för 2 decennier sedan. ISO publicerade 2018 en 

uppdaterad standard för användbarhet som ersätter den gamla där användbarhet definieras som 

följande: 
 

"Usability: Extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals 

with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use" (ISO 9241–11:2018) 

 
 

Vid tillfället denna studie genomförs är inte ISO 9241-11:2018 adapterad av SSI till svenska 

och därmed kommer engelska versionen av standarden användas fortlöpande i studien. 

Användbarhet går hand i hand med konceptet användarupplevelse. Om en tjänst är användbar 

ökar chansen att användaren får en positiv upplevelse när de interagerar med gränssnittet. 

Vidare, om en tjänst inte är användbar, ökar chansen att användaren får en negativ 

användarupplevelse när de interagerar med tjänstens gränssnitt (Robin & Chisnell 2008). Robin 

och Chisnell (2008) hävdar vidare att en tjänst är användbar när användaren interagerar med 

tjänsten på ett intuitivt sätt och resultatet av användarens inmatning till gränssnitt resulterar i 

förväntad utmatning i gränssnittet. De visar alltså att äkta användbarhet är osynligt; att man som 

användare inte tänker på användbarhet när saker fungerar som det ska, utan att användbarhet 

endast märks när saker inte fungerar som väntat. 
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Nielsen (2012) beskriver vikten av användbarhet och positiv användarupplevelse för tjänster. 

Om en tjänst inte är användbar och upplevs svår att använda är risken stor att användarna slutar 

använda tjänsten eller vänder sig till konkurrenter som levererar tjänster med bättre 

användbarhet. Nielsen (2012) påstår att användbarhet är ett kvalitetsattribut för att värdera hur 

lätt en tjänsts gränssnitt är att använda. Vidare hävdar Nielsen (2012) att användbarhet kan 

definieras genom att delas upp i fem olika kvalitetskomponenter: 

 

• Lärbarhet: Hur enkelt utför användare olika uppgifter första gången de kommer i 

kontakt med gränssnittet?  
• Effektivitet: Hur snabbt kan användarna lösa olika uppgifter när de har lärt sig 

gränssnittet?  
• Förmåga att minnas: När användare återkommer till gränssnittet efter att de inte 

använt det på ett tag, hur väl kommer de ihåg de olika funktionerna?  
• Fel: Hur många fel gör användarna, hur allvarliga är felen samt hur snabbt kan de 

återhämta sig från dem?  
• Tillfredsställelse: Hur tillfredsställda är användarna över att använda gränssnittet? 

 

Nielsen (2003) påstår att det finns en direkt korrelation mellan en tjänsts användbarhet och ett 

antal positiva effekter för verksamheten eller leverantören av tjänsten. En verksamhet som 

allokerar en tiondel av sin totala utvecklingsbudget till användbarhetsaktiviteter vid 

designprocessen, ser generellt att tjänsten blir dubbelt så användbar för målgruppen än om detta 

inte hade utförts. Vidare hävdar Nielsen (2003) att tjänster som är mer användbara är andra ser 

en betydande ökning av antal användare av tjänsten och att målgruppen dessutom använder 

tjänsten mer effektivt. Följaktligen ser tjänsteleverantörer som investerar i användbarhet alltid 

hög avkastning (Nielsen 2003). 
 

2.3 Metoder för att utvärdera användbarhet 
 

Metoder för att testa användbarhet kan delas upp i tre distinkt olika kategorier: Expertbaserade 

metoder, modellbaserade metoder och Användarbaserade metoder (Dillon 2001). 

 

Expertbaserade metoder, även kallat Inspection-based metods är metoder där en expert inom 

Human Computer Interaction (HCI) testar en tjänst, vanligtvis en hemsida eller applikation och 

sedan värderar dess användbarhet med tjänstens målgrupp i åtanke. Det innebär alltså att inga 

användare är inblandade i utvärderingen av tjänstens användbarhet, utan resultatet baseras helt 

på expertens omdöme (Ogolla 2011). Expertbaserade metoder kan vidare delas in i två 

subkategorier. Den första är Heuristic Evaluation, där testaren sekventiellt testar förbestämda 

uppgifter och rapporterar varje anomali mot förväntat resultat som ett potentiellt problem för 

testgruppens användare. Den andra subkategorin är Cognitive Walkthrough, där HCI experten 

fastställer hur en uppgift bör genomföras korrekt i sekventiella steg. För att sedan estimera på 

skärmbasis med hur stor sannolikhet en användare i målgruppen kan genomföra uppgiften i 

korrekt sekvens (Dillon 2001). 

 

Dillon (2001) hävdar att modellbaserade metoder inte är lika frekvent använda för att mäta 

användbarhet som de andra metoderna. Likt expertbaserade metoder så använder sig 

modellbaserade metoder inte av användare för att mäta användbarheten. Vanligaste metoden 
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som används inom modellbaserade metoder är GOMS-ramverket. Ramverket står för goals, 

operators, methods och selection rules. Metoden går ut på att en utvärderare använder sig av 

kunskap om människors psykologi för att estimera tidsåtgång för specifika uppgifter inom 

tjänsten som utvärderas (Dillon 2001). 

 

Användarbaserade metoder genomförs vanligtvis genom att ett antal användare som 

representerar målgruppen får testa en tjänst genom att utföra förbestämda uppgifter, med eller 

utan hjälpmedel för att kunna genomföra testet. Genom att dokumentera användarens framsteg 

i testet och ställa frågor efter varje avklarad uppgift eller test, kan data om effektivitet, 

verkningsgrad samt grad av tillfredställnings extraheras ur en analys av testdata (Ogolla 2011). 

Dillon (2001) hävdar användarbaserade metoder är den metod som resulterar i den mest 

pålitliga och valida estimatet av en tjänsts användbarhet, då detta ligger närmast hur 

användningen i verkligheten. 

 

Horsky et al. (2010) påstår i en studie att det inte finns en typ av utvärderingsmetod som enskilt 

kan identifiera alla problem med användningsbarheten då olika typer av utvärderingsmetoder 

resulterar i olika data om användares interaktion. Olika metoder för att utvärdera 

användbarheten är därmed mer eller mindre relevanta och effektiva beroende på vilket steg i 

utvecklingen en tjänst är och vad som utvärderas. Vidare finns det inte en typ av 

utvärderingsmetod som enskilt är bättre på att identifiera problem i användbarheten för en 

specifik målgrupp av användare, då alla utvärderingsmetoder utvärderar samma målgrupp och 

användargrupp. Horsky et al. (2010) hävdar att expertbaserade test, mer specifikt heuristik 

evolution-metoden vanligtvis resulterar i många fler identifierade användningsproblem än vad 

som vanligtvis identifieras vid användarbaserade utvärderingar. Vidare är det vanligt att 

utvärderaren i expertbaserade metoder presenterar en mer målande, övergripande och 

analyserande bild av exempelvis målgruppens flöden genom gränssnitt, där 

användningsproblem diskuteras och eventuell konstruktiv kritik presenteras. Dillon (2001) 

påpekar dock att det inte alltid är nödvändigt att utvärdera en tjänsts användbarhet med hjälp 

expert metoder då många av de problem som identifieras ofta är mindre omfattande och svåra 

att stöta på vid normal användning av tjänsten. Därmed kan problemen vara attribut som 

målgruppens användare inte ser som ett problem eller har möjligheten att arbeta sig runt. 

 

Horsky et al. (2010) påpekar att valet av metod för att mäta användbarhet inte alltid är uppenbart 

då det till stor del baseras på vad för information som behövs om tjänsten och i vilket steg av 

livscykeln tjänsten är. Vidare är dessa endast metoder för att mäta användbarhet med olika 

parametrar och fokusområden och därmed kan även en kombination av olika test med olika 

metoder vara lämpligt för att säkerställa pålitligt och valid data om användbarheten för 

målgruppen. Gemensamt för dessa metoder är att de alla har olika för- och nackdelar, som kan 

ha positiva och negativa effekter på testets intressenter och egenskaper. Användarbaserade 

metoder är generellt sett och som tidigare nämnt, den metoden av de tre berörda, som resulterar 

i det mest realistiska estimatet av användbarheten hos målgruppens användare, samtidigt som 

den kan uppenbara viktiga användarproblem då testarna är representativa av faktiska tänkta 

användare av tjänsten (Dillon 2001). 

 

En konsekvens av användarbaserade metodens noggrannhet är dock negativa egenskaper, 

exempelvis som höga kostnader. Att testa med användare är kostsamt både tidsmässigt och 

ekonomiskt, en kostnad som ökar sekventiellt för varje användare som inkluderas i testet. 
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Expertbaserade metoder relativt till användarbaserade metoder effektiva, både ekonomisk och 

tidsmässigt då endast en utövare krävs för att producera resultat om en tjänst användarbarhet 

för en specifik målgrupp (Ogolla 2011). Dock kan expertbaserade metoder resultera i en 

överestimering av problem inom användbarheten, samtidigt som antalet problem som 

identifieras mycket krediteras till expertens kompetens inom HCI samt målgruppens krav, 

vilket betyder att metodens resultat baseras på en individs kompetens (Dillon 2001). 

 

Då denna studie inte involverar experter inom HCI och nedsatt syn kommer studien att 

genomföras genom med hjälp av användarbaserade metoder, i form av användarhetstest. Mer 

utförlig förklaring återfinns i metodkapitlet. 
 

2.4 Användarbaserade användbarhetstest 
 

Begreppet användarbarhetstest är relativt öppet för tolkning och kan i olika sammanhang 

referera till olika tekniker och metoder för att testa användbarhet (Rubin & Chisnell, 2008). 

Rubin och Chisnell (2008) definierar begreppet användarbaserade användbarhetstest som en 

process som använder testdeltagare representativa för målgruppen, för att utvärdera till vilken 

grad tjänsten uppnår användbarhetskriterierna genom att utföra en rad fördefinierade uppgifter. 
 

Det är enligt Ogolla (2011) vanligt att användbarhetstester är begränsade till de resurser som 

testutförarna är bekväma att allokera till undersökningen och det är vanligt att antalet 

testdeltagare i testet förblir relativt liten. Nielsen (2000) påstår att få testdeltagare nödvändigtvis 

inte är en dålig sak. Han hävdar att vid en kvalitativ studie av en tjänsts användbarhet behövs 

endast ungefär fem testdeltagare, då fler testdeltagare inte nödvändigtvis resulterar i fler 

identifierade problem i användbarheten. Istället verkar resultaten stagnera vid fem användare, 

och därmed är detta antal mest effektivt ur ett kostnad-vinnings perspektiv. Detta fenomen 

presenterar Nielsen (2000) visuellt i figur 2. Nielsen (2000) påpekar dock att detta antal endast 

är effektivt ur ett kvalitativt perspektiv, och att kravet på antal testdeltagare ökar signifikativt 

om studien utförs kvantitativt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2: Antal användare kontra funna problem (Nielsen 2000) 

 

Det finns många olika tekniker för att utföra användbarhetstest där vissa är mer formella än 

andra, men alla med möjlighet att producera information om användbarheten baserade på 

feedback insamlad ifrån test Ogolla (2011). De vanligaste teknikerna för att samla in data om 

användbarheten i användarbaserade test är som följande (Dillon 2001): 
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Intervjuer och video  

Genom att intervjua och föra en öppen konversation med testdeltagaren gällande dess 

uppfattning och åsikter efter de använt tjänsten som testas (Ogolla 2011) 

 

Ostrukturerade användarbaserade test  

Ett test som vanligen utförs i tidigt stadie av en tjänsts utveckling, där mer formella tekniker 

inte alltid är applicerbara. Testdeltagare och utvärderaren informellt diskuterar och testar 

tjänstens gränssnitt och diskuterar sedan gemensamt för att identifiera bra och dåliga 

egenskaper, vad som fungerar eller ej, samt vad som kan förbättras (Ogolla 2011) 

 

Frågeformulär/enkät  

Ett enkelt sätt att erfordra kvantitativ data om en tjänsts användarbarhet är genom formulär eller 

enkäter. Detta ofta är tidseffektivt samt kan producera data till grund för värderingen. 

Testdeltagare kan antingen fylla i ett formulär medan de använder tjänsten eller efteråt. Det är 

av stor vikt när frågeformulär används i test att det är validerat och pålitligt för att data som 

effektivitet, verkningsgrad och användares perception skall kunna produceras (Ogolla 2011) 

 

Observation  

Vid observation av en användare när den utför fördefinierade uppgifter kan data om effektivitet 

och tillfredsställelse analyseras. Detta är en kvalitativ teknik då man studerar testdelagarens 

kognitiva reaktioner till att använda systemet och noterar saker som hur testdeltagaren attityd, 

känslor, rörelser, verbala kommentarer och ansiktsuttryck (Ogolla 2011). 

 

Think-aloud–protocol  

En teknik som kan resultera i feedback om användbarhet snabbt i kontrast mot frågeformulär 

är Think-aloud protocol (TAP), eller på svenska "Tänk högt". Detta görs genom att låta 

testdeltagaren verbalt kommunicera tillvägagångssätt, tankar, åsikter med utvärderaren medan 

de utför angivna testuppgifter, samtidigt som utvärderaren dokumenterar detta. TAP kan därför 

beskrivas som en kombination av observation, frågeformulär, och verbal reaktiv 

kommunikation (Norgaard & Hornbaek 2006). TAP kan genom att studera testanvändarens 

avancemang genom de givna identifiera om uppgifter leder till olika reaktioner som 

överraskning, irritation, tvekan, tillfredsställelse. Detta i samband med testanvändarens verbala 

respons påvisar snabbt var problem finns i tjänsten och om användaren har kognitiva eller 

förståelseproblem (Ogolla 2011). 

 

En påvisad nackdel med användningen TAP är att testanvändare ibland kan ha svårt att 

kommunicera i takt med exekveringen av de givna uppgifterna vilket kan leda till svårigheter 

att koppla samman testanvändarens kommentarer till respektive uppgift. Detta är dock för det 

mesta endast ett problem när användaren finner uppgifter enkelt att utföra. Om uppgifterna 

istället verkar vara komplicerade har testanvändaren mer tid att reflektera och kommunicera 

sina handlingar, samtidigt som värderaren enklare kan dokumentera testanvändarens respons 

till respektive fråga (Ogolla 2011). Vidare kan problem uppstå om testanvändare av någon 

anledning inte väljer att kommunicera med värderaren. Testanvändaren kan exempelvis tappa 

självförtroende eller bli nervösa om de glömmer av instruktioner eller finner en uppgift alltför 

invecklad och slutar därmed att kommunicera sina handlingar. Om TAP inte resulterar i 
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feedback för användbarheten på grund av ofördelaktig kommunikation kan potentiella 

användningsproblem missas (Norgaard & Horbaek 2006).  
"Protocol" i Think-aloud protocol förklarar hur kommunikationen mellan testanvändare och 

utvärderare ska ske. Det finns en mäng olika variationer men de vanligaste och mest frekvent 

använda är som följande (Ogolla 2011): 

 

• Instruktion: Utvärderaren försöker här frambringa feedback ifrån testanvändaren genom 

att ställa indirekta instruktioner. Exempelvis; "Varför klickade du där?", "Berätta för 

mig om du letar efter någonting", "Berätta för mig vad du letar efter och om du kan 

hitta det".  
• Intervention: Utvärderaren bryter in när testanvändaren utrycker sig verbalt. 

Utvärderaren kan här ställa frågor för att få testanvändaren att ge mer utvecklat svar. 

Exempelvis; "Vad tycker du om formen på ikonen?", "Hur tänker du nu?", "Vad tror du 

denna ikon betyder?" 

• Uppmaning: Om det förekommer mycket tystnad mellan testanvändaren och 

utvärderaren kan utvärderaren i intervaller på exempelvis 10 minuter komma med 

uppmaningar. Detta kan ge testanvändaren motiv till att kommunicera sina tankar om 

uppgiften 
 

TAP kan vidare delas in i två kategorier av protokoll; Concurrent Think-Aloud Protocol och 

Retrospective Think-Aloud Protocol (Ogolla 2011). Största skillnaden mellan dessa metoder är 

att i Concurrent TAP sker kommunikation mellan testanvändare och utvärderade konsekvent 

genom hela testet, medan man i Retrospective TAP tillåter testanvändare att utföra en 

testuppgift i tystnad, för att sedan när uppgiften är klar, diskutera med utvärderaren (Ogolla 

2011). 

 

Nielsen (2001) hävdar att en kvalitativ studie av användbarhet generellt resulterar i bättre och 

mer direkt insikt av hur användbar är tjänst verkligen är. Nielsen (2001) hävdar dock att 

kvantitativa mätvärden, även om det generellt är mycket mer kostsamt att anskaffa kan fungera 

som ett analytiskt verktyg för att en verksamhet vid analys av en tjänsts användbarhet. Det kan 

exempelvis användas för att producera statistik om hur användbarheten påverkas vid iterativ 

design av tjänster, då man kan se om vissa designelement förbättras eller påverkar 

användbarheten på ett negativt sätt. Det vanligaste sättet att testa användbarhet kvantitativt, med 

mätvärden är att använda sig av ISOs standard System and software requirements and 

evaluation (SQuaRE) - measurement of quality in use, som hävdar att man bör använda sig 

följande mätvärden för att mäta användbarhet på ett effektivt sätt; Effektivitet, Verksamhetsgrad 

och Tillfredsställelse (SSI 2016). 

 

Då denna studie ämnar undersöka hur användbara de specificerade digitala 

underhållningstjänsterna är för synskadade användare kommer en kombination av 

användarbaserade test användas. 
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3  Metod 
 

För att på ett adekvat sätt kunna besvara studiens syfte och forskningsfråga och har denna studie 

genomförts med kvalitativ inriktning och fokus. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär enligt 

Bryman (2016) att besvara en forskningsfråga genom teori som härleds ur forskning. Denna 

studie följer detta induktiva tillvägagångssätt genom intervjuer och experimentella 

användarbaserade test där data sedan använts som underlag till kvalitativ analys. 
 

3.1 Forskningsdesign 
 

Detta kapitel beskriver studiens utformning och tillvägagångssätt för att samla in data och 

empiri genom användbarhetstester och intervjuer. 
 

3.1.1  Utformning av intervju och intervjufrågor 
 

Resultaten från intervjuerna kommer ge oss bäst inblick i generell användaruppleve hos 

användarna. Fördelen med att använda intervjuer är att det är ett flexibelt arbetssätt som kan 

ske på flera olika sätt beroende på hur man väljer att lägga upp det. Genom att genomföra 

intervjuerna semi-strukturerat så kan samtalen vara mer fria, naturliga och tillåta att personen 

själv styr, i viss utsträckning, i vilken ordning saker tas upp (Bryman 2016; Recker 2013). Ett 

par fördelar med att använda sig av semi-strukturerade intervjuer är att de kan användas för att 

bekräfta vad man redan vet samtidigt som man utökar kunskaperna om ett specifikt ämne. En 

annan fördel är att det är väldigt lätt att återkoppla vid ett senare skede om man skulle missat 

att ställa en fråga vid det faktiska intervju tillfället (Recker 2013). 
 

Det är viktigt att man förbereder intervjun väl med begripliga instruktioner så att inte 

misstolkningar sker och påverkar resultatet negativt. Något som kan vara negativt med 

intervjuer är att olika individer har olika förmågor att uttrycka sig, vilket kan påverka resultatet. 

En annan sak som skulle kunna vara negativt med intervjuer är att man kan komma på fel fot 

med personen i fråga. Det är viktigt att visa respekt gentemot personen som intervjuas, speciellt 

i detta fall då intervjuerna skall ske mot en speciell grupp människor (Recker 2013). 
 

Med hjälp av intervjuerna så kunde det fokuseras direkt på det valda ämnet. Vårt val och 

upplägg av intervjun och intervjufrågorna har följt det sätt Recker (2013) beskriver i sin bok 

om semi-strukturerade intervjuer. Han skriver att semi -strukturerade intervjuer oftast börjar 

med ett par generella frågor. Dessa generella frågor kan ha en koppling till huvudfrågorna och 

kan formuleras i förväg (Recker 2013). 
 

För att få en bild av testdeltagaren, återfinns ett par inledande generella frågor innan 

huvudfrågorna, som återfinns i användartestet. Dessa inledande frågor är också kopplade till 

huvudfrågorna. Även huvudfrågorna kan vara öppna eller begränsade på ett visst sätt (Recker 

2013). 
 

Två stycken semi -strukturerade intervjuer genomfördes med testdeltagare (Bilaga 2). En 

inledande intervju för att lära känna testdeltagaren och att låta testdeltagaren bli bekväm i 

miljön och med de som intervjuar. Den inledande intervjun bestod av generella frågor som 

berör användbarhet, tjänsterna (Spotify och Netflix) och testdeltagarens användning av dem. 

 

Finns det några problem med tjänster som du kommer i kontakt med idag?  
Exempelutdrag ifrån inledande intervju: Fråga 1 (Bilaga 2) 
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Den andra, återkopplande intervjun berörde frågor som återkopplade till testdeltagarens 

upplevelser efter genomförd testning. Syftet med den återkopplande intervjun var att få 

insikt i testdeltagarens preferenser, upplevelser av tjänsterna och eventuell problematik som 

upplevdes men inte uttrycktes under pågående testning. 
 

Hur tyckte du att det gick?  
Exempelutdrag ifrån återkopplande intervju: Fråga 1 (Bilaga 2). 

 

3.1.2  Observerade Intervjuer 
 

För att förstå problematik och preferenser i användbarhetsdesign för målgruppen synskadade 

användare utöver ISO:s generella grunddefinition genomfördes testerna kvalitativt med ett 

begränsat urval av användare. Testerna var interaktiva för att få en överskådlig bild av 

målgruppens användningssätt och svårigheter. Testerna genomfördes av testdeltagaren under 

observation för att identifiera var målgruppen begränsades mest av tjänstens 

användbarhetsdesign (Beyer & Holtzblatt 1997). Beyer & Holtzblatt (1997) förklarar hur en 

fördel vid testning under observation är att informationen är lättillgänglig, utan att 

nödvändigtvis behöva interagera med individen som studeras och påverka eller störa testningen. 

En annan fördel med observationer är att de är bra att kombinera med andra 

undersökningsmetoder (Recker 2013). 
 

Den största nackdelen med observationer är risken att man tolkar situationen felaktigt. När 

individer vet att de observeras kan det finnas risk att de ändrar sitt beteende. De anpassar sitt 

beteende efter vad de tror förväntas av dem istället för att agera naturligt (Recker 2013). 

Testningen kommer ske på två plattformar för varje tjänst, P.C. och Smartphone. Anledningen 

är att testa användbarheten på två olika gränssnitt för samma tjänst och undersöka skillnader i 

användbarhet mellan plattformarna och deras gränssnitt. 
 

Under testet genomförde testdeltagaren inkrementellt tilldelade uppgifter i digitala 

underhållningstjänster på egen hand, uppgifterna utfördes inkrementellt då somliga testfrågor 

är beroende av varandra och måste därför utföras i strukturerad följd. Parallellt med 

genomförandet av testningen ombeds testdeltagaren att muntligt beskriva sin tankegång och sitt 

tillvägagångssätt enligt Ogollas (2011) beskrivning av TAP för att tydligt påvisa feedback i 

form av kommentarer och känslomässigt tillstånd för att därigenom få en realistisk och genuin 

bild av testdeltagarens känsla för användbarheten. Observatören antecknade även eventuella 

hinder eller betydande iakttagelser. Efter testerna skedde en genomgång med testdeltagaren av 

alla scenarion där testdeltagaren fick möjlighet att reflektera och beskriva sin upplevelse av 

tjänsten. Observatören stämde av sina iakttagelser med användaren och gjorde en 

sammanställning av resultatet. 
 

3.1.3  Utformning av test 
 

För att säkra testets struktur och genomförbarhet mot målgruppen skedde utformning av test 

och testfrågor i iterationer där varje iteration skickades till SRF för värdefull feedback. Varje 

iteration testades även praktiskt med talsyntes för att testa genomförbarheten av testet. Test 

begränsades till plattformarna P.C. och iPhone då det specificerats som preferens i inledande 

mail-kontakt av samtliga testdeltagare och testet har som avsikt att motsvara ett vardagligt 

användningssätt (Bilaga 1). 

 

Testets övergripande struktur baseras på den teori som beskrivs av Ogolla (2011) för 

användbarhetstester i form av frågeformulär/enkät för att erfordra data. Testerna formaterades 

i "vanlig text" för att simulera ett e-mail. Det gjordes efter att våra inledande genomförda 
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tester påvisade komplikationer för alternativ som involverade visuella element som exempelvis 

Google forms. Komplikationer som exempelvis redundant läsning av metadata för 

testdeltagarens skärmläsande hjälpmedel vilket ledde till förvirring eller irrationell och 

ostrukturerad navigation med tangentbordet orsakat av diverse element som drop-downs (Figur 

3) eller radio-buttons (Figur 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Drop-down meny (A Beautiful site 2017) Figur 4. Radio buttons (UXPlanet 2016) 

 

Testfrågorna utformades på ett sätt som motsvarade vardagligt användning och utformades så 

att resultatet av användningen möjliggjorde mätbarhet av de tre användbarhetsfaktorer som 

specificeras av The Swedish Standards Institute (SSI) (2016): Effektivitet, verksamhetsgrad och 

tillfredsställning. Data för effektivitet representeras genom att fråga testdeltagaren om en 

uppgift gick att slutföra, data för verksamhetsgrad besvaras genom tidtagning och data för 

tillfredsställning formuleras genom att testdeltagaren blir ombedd att svara på en skala mellan 

1 till 5 för hur det upplevde användningen. Samtliga frågor är utformade för att få belägg för att 

kunna mäta användbarhet. Uppgifterna i testen utformades på ett sätt som innebär att en uppgift 

går att genomföra och besvara för respektive plattform, trots olika gränssnitt. 

 

Uppgift 1  
Logga in på tjänsten med användarnamnet: Surveyhb2018@gmail.com och lösenord: test. När du är 
inloggad sök efter “Ted Gärdestad” och välj en valfri låt att spela upp.  
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid 
Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under utförandet av uppgiften? 
(1 representerar väldigt svår och 5 väldig svår)  
Dator: 
Smartphone: 
 

Exempelutdrag ifrån testfrågor: Uppgift 1, Spotify-test (Bilaga 1) 

 

Exemplet från Bilaga 1 ovan visar hur de tre mätetal som krävs för mätning av användbarhet 

sammanvävts tillsammans med en uppgift som motsvarar vardagligt bruk enligt SSI (2016) 

och struktur frågeformulär/enkäter för användbarhetstester som beskrivs av Ogolla (2011). 
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3.2 Urval 
 

Det finns flera olika sätt att få fram ett urval för sin studie. Målstyrt urval är en urvalsmetod 

som Bryman (2016) beskriver som ett strategiskt urval. Målstyrt urval fungerar på så sätt, med 

utgångspunkt i studiens syfte, göra ett urval av personer som på något sätt kan ha en koppling 

till studien. Denna koppling skulle kunna vara att man har kunskap eller på ett sätt är berörda 

av det man syftar till att undersöka. Snöbollsurval är en typ av målstyrt urval. Snöbollsurvalet 

innebär att man ställer en förfrågan till personer som är relevanta för studiens syfte samt som 

motsvarar kriterierna för att kunna delta i studien (Bryman 2016). 
 

Testdeltagarna som deltagit i studien har varit mellan 18 och 60 år gamla. De har varit 

lokaliserade från mellan-, ända ner till Sydsverige. För att kunna delta i studien krävs att man 

har någon typ av synskada, en sådan synskada skulle exempelvis kunna vara att man lider av 

grön starr eller att man är fullständigt blind. Totalt var det fem personer som deltog, varav två 

var kvinnor och tre män. Personerna som deltog i studien representerar gruppen människor som 

lider av någon typ av synskada. De personer som deltog i studien har olika utbildning, olika kön 

samt olika erfarenheter vad gäller användning av digitala tjänster. 
 

3.3 Tillämpning 
 

För att komma i kontakt med eventuella testdeltagare för undersökningen var vi i kontakt med 

SRF(Synskadades Riksförbund). De hjälpte oss att komma i kontakt med personer som är 

synskadade genom att se över intresse om att delta i undersökningen bland sina medlemmar. 

De medlemmar i SRF som visat intresse av att delta i studien har sedan kontaktat oss via e-mail 

där de även har fått svar på eventuella frågor angående undersökningen. 
 

När en person uttryckt intresse av att delta i undersökningen har tid och plats diskuterats. 

Eftersom att vi haft som avsikt att få en så representativ bild av Sverige som möjligt har 

intervjuer genomförts på tre olika orter: Borås, Helsingborg och Karlstad. Tre intervjuer med 

deltagare från Västra Götaland genomfördes på Högskolan i Borås i avskilda grupprum med 

privat utrustning och mjukvara, anpassad för testdeltagarna och testen. Intervjuerna i Karlstad 

och Helsingborg har genomförts i privat miljö och genomgående har samma eller motsvarade 

utrustning används vid testning. 
 

Vid genomförande av intervjuer och test försågs testdeltagaren med övergripande information 

och bakgrund kring studien för att motivera genomförandet av testerna samt för ökad förståelse 

och insyn (Beyer & Holtzblatt 1997). Inledande fördes en öppen diskussion följt av ett par 

frågor med testdeltagaren för att diskutera hur de upplevde användbarhet för synskadade 

generellt i deras respektive användning. Innan testningen påbörjades så försäkrades 

testdeltagarna om att alla uppgifter de ger, även personliga uppgifter, kommer förvaras på ett 

säkert sätt och bara användas i utbildande syfte. Vi informerade dem även att det är frivilligt att 

avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst under loppets gång. 
 

Den inledande intervjun övergick till testning som genomfördes under observation där 

testdeltagaren ombads att "tänka högt" samtidigt som testdeltagaren genomförde uppgifter för 

att förstå hur testdeltagaren tänker och vad testdeltagaren upplever under testning (Ogolla 

2011). Alla testdeltagare fick samma typ av uppgifter som de skulle försöka lösa, oavsett vilka 

förutsättningar de har vad gäller syn eller erfarenhet från tidigare användning av tjänsterna. 

Medan testdeltagaren slutförde uppgifterna fördes anteckningar över kommentarer från 

testdeltagaren samt eventuella hinder och iakttagelser. 
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Testuppgifterna som tilldelades till testdeltagarna representerar uppgifter över vardagligt bruk 

för tjänsterna Spotify och Netflix för att få en realistisk bild av användning enligt det 

utformningssätt av testning som beskrivs av Swedish Standards Institute (2016). 

Testerna för P.C. genomfördes på en stationär dator försedd med operativsystemet Windows. 

Beroende på testadeltagarens synnedsättning så användes antingen talsyntesen JAWS eller 

förstoringsprogrammet ZoomText. Vid testning av tjänsterna på Smartphone användes 

testdeltagarnas egna telefoner med hjälpmedlet VoiceOver. Testerna på Smartphone 

begränsades till VoiceOver eftersom att deras privata Smartphone användes vid testning och 

samtliga testdeltagare använde iPhone med tillhörande hjälpmedel, VoiceOver. Testerna 

utfördes inkrementellt och inleddes med P.C. följt av Smartphone. Anledningen till varför 

testningen sker på två plattformar är för att testa användbarheten över två gränssnitt. På så sätt 

kan man se vad för begränsningar som återfinns över gränssnitten för synskadade. 
 

Efter utförda tester genomfördes en återkopplande intervju där testdeltagaren fick möjlighet att 

beskriva och summera användbarhet, genomförande och problematik. Data från både inledande 

och återkopplande intervjuer antecknades och test-data sammanställdes för att påvisa resultat. 
 

3.4 Analysmetod 
 

Kvalitativ data från intervjuer analyserades tematiskt för att identifiera teman i erhållen data 

och genomfördes genom att identifiera mönster i svar som: likheter, skillnader eller 

upprepanden. Identifierade teman sammanställdes sedan i en matris enligt det tematiska 

ramverk som Bryman (2016) presenterar, vilket ger en överskådlig bild av data som påvisar 

resultat. Även data som härleds från iakttagelser i de observerade intervjuerna analyserades 

tematiskt för att identifiera mönster i testdeltagarnas genomföranden.  
För att analysera testdata från resultaten av genomförda tester sammanställdes data i 

frekvenstabeller enligt multivariantanalys (Bryman 2016). Analysmetoden multivariantanalys 

motiveras genom att mätning av användbarhet sker i mätning av tre variabler effektivitet, 

verkningsgrad och tillfredsställelse (SSI 2016). De tre variablerna sammanställdes så att de 

representerar ett medelvärde för varje individuell testdeltagare och jämfördes för att identifiera 

förhållanden mellan variabler. 

Genom att låta testdeltagaren utföra specifikt framtagna uppgifter som ämnas efterlikna normalt 

bruk av systemet, följt av en betygsättning som reflekterar upplevelsen, kan man få en empirisk 

grund att värdera systemets användbarhet på (SSI 2016). Metodiken för att mäta användbarhet 

i denna studie kompletterades med SS-ISO/IEC 25022:2016 Metrics som har tre relevanta 

mätetal för användbarhet; effektivitet, verkningsgrad och tillfredsställelse. Mätetalen användes 

i testerna vid observerade intervjuerna enligt Swedish Standards Institute (SSI) 

rekommendation: 
 

"The proposed quality in use measures are primarily intended to be used for quality 

assurance and management of systems and software products based on their effects when 

actually used." (SSI 2016). 
 

Efter genomförda tester analyserades data utifrån mätetalen enligt de ekvationer som anges i 

SS-ISO/IEC 25022:2016 (ISS 2016) för sammanställning.  
Effektivitet analyserades genom att följa SSIs ekvation enligt Figur 5. Efter varje utförd 

testuppgift fick testdeltagaren svara på om uppgiften gick att genomföra eller ej och 

summan av antalet genomförda uppgifter har sedan sammanställts och fungerat som 

underlag för effektivitetsekvationen. 
 
 
 

 

- 19 - 

http://usabilitynet.org/trump/documents/Usability_standards.ppt.pdf


 
 
 
 
 

Figur 5: Ekvation för effektivitet (SSI 2016) 

 

Verkningsgrad analyserades genom tidtagning för varje individuell uppgift, för varje 

individuell testdeltagare. Resultat av tider för uppgifterna analyserades som teman för att 

identifiera likheter, skillnader eller upprepanden i data. Verkningsgrad analyserades enligt 

ISS notation: 

 

"Efficiency measures are typically compared with the efficiency when using a different product or 

version, or the efficiency in the absence of the product" (ISS 2016). 

 

Tillfredsställelse analyserades genom att testdeltagaren efter respektive utförd testuppgift 

graderade tillfredsställelse i upplevelsen av användningen på en skala från ett (1) till fem 

(5), där ett (1) syftar på väldigt negativ användarupplevelse och fem (5) en väldigt positiv 

användarupplevelse enligt angivet exempel av SSI (2016) i standarden. En teknik som 

användes var Single Ease Question utformad enligt litteratur från Bryman (2016) i formatet 

Likert för att få en nyansering av attityder runt tillfredsställelse av användningsbarhet. Fem 

alternativ presenteras där alternativ 3 representerar ett neutralt alternativ, lägre än 3 

representerar lägre nyansering av tillfredsställelse och högre än 3 representerar högre 

nyansering av tillfredsställelse. Formatet anpassades till målgruppen enligt behov, vilket 

innebar att testdeltagaren istället för att bocka i ett alternativ i radio-buttons enligt standard 

formatet istället fick ange sitt svar i siffror. 
 

3.5 Metodreflektion 
 

I detta kapitel kommer de tidigare valda metoderna reflekteras över utifrån hur hållbar och 

pålitlig genererad data är. Även vad etiken säger under datainsamling kommer tas upp. 
 

3.5.1  Validitet 
 

Recker (2013) definierar validitet som relevansen av insamlad data för det givna problemets 

faktiska förmåga att mäta det man avser att mäta. Recker (2013) påstår att ett sätt att öka 

validiteten för studier är att säkerställa att testdeltagarna är representativa för studier. 

Testgruppen består av personer som lider i någon form av synskada. De testuppgifter som 

testgruppen har fått utföra representerar uppgifter som man kommer i kontakt med dagligen på 

dessa digitala tjänster. Att använda sig av testuppgifter som representerar vardagligt bruk är ett 

annat sätt att öka validiteten för studien och den insamlade data. Ett annat sätt att öka validiteten 

över studien och få en pålitlig data är att testa tjänsterna över olika plattformar, exempelvis IOS, 

P.C. Att utföra testerna på olika plattformar gör att ett större spann av data genereras över det 

som avses mätas. 
 

Två aspekter inom validitet handlar om intern och extern validitet. Intern validitet handlar om 

hur väl undersökningen stämmer överens med verkligheten medan extern validitet handlar om 

vad man kan säga om populationen utifrån undersökningen (Recker 2013). Vår undersökning 

stämmer överens med intern validitet eftersom de tjänster som undersöks har utstått kritik 

utifrån för att inte vara anpassade för synskadade människor. 
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Totalt var det fem testdeltagare som deltog i användbarhetstesten. I Figur 2 påvisar Nielsen 

(2000) att en kvalitativ studie inte behöver mer än fem testdeltagare, då fler deltagare inte 

absolut kommer resultera i fler identifierade problem i användbarheten. 
 

3.5.2  Reliabilitet 
 

Medan validitet fokuserar på "vad vi mäter", så ligger fokus på inom reliabilitet på "hur vi 

mäter". Reliabilitet kan definieras som att man ska få liknande eller samma resultat vid flera 

olika mätningar, oberoende av att flera personer genomför mätningen (Recker 2013). Bryman 

(2016) skriver att det kan vara svårt att få konsistenta resultat när undersökningar sker 

observativt. Människor har olika mycket kunskap och kapacitet vid olika tillfällen och 

sammanhang, vilket kan göra att man får olika resultat från testdeltagare. 

Tjänsterna som testas i denna undersökning har olika erbjuder gränssnitt på flera olika 

plattformar. Användbarhetstestet omfattar endast de gränssnitt som återfinns i smartphones och 

datorer, ett beslut som baseras på att dessa är de mest vanliga sätten att använda tjänsterna på. 
 

Data som genererats från uppgifterna givna i användbarhetstesten har visat sig vara 

inkonsistent. Det kan bero på att några av testdeltagarna hade mer erfarenhet av att använda 

tjänsterna på de två plattformarna testerna utfördes på. Någon hade även mer erfarenhet på den 

ena plattformen än den andra. Det är även svårt att få ett generaliserbart resultat när man utför 

undersökningar kvalitativt. 
 

3.5.3  Etiska frågor 
 

Etik handlar om att adressera frågor angående moral. Principer kan definieras utifrån etik som 

rätt eller fel, bra eller dåligt och rättvisa eller dygd (Recker 2013). Jan Recker (2013) skriver att 

det finns ett par etiska principer som ska tas i hänsyn när det kommer till datainsamling för 

studien. En sådan är frivilligt deltagande. Han förklarar den principen som sådan att delta i en 

studie är frivilligt för alla personer och ska inte leda till några konsekvenser (Recker 2013). 

Skulle eventuella testdeltagare känna sig intresserade att delta i studien så är det fritt fram att 

göra det, ingen ska behöva känna sig tvingad att delta. En annan princip som Recker (2013) 

nämner är att respondenterna för studien har rätt av avsluta undersökningen i förtid, utan att 

behöva avsluta undersökningen vid ett senare tillfälle. Genom att ha rätten att kunna avsluta 

undersökningen i förtid, så skulle respondenterna kunna göra det om de skulle känna obehag 

eller frustration över att testet inte går som de hade önskat. Dessa två principer har förtydligats 

för testdeltagarna när insamling av data har skett. Vid datainsamlingen från vår tänkta målgrupp 

var det väldigt tydligt att det var frivilligt att delta i undersökningen och de kunde avbryta sin 

medverkan om de skulle känna obehag. 
 

Vetenskapsrådet (2002) nämner ett par andra forskningsetiska principer som ska följas vid 

insamling av data. De nämner konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla uppgifter som 

genereras från intervjuerna, samt personuppgifterna, ska förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Testdeltagarna har försäkrats att alla deras uppgifter och personliga information 

kommer förbli anonymt. En annan sak som testdeltagarna försäkrades om var att de 

testdeltagare som deltog i undersökningen är att data och information som genereras från 

intervjuerna och testerna endast kommer användas i utbildande syfte. Vetenskapsrådet (2002) 

nämner detta med nyttjandekravet där uppgifter insamlade i utbildningssyfte inte får användas 

eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
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4  Resultat och Analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från insamlade data. Testdata från testen har analyserats 

genom multivariantanalys och sammanställts i frekvenstabeller. Kvalitativ data från intervjuer 

har analyserats genom tematisk analys utifrån tematiskt ramverk. 
 

4.1 Resultat 
 

Resultat presenterar sammanställt resultat för förutsättningar, experiment och intervju efter 

genomförd kvalitativ analys av data. 
 

4.1.1  Förutsättningar 
 

I Tabell 1 nedan presenteras varje testdeltagares förutsättningar inför påbörjad testning. 

Testdeltagarna besvarade respektive variabel genom en anpassad likert-skala i textform (Bilaga 

3). Tabellen förklarar testdeltagarnas erfarenhet av att använda Spotify och Netflix på två olika 

plattformar, P.C. och Smartphone. Siffran 1 representerar väldigt låg användning av tjänsterna 

på de två plattformarna medan siffran 5 representerar väldigt hög användning. Tabellen påvisar 

även hur pass synskadade testdeltagarna är, siffran 1 representerar ledsyn medan siffran 5 

representerar fullständigt blind. Teknisk erfarenhet representerar ett medelvärde i användning 

av båda plattformar (P.C. och Smartphone) där 1 motsvarar ingen erfarenhet av plattformar och 

5 motsvarar daglig användning av plattformar. 
 

 Testdeltagare 1 Testdeltagare 2 Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare 

   3 4 5 

Erfarenhet 1 1 2 1 4 

Netflix P.C.      
Erfarenhet 1 1 2 1 3 

Netflix      

Smartphone      
Erfarenhet 2 2 3 1 3 

Spotify      

P.C.      
Erfarenhet 4 5 5 2 4 

Spotify      

Smartphone      
Teknisk 4 5 5 3 5 

Erfarenhet      
Grad av 5 5 5 2 3 

Synskada      

 

Tabell 1: Testdeltagarnas förutsättningar inför test 
 

4.1.2  Testresultat experiment 
 

I Bilaga 3 presenteras resultaten från testdeltagarna för tjänsterna Spotify och Netflix på iPhone 

och P.C. Den visar resultat för varje testdeltagare ur de tre olika aspekterna (Effektivitet, 

verksamhetsgrad och tillfredsställelse) för att kunna mäta användbarhet. Effektivitet mäter 

procentantal av fullgjorda uppgifter för varje testdeltagare, totalt genomfördes 5 uppgifter. Om 

exempelvis en har testdeltagare 4 av 5 rätt så utgör det en effektivitet på 80 %.  
Verkningsgrad visar ett medelvärde för tid per avklarad testuppgift. Om det exempelvis tog 500 

sekunder för en testdeltagare att slutföra samtliga uppgifter, får testdeltagaren 100 sekunder i 

medelvärde per testuppgift, då verkningsgrad presenterar medelvärden i sekunder förekommer 

avrundning av decimaler till heltal. Aspekten tillfredsställelse mäts som ett medelvärde för hur 

testadeltagaren upplevde användbarheten för totalt slutförda uppgifter. 
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Även här räknas ett medelvärde ut. Testdeltagaren graderade tillfredställelsen på en skala från 

1 till 5 efter respektive testuppgift. Siffran 1 representerar väldigt svår och 5 väldigt lätt. 
 

Resultat i för tjänsten Spotify på Smartphone (iPhone) visar att fyra testdeltagare genomförde 

alla uppgifter. Resultat påvisar att testdeltagare 5 som inte klarade alla uppgifter hade högst 

verkningsgrad trots en 4 i erfarenhet av Spotify, 5 i teknisk erfarenhet och 3 i syn. Samtliga 

deltagare svarade 4 i tillfredsställelse. Verkningsgraden var lägst för testdeltagare 4 som har 

lindrigast synskada och lägst erfarenhet i användning av Spotify på plattformen. Skillnaden i 

verkningsgrad mellan testdeltagare 1, 2 och 3 är ett spann på ungefär 40 sekunder per uppgift. 
 

Resultat för tjänsten Spotify på P.C. (Windows) visar att endast 2 testdeltagare genomförde 

samtliga uppgifter. Testdeltagare 3 som genomförde alla uppgifter för testet Spotify på P.C. 

hade tillsammans med testdeltagare 5 som även genomförde samtliga uppgifter, högst 

erfarenhet av tjänsten på plattformen. Testdeltagare 5 påvisar däremot högre verkningsgrad och 

tillfredsställelse än testdeltagare 4. Testdeltagare 1 och 4 påvisar samma effektivitet, men 

testdeltagare 4 påvisar lägre verkningsgrad och högre tillfredställelse. 
 

Resultat i för tjänsten Netflix på Smartphone (iPhone) påvisar att ingen testdeltagare slutförde 

samtliga uppgifter. Alla deltagare kände nästan också samma tillfredsställelse över slutförda 

uppgifter. Testdeltagare 3, 4 och 5 hade låg och medel erfarenhet av Netflix på smartphone och 

är de två testdeltagare som har lindrigare synskador. Testdeltagarna 1 och 2 hade låg erfarenhet 

av tjänsten Netflix på iPhone. Dessa slutförde också antalet minst uppgifter. 
 

Resultat för tjänsten Netflix på P.C. (Windows) påvisar låg effektivitet, med undantag från 

testdeltagare 5 som klarade samtliga uppgifter. Detta återspeglas i verkningsgrad. De 

testdeltagare med låg effektivitet hade även hög verkningsgrad. En annan sak som testet visa, 

var att tillfredsställelse påverkades negativt av testdeltagare med låg effektivitet. Resultatet från 

deltagare 1 är ett bra exempel som visar att det inte gick så bra för majoriteten av deltagarna för 

detta test. Deltagare 1 slutförde endast två av fem uppgifter, hade högst verkningsgrad och 

kände minst tillfredställelse per slutförd uppgift tillsammans med deltagare  

2. Testdeltagare 5 slutförde alla uppgifter, vilket även återspeglar förutsättningarna inför testet 

då personen angivit att den har hög erfarenhet av Netflix på P.C. 
 

Sammanfattande över samtliga test visar att testdeltagare 5 hade bäst resultat över båda 

plattformarna vad gäller effektivitet, där tesdeltagaren slutförde 90 % av testuppgifterna. 

Testdeltagare 2 slutförde endast 55 % av testuppgifterna. Sett till verkningsgrad över båda 

plattformarna med totalt slutförda uppgifter så var testdeltagare 4 snabbast med ett medelvärde 

på 138 sekunder och testdeltagare 2 var långsammast. med ett medelvärde på 177 sekunder. På 

en skala från 1 till 5 hade Testdeltagare 5 hade 3,75 i medelvärde över totalt slutförda uppgifter 

på båda plattformarna, medan testdeltagare 2 hade 2,5 i medelvärde. 
 

4.1.3  Resultat intervjuer 
 

Tabell 2 visar data från intervjuer före test, observerade intervjuer och intervjuer efter test. 

Tabellen påvisar kritik från testdeltagarna över fyra olika områden. I de första två områdena 

(kritik användbarhet Spotify och kritik användbarhet Netflix) kan man se kritik i form av 

kommentarer och citat över användbarhet för tjänsterna. Område tre visar kritik när tjänsterna 

uppdateras och vad det kan innebära. I det sista området återfinns kritik mellan plattformarna 

(P.C. och Smartphone) som påvisar hur inkonsistenta de är mellan varandra. 
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Kritik Testdeltagare 1 Testdeltagare 2 Testdeltagare 3 Testdeltagare 4 Testdeltagare 5 

Användbarhet "Knappar utan ”När alternativet ”Spotifys funktioner ”Ologisk placering ”Vid ”tabbning” i 
Spotify metadata, talsyntes ”mer” markeras, så som play/pause med av utloggning under huvudmenyn hoppas 

 läser bara börjar JAWS läsa upp spaceknappen krockar inställningar” spellistor över” (Spotify 

 ”knapp” vilket gör massa med JAWSs select me (Spotify iPhone) P.C.) 

 det svårt att irrelevant information d spaceknappen”   

 förstå dess ” (Spotify P.C.) (Spotify P.C.)   

 funktion"     

 (Spotify P.C.)     
Användbarhet ”Svårt att byta ”Efter inloggning gick ”Rörigt att navigera ”Mycket av "Netflix kommer inte 

Netflix mellan säsonger" då det inte att navigera mellan rubriker" de serier eller ihåg syntolkning 

 "talsynteser bara till huvudmenyn igen (Netflix iPhone) filmer som över enheter eller på 

 läser upp ex. med  jag vill se saknar samma enhet vid nästa 

 ”säsong 1” och inte tangentbordsnavigerin  syntolkning” användning” 

 att det är en meny” g” (Netflix P.C.)    

 (Netflix iPhone)   (Intervju efter test) (Intervju efter test)     

      
Uppdateringar ”När man väl har ”Efter uppdateringar  ”Även tjänster som är ”Det är jobbigt när ”Uppdateringar 

 lärt sig att navigera i där gränssnittet svåra går att lära sig" uppdateringar förekommer väldigt 

 en tjänst så kommer ändrats blir det ofta men "efter många ändrar på tjänster så frekvent och medför 

 där en uppdatering jobbigt och uppdateringar får man att man inte kan ofta ändringar som 

 och ändrar krångligt, Spotify had börja om från början” hitta saker” påverkar min 

 allt” (Intervju före e en version där allt (Intervju före test) (Intervju före test) användning” 

 test) fungerade jättebra.   (Intervju före test) 

  Men efter en    

  uppdatering försvann    

  all metadata och    

  talsyntesen läste bara    

  ”bild” eller    

  ”knapp” vilket gjorde    

  tjänsten oanvändbar”    

  (Intervju före test)    

      
Inkonsistens ”Det är ganska stor ”För iPhone funkar ”På PC är det lite ”När ”I och med 

I användbarhet skillnad det mesta utan mer komplicerat. Det tjänster ser olika ut Smartphones 

mellan på Spotify för PC bekymmer" men "på går att trixa sig till i på exempelvis P.C. skärmstorlek 

plattformar och för iPhone” dator ser gränssnittet princip alla och Smartphone så så komprimeras ofta 

  ofta väldigt funktioner, kan det vara väldigt överflödiga saker som 

 
(Intervju efter test) 

annorlunda ut och är men vissa funktioner svårt att hitta orsakar problem i 
 

inte alltid intuitivt.” är svåra att nå om samma typ av större gränssnitt som   

  (Intervju efter test) man bara använder funktion mellan för P.C.” 

   tangentbord” dem” (intervju före  

    test) (Intervju efter test)    

(Intervju före test) 
 

     

      
 

Tabell 2: Tematiska kommentarer ifrån testdeltagare 

 

Testdeltagarna gav olika exempel på kritik för båda tjänsterna, Spotify och Netflix gällande 

problem med användbarhet. Alla testdeltagare hade någon form av kritik gällande 

uppdateringar där koncensus var att tjänster blir svårare att använda efter uppdateringar. Vad 

gäller "Inkonsistens i användbarhet mellan plattformar" redovisas testdeltagarnas kommentarer 

som kritiserar användbarhet för P.C. och påpekar skillnader i gränssnitt. 
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4.1.4  Sammanfattning av resultat 
 

Användbarheten påvisas vara högst för underhållningstjänsten Spotify på plattformen iPhone. 

Tjänsten Spotify på plattformen iPhone påvisar bäst resultat över samtliga 3 mätetal 

(Effektivitet, verkningsgrad och tillfredsställelse) för användbarhet jämfört mot resterande test 

i experimentet. Resultat från testdeltagare visar att test för Spotify på iPhone har högst 

effektivitet, lägst verkningsgrad och angett 4 av 5 i tillfredsställelse. 
 

Lägst användbarhet påvisas i underhållningstjänsten Netflix på plattform P.C. Resultaten från 

testet visat att 2 av de 3 mätetalen, effektivitet och verkningsgrad, är lägst jämfört mot 

resterande test i experimentet. Tillfredsställelse för Netflix på P.C. är i särklass lägst 

tillsammans med Netflix på iPhone. 
 

IPhone påvisas vara den plattform med högst användbarhet för båda undersökta 

underhållningstjänster. Testerna för plattformen påvisar högst resultat för mätetalen och 

tematiserad data från intervjuer för iPhone jämfört mot P.C. För båda plattformar påvisas högst 

användbarhet för underhållningstjänsten Spotify för båda plattformar jämfört mot Netflix då 

resultat sammanställs från experiment och intervjuer. 
 

4.2 Analys 
 

Vid sammanställning av data har ett flertal faktorer identifierats, de identifierade faktorerna 

påvisar förhållanden och beroenden mot varandra och mot användbarhet. 
 

4.2.1  Plattformar 
 

På båda tjänsterna syns en trend i användbarheten för synskadade över de tre mätetal som mätts; 

Effektivitet, verkningsgrad och tillfredsställelse. Trenden syns oavsett förutsättningar för 

synskada, erfarenhet av tjänst eller teknisk erfarenhet. Data från genomförda tester påvisar att 

användbarheten för synskadade minskar vid användning av samma tjänst när användaren 

försöker genomföra samma uppgift på P.C. som användaren genomfört på Smartphone, även 

om testdeltagaren nyttjar tjänsten dagligen på Smartphone och har god erfarenhet av tjänsten. 
 

Sammanställd tematisk data från intervjuer presenterar faktumen att gränssnitt skiljer sig åt 

strukturellt och att de synskadade testdeltagarna upplever att gränssnitt för P.C. har sämre 

användbarhet än det gränssnitt som presenteras på iPhone. Missnöjdhet för gränssnitt i P.C. 

motiveras med otillgänglighet i funktionalitet, brist på användbarhet i form av omärkt metadata 

för visuella element och skillnader i gränssnitt som innebär förvirring och bidrar till att tjänsten 

blir mindre användbar för en synskadad användare. 

 

Vidare nämns att storleken på skärmen och strukturen på gränssnittet kan vara en bidragande 

faktor till hur tillgängligt gränssnittet är och följaktligen hur användbara tjänsterna är. Resultatet 

konstaterar att mindre Smartphone-gränssnitt, tvingas vara mer komprimerande vilket resulterar 

i enklare struktur av gränssnittet, lättare navigation och bättre användbarhet för synskadade 

användare som använder sig av hjälpmedel för att interagera med tjänsten. Resultatet 

konstaterar även att större gränssnitt som på P.C., har mer komplex struktur vilket påverkar 

användningen negativt för synskadade användare som använder sig av hjälpmedel för att 

interagera med systemet. 
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4.2.2  Synförmåga 
 

Över båda plattformarna syns en skillnad för testdeltagare i användbarhet där typ av synskada 

spelar en viss roll. Data från testerna påvisar att användbarhet för underhållningstjänsterna är 

högre beroende på hur lindrig ens synskada är och vilken plattform man använder. Skillnaden 

är märkbar när testdeltagarna fick liknande eller bättre resultat när uppgifter utfördes på P.C. 

och jämförs mot utförande på iPhone. När testdeltagare, med lindrigare synskada, haft mindre 

teknisk erfarenhet och/eller mindre erfarenhet av tjänsterna så har de påvisat bättre resultat än 

de användare som använder sig av talsyntes och inte kan förlita sig på visuella element. De 

testdeltagare med viss synförmåga påvisas ha stor fördel mot de blinda testdeltagarna då de till 

större grad än blinda användare kan använda gränssnittet mer likt hur en icke-synskadad, 

normalt seende person navigerar och använder sig av gränssnittet. 

 

Kvalitativ data som analyserats utifrån teman påvisar skillnad i användbarhet för de som inte 

är fullständigt blinda. De som är fullständigt blinda är missnöjda med att flera knappar är utan 

metadata och att detta kan begränsar deras användning. De påvisar även missnöje med 

konsekvenser av uppdateringar för tjänsterna som kan göra att det kan bli svårt att använda 

tjänsterna, exempelvis ändringar i gränssnitt som nollställer inlärt användningssätt. Medan de 

testdeltagare som inte är fullständigt blinda är mest missnöjda över hur tjänsterna är utformade 

visuellt, exempelvis placering av olika element och kontraster i färgval. 
 

4.2.3  Erfarenhet 
 

Sammanställd data från test påvisar att användbarheten för synskadade användare som testar 

att använda en tjänst som de har lite eller ingen erfarenhet av, är lägre än vid användning av en 

tjänst som de har erfarenhet av. Användbarheten för tjänster som testdeltagarna har lite eller 

ingen erfarenhet av är lägre för alla tre mätetal. Data från test påvisar även att förutsättningar 

som teknisk erfarenhet av plattform inte påverkar aspekter av användbarheten för tjänsten, 

medan tidigare erfarenhet av tjänsten ökar användbarheten av tjänsten. 
 

4.2.4  Otillgänglig design 
 

Ett överskridande tema bland testdeltagarnas respons var otillgänglig design. Testdeltagare 

benämnde ett antal problem med användbarheten när de genomförde testerna och verbalt 

uttryckte vad de gjorde och vad deras tankar var. Testdeltagare som använde sig av en 

skärmläsare för att navigera och utföra tilldelade uppgifter fann det svårt att slutföra dem på 

grund av att det inte kunde hitta relevanta funktioner eller navigationsalternativ i gränssnittet. 

Vanligt förekommande var att gränssnittet var utformat på ett sådant vis att det antingen tog 

väldigt lång tid för testdeltagarna att med hjälp av skärmläsaren hitta relevant funktion eller att 

de inte hittade funktionen alls, dels på grund av bristfällig metadata men även på grund av 

strukturen av gränssnittet. 

 

Insamlad data påvisar att användbarheten försämras avsevärt om gränssnitten fungerar 

undermåligt tillsammans med skärmläsare. Vidare påvisar insamlad data att otillgänglig design 

där skärmläsare fungerar mindervärdigt är ett större problem på plattformen P.C. än vad det är 

på plattformen Smartphone. 
 

4.2.5  Uppdateringar 
 

En gemensam nämnare bland testdeltagarna var att de alla uppfattade uppdatering av tjänsterna 

som ett problem. De nämner olika egenskaper av negativa konsekvenser som 
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härleds från uppdateringar, men koncensus verkar vara att det påverkar användbarheten av 

tjänsterna på ett negativt sätt. 
 

Den problematik som identifierats i samband med uppdateringar syftar till uppdateringar som 

påverkar gränssnitt, funktionalitet eller förändringar i information. Från analys av intervjuer 

identifieras uppdateringar som påverkar gränssnitt påverka användbarhet genom att exempelvis 

ändras strukturellt. Analysen påvisar även att användbarhet kan påverkas av uppdateringar då 

förändringar implementerats och beskrivande metadata för visuella element som förekommit 

innan uppdateringen, varit obefintliga efter uppdateringen. Förändring av funktionalitet som ett 

resultat av uppdatering påvisas påverka användbarheten negativt för de synskadade 

tesdeltagarna. 
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5  Diskussion 
 

Följande kapitel diskuterar studiens resultat och analys samt dess anknytning till teori och 

tidigare forskning. Baserat på detta dras slutsatser och sedan diskuteras det om studiens syfte 

och forskningsfråga besvarats och uppfyllts. Vidare utvärderas den metod som använts för att 

producera studiens resultat. Slutligen diskuteras intressanta eller relevanta forskningsområden 

eller ansatser som denna studie inte har tagit hänsyn till eller varit relevanta för just denna 

studie. 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Resultaten från undersökningarna visar att de undersökta digitala underhållningstjänsterna för 

synskadade i överlag är användbara tidvis och grundläggande, men att de skiljer sig från en 

seendes användningssätt då det kräver extra steg av inlärning för att kunna använda systemet 

på ett adekvat sätt. De synskadade användarna kan vid bruk av skärmläsare, behöva lära sig 

navigera runt de problem i gränssnitten som uppstår med bristfällig metadata och 

otillfredsställande designstruktur. Nielsen (2012) nämner begreppen lärbarhet och effektivitet 

som aspekter när man värderar en tjänsts användbarhet. Lärbarhet och effektivitet påpekar 

Nielsen (2012) beskriver hur snabbt nya användare kan lära sig hur tjänster fungerar och hur 

väl de fungerar när de väl lärt sig tjänsterna. Då testdeltagarna påvisade svårigheter vid 

användning av tjänsterna med hjälp av skärmläsare påverkar de aspekterna lärbarhet och 

effektivitet negativt, och därmed de undersökta digitala underhållningstjänsternas 

användbarhet. 
 

Både vid observation av testdeltagarna under test och vid analys av testresultatet påvisades att 

användbarheten för de synskadade användarna påverkas negativt av otillgänglig design. Med 

hjälp av metoderna observation och Think-Aloud Protocol (TAP) som Ogolla (2011) beskriver, 

studerades testdeltagarnas ansiktsuttryck och känslor och det identifierades att frustration och 

förvirring var ett tydligt resultat av otillgänglig design. Följaktligen påvisades att otillgänglig 

design ledde till att användarna hade svårt att utföra uppgifter, vilket påverkar användbarheten 

negativt för de synskadade användarna, då de negativt påverkar kvalitetskomponenterna fel, 

effektivitet och tillfredställelse som specificeras av Nielsen (2012). 
 

Uppdateringar av gränssnitt i digitala underhållningstjänster nollställer ofta befintlig inlärning 

för en synskadad användare då element läggs till, tas bort, förändras eller förflyttas på ett sätt 

som innebär att navigering och tillgång till funktionalitet förändras. Detta kan kopplas till 

Nielsens (2012) kvalitetskomponenter. En av komponenterna är "lärbarhet" vilket innebär hur 

enkelt användare kan lösa uppgifter första gången de kommer i kontakt med gränssnittet. Från 

testerna har det påvisats att användarna då kan få börja om från noll när uppdateringar sker av 

gränssnitt. 
 

Genom att se på testdeltagarnas förutsättningar och erfarenheter via Nielsens (2012) 

kvalitetskomponent "förmåga att minnas" för både plattform och underhållningstjänst påvisas 

erfarenhet vara en faktor som bidrar till ökad användbarhet. Erfarenhet kan även kopplas till 

Nielsens (2012) kvalitetskomponent lärbarhet; då användarna måste lära sig använda 

gränssnittet igen efter uppdatering. Vidare påvisas att användares grad av syn påverkar 

användares erfarenhet genom lärbarhet då, det enligt Kennel, Perrochon & Darvishi (1996) är 

en omfattande process att lära sig använda ett gränssnitt för användare som inte kan navigera 

sig med hjälp av synen i gränssnitt, samtidigt som det är enklare att lära sig ett gränssnitt för en 

användare som kan visuellt överblicka ett det. 
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Grad av nedsatt syn påvisas vara en betydande faktor för användbarhet. Holm & Tenhunen 

(2002) påpekar att förstoringsmjukvara är ett bra hjälpmedel för synskadade användare som kan 

navigera sig med hjälp av visuella objekt i interfacet. Resultatet ifrån testerna påvisar att 

användare med låg grad av syn genomför uppgifter snabbare och mer effektivt än användare 

som förlitar sig på skärmläsare för att använda gränssnittet, trots att de hade mindre erfarenhet 

av tjänsterna. Att inte vara beroende av talsyntes och de komplikationer av användbarhet i 

gränssnitt som en synskadad användare med grav synskada bemöter, påvisas vara den största 

bidragande faktorn. 
 

Analys påvisar ett flertal negativa faktorer som påverkar användbarheten för en synskadad 

användare och som är unika för målgruppen. Studien visar att de identifierade faktorerna 

påvisas beröra aspekter av användbarhet enligt de kvalitetskomponenter som specificerats av 

Nielsen (2003); Lärbarhet, Effektivitet, Förmåga att minnas, Fel och Tillfredsställning. Analys 

påvisar att fyra av fem av kvalitetskomponenterna är bristfälliga för de undersökta 

underhållningstjänsterna. Kvalitetskomponenten "förmåga att minnas" är den 

kvalitetskomponent som påvisas bidra positivt till användbarhet till viss del, genom att 

underlätta för återkommande användning av de undersökta underhållningstjänsterna. 

Kvalitetskomponenten påverkas däremot negativt vid uppdatering som påverkar gränssnitt och 

därmed användbarhet. 
 

Mellan plattformar påvisar resultatet tydligt att testdeltagare föredrar användning av digitala 

underhållningstjänsterna på iPhone då gränssnittet anpassas efter skärmstorleken och resulterar 

i att leverantörer komprimerar och förenklar gränssnitt för att tillgodose för tillgänglig skärm-

yta, samtidigt som motsvarande funktionalitet för P.C. erbjuds. Med hjälp av SSIs (2016) 

mätvärden för användbarhet kan man identifiera högre användbarhet hos tjänsterna när de 

används på enheter med mindre skäm-yta, vilket kan styrkas av de kvalitetskomponenter som 

beskrivs av Nielsen (2012). Komprimeringen resulterar i att blinda användare föredrar iPhone, 

då hjälpmedel fungerar bättre och underlättar för användning. 

 

Resultatet av studien påvisar att användbarheten hos de undersökta underhållningstjänsterna är 

högst för de användare som besitter god eller hög vana av tjänsterna. Vilket påvisar god 

lärbarhet enligt Nielsens (2012) definition, men även att användbarheten för dessa användare 

påverkas negativt genom nollställning av inlärd användning när tjänsterna uppdateras. Vidare 

är tjänsterna minst användbara för de användarna som besitter lite eller ingen vana av tjänsterna 

sedan innan och som inte kan nyttja överblickbarhet, utan måste förlita sig på hjälpmedel som 

skärmläsare för att interagera med tjänsterna. Vidare påvisas att uppdateringar påverkar 

användbarheten för de användarna som förlitar sig på skärmläsare för att interagera med 

gränssnittet på ett negativt sätt, samtidigt som otillgänglighet är ett större problem för dessa 

användare. 
 

En sammanfattning av genomförda intervjuer, experiment och observationer påvisar brister i 

de undersökta underhållningstjänsterna enligt Nielsens (2012) kvalitetskomponenter och 

resulterar i otillfredsställande användning, kontinuerlig ominlärning, ineffektivitet och 

otillgänglighet för synskadade användare som ett resultat av otillgänglig design, gränssnitt för 

större skärmar än Smartphones och som en följd av uppdateringar. 
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5.2 Slutsats 
 

Denna studie har haft som syfte att undersöka hur digitala underhållningstjänster tar hänsyn till 

de krav på användarbarhet som ställs för att målgruppen synskadade på ett tillfredsställande 

och tillräckligt sätt ska kunna nyttja dem självständigt. För att undersöka detta har studien 

ämnat besvara frågan: 
 

Hur användbara är underhållningstjänster för synskadade? 

 

Studien har påvisat ett antal faktorer som påverkar användbarheten i digitala 

underhållningstjänster för synskadade användare; grad av synnedsättning, uppdateringar, 

otillgänglig design, erfarenhet och plattform. Baserat på resultatet i studien påvisas 

användbarheten vara bristfällig på ett sätt som innebär att en synskadad användare inte 

kan nyttja de undersökta digitala underhållningstjänsterna på ett självständigt eller 

tillfredsställande sätt. Studien har även identifierat att användbarheten hos de undersökta 

digitala underhållningstjänster för synskadade är olika på varierande plattformar, där 

gränssnitten på iPhone är mer användbart än gränssnitt för på P.C. 
 

Uppdateringar, gränssnitt för skärmar större än Smartphones och otillgänglig design påvisades 

vara variabler som påverkar användbarheten för synskadade negativt på flera olika sätt. 

Ramverket FBLIND som presenteras av Alonso et al. (2008) är en potentiell lösning för att 

undvika den problematik som härleds ur både uppdateringar, gränssnitt och otillgänglig design. 

Ramverket innebär parallell utveckling av dubbla gränssnitt där ett av gränssnittet följer 

användbarhetskrav som baserats på identifierad problematik och är användarcentrerat för 

synskadade, medan det andra gränssnittet designas för att vara användbart för normalt seende 

användare. Implementering av ramverket kan resultera i ett anpassat, användarcentrerat och 

tillgängligt gränssnitt där uppdateringar sker separat. Implementation av detta ramverk kan 

följaktligen leda till att problem med otillgänglig design, gränssnitt och uppdateringar hos de 

undersökta digitala underhållningstjänsterna för synskadade användare uteblir. 
 

Vidare kan man reflektera över vad denna slutsats kan ha för konsekvenser för inblandade 

intressenter. Nielsen (2012) nämner att en konsekvens av låg användbarhet blir att användare 

slutar använda tjänster om de brister i användbarheten. Nielsen (2003) nämner även hur 

leverantörerna av tjänsterna ser många olika positiva effekter av att deras tjänster är användbara 

för målgruppen, bland annat ekonomiska, samtidigt som användare ser en ökning i hur effektivt 

de kan använda gränssnittet. Följaktligen kan man identifiera ett potentiellt intresse av att göra 

de studerade digitala underhållningstjänsterna mer användbara för synskadade användare, då 

detta påverkar både användare och tjänsteleverantörer på ett positivt sätt. 
 

5.3 Metodutvärdering 
 

De metoder som använts i denna undersökning anses varit tillräckliga för att besvara 

forskningsfrågan; hur användbara underhållningstjänster är för synskadade. En blandning av 

data från intervjuer och experiment, med kvalitativa metoder analys, har använts. Att starta 

undersökningen med kvalitativa intervjufrågor, innan användbarhetstestet, gjorde så att man 

fick en första insikt i problematiken synskadade kan stöta på vid användning av digitala 

underhållningstjänster. De kvalitativa intervjufrågorna gjorde så att man kunde sätta fingret på 

specifika problem vad gäller användbarhet för synskadade. Experimentet startades med ett par 

inledande frågor för att få en insikt kring testdeltagarnas erfarenheter av teknisk erfarenhet 
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allmänt samt för tjänsterna Spotify och Netflix. De inledande frågorna påvisade även 

testadeltagarnas förutsättningar vad gäller deras syn. Data från testuppgifterna påvisade hur 

mycket användbarheten brister för tjänsterna utifrån olika teman. Think aloud protocol (TAP) 

var en teknik som användes för att generera kvalitativ data genom tankar och åsikter från 

testdeltagarna kring användbarheten. Efter testet så ställdes ett par efterföljande frågor för att 

återkoppla hur testet gick samt för att få kännedom över vad testdeltagarna själva tyckte om 

användbarheten för tjänsterna. 
 

Det absolut viktigaste tillvägagångssättet som användes vid insamling av data för att kunna 

besvara studiens forskningsfråga var användbarhetstesten. Utan dessa test och tillräckligt antal 

testdeltagarna hade vi inte kunnat mäta användbarheten av tjänsterna. Dock var antalet 

testdeltagare bevisligen tillräckligt för att identifiera brister i användbarhet och anpassning för 

synskadade användare. En negativ aspekt av användbarhetstesten var att varje uppgift behövde 

klockas. Tiden visade sig kunde påverka testdeltagarna negativt då de kände press över att 

slutföra uppgifterna så snabbt som möjligt, även fast tiden var inget de skulle ta hänsyn till. 

Tekniken TAP, för datainsamling, hade även sina negativa sidor. Ibland var det svårt att tyda 

vad testdeltagarna tyckte och tänkte om vissa saker då de tänkte hög och resonera på sitt egna 

sätt. Men de gångerna vi förstod vad de mena så var informationen väldigt användbar. 
 

Man skulle kunna ha genomfört denna undersökning med ett annorlunda tillvägagångssätt. Ett 

sätt hade varit att starta med kvantitativ datainsamling för att identifiera problem inom 

användbarheten för att sedan undersöka dessa mer ingående med hjälp av kvalitativ ansats. Att 

samla in en stor mängd kvantitativ data med exempelvis enkäter, utöver kvantitativ data från 

användbarhetstesten, hade gjort att man kan fördjupa sig i den med kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer. Vidare hade man kunnat börja med kvalitativa intervjuer för att 

identifiera problem användbarheten för att sedan undersöka om dessa problem återfanns i en 

kvantitativ studie. Denna ansats hade potentiellt ökat validiteten hos studien. 
 

Valet att studien genomfördes med kvalitativ ansats kontra enbart kvantitativ ansats 

motiverades med att det är det mest minst resurskrävande sättet att utvärdera användbarhet på, 

samtidigt som det producerar likvärdig, om inte bättre bild användbarheten än kvantitativa 

ansatser. Kvantitativa metoder är mer relevant för studier där man studerar användbarhet ur ett 

iterativt perspektiv, en aspekt som denna studie inte ämnade att undersöka. 
 

 

5.4 Framtida forskning 
 

Denna studie har tillfört kunskap till forskningen om användbarheten för synskadade användare 

av digitala underhållningstjänsterna. Användbarhet, synskada/synnedsättning och digitala 

underhållningstjänster är individuellt relativt väldokumenterade områden inom forskningen, 

men forskning om dessa tre områden tillsammans är förhållandevis outforskade. Denna studie 

påvisar den aktuella situationen för svenska, synskadade användare av digitala 

underhållningstjänsterna Spotify och Netflix i skrivande stund. 
 

Många underhållningstjänster har målgrupper och marknadsför sig över stora- och många olika 

geografiska områden och nationer. Därmed vore det gynnsamt att studera digitala tjänsters 

användbarhet för synskadade i andra länder, på nationell- eller internationell nivå, beroende på 

digitala tjänstens geografiska tillgänglighet. För att kunna göra generaliseringar om 

användbarheten för synskadade i digitala underhållningstjänster som grupp eller kategori, 
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krävs studier i större skala med fler testdeltagare och fler studerade digitala 

underhållningstjänster. 
 

En aspekt som denna studie inte undersökt är privat- kontra offentliga leverantörer av digitala 

underhållningstjänster. I Sverige har vi i skrivande stund relativt många olika digitala 

underhållningstjänster att välja på, varav några är finansierade av svenska medborgares 

inbetalade skatt kontra de flesta privata tjänsteleverantörer som levererar en tjänst med syfte att 

se positiv ekonomisk avkastning. Vi anser att det skulle vara av värde att studera om 

leverantörens struktur och verksamhetstyp, vare sig det är offentlig sektor eller ej, påverkar 

användbarheten hos levererade tjänster för synskadade. 
 

Vidare har det påvisats ett skifte i svenskars sätt att konsumera media. För varje år som går sker 

en ökning av svenskars användning av digitala underhållningstjänster samtidigt som 

traditionella medier och underhållningstjänster som exempelvis linjära television-sändningar, 

sett en årlig minskning i antalet konsumenter. Studier om detta skifte, ifrån traditionell - till 

digital mediekonsumtion och hur användbarheten påverkats för synskadade ur ett 

hållbarhetsperspektiv, för att undersöka resultatet av paradigmskiftet i användbarhet av nya 

medier vore intressant och relevant då givande forskning för fortsatt utveckling kan tillföras. 
 

Då det påvisas en avsaknad av forskning gällande användbarhet för synskadade i digitala 

underhållningstjänster och denna studie endast undersökt de största audio- och visuella 

tjänsterna, finns det utrymme att undersöka användbarheten för synskadade hos digitala 

underhållningstjänster som stort. Vidare anser vi även att det vore intressant att undersöka 

användbarheten för synskadade hos andra allmänna tjänster som på liknande sett riktar sig till 

en bred målgrupp inom samhället med samhällsansvar och hur eller om de tar hänsyn till 

användbarhet till olika typer av användare så att de kan använda tjänsterna på ett likvärdigt 

och självständigt sätt. 
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6  Bilaga 1 – Användbarhetstest 
 

Nedan specificeras några inledande frågor som ger oss en bild av dig som 
användare. Ge svar på frågorna efter angivet kolon. 
Är du bosatt i Götaland, Svealand eller Norrland? 
E-mail (Ange din e-post, frivilligt): 
Ålder: 
Typ av synskada (exempelvis typ av sjukdom eller fysisk skada): 
Grad av synskada (svara mellan 1-5 där ett motsvarar ledsyn och 5 blind): Vilka 
digitala hjälpmedel använder du till vardags? (exempelvis iPhone eller P.C): 
Erfarenhet av användning av enhet (Svara mellan 1 - 5 där 1 motsvarar aldrig använt 
och 5 daglig användning. Svara bara för den enheten du testar på) 
Dator: 
Smartphone: 
Hur ofta använder du Spotify? (exempelvis aldrig, dagligen, en gång i veckan eller 
flera gånger i månaden): 
Hur ofta använder du Netflix (exempelvis aldrig, dagligen, en gång i veckan eller flera 
gånger i månaden): 
Hjälpmedel vid test (om du använder hjälpmedel, specificera vilken typ exempelvis 
skärmförstoring eller talsyntes, samt namnet på tjänsten): 
Testet utförs på smartphone och dator. Specificera typ av smartphone (exempelvis 
Android eller IOS) och dator (exempelvis mac eller P.C) du kommer testa med. 
Dator: 
Smartphone: 
 

 

Förberedelser inför Netflix-test  
Nedan följer de testuppgifter som berör tjänsten Netflix. Vid start av varje uppgift 
antecknar du aktuell tid i timmar och minuter, d.v.s. Starttid. Efter varje slutförd uppgift 
önskar vi svar på följande uppgifter: 
Gick uppgiften att genomföra eller ej? 
Hur svår uppgiften var att utföra på en skala från 1 - 5, där representerar väldigt svårt 
och 5 väldigt enkelt.  
Aktuell tid vid efter slutförd uppgift, d.v.s. sluttid.  

Efter varje fråga presenteras svarsalternativ för både dator och smartphone. Om du 
genomför test på dator svara då efter alternativet dator. Nästa gång du genomför testet 
fast med smartphone svara då efter alternativet smartphone. 
Vårt förslag på upplägg vid genomförande är att ta en fråga i taget, läsa igenom frågan, 
skriva ned aktuell starttid, exempelvis 16:34 och sedan försöka utföra uppgiften. När 
uppgiften är färdig eller om uppgiften inte går att genomföra, skriv ned aktuell sluttid, 
exempelvis 16:40. 
Innan testet kan starta måste Netflix vara öppnad på den enhet du genomför testet på 
och eventuella inloggade användare måste vara utloggade. Genomför du testet på 
dator klickar du på denna länk för att navigera till tjänsten: https://www.netflix.com/se/ 
Testar du på en smartphone öppnar du nu applikationen. Kontrollera att din lokala 

version av applikationen inte är utdaterad, annars uppdatera till senaste versionen. Har 

du inte applikationen installerade så sök efter “Netflix” i App Store på IOS eller Google 

Play på Android. Det är mycket viktigt att uppgifterna görs i korrekt ordning, då vissa 

senare uppgifter kräver genomförda tidigare uppgifter. 
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Uppgift 1  
Logga in på Netflix med användarnamnet: Surveyhb2018@gmail.com och Lösenord: 
test. Nu när du är inloggad välj profil “Test 2”. 
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  
Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig lätt) 
Dator: 
Smartphone:  
Uppgift 2  
Sök efter serien “Daredevil” spela upp avsnitt 1 från säsong 2 och starta 
syntolkningen.  
Starttid  

Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  
Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig lätt) Dator: 
 

Smartphone: 
Uppgift 3  
Tryck på “Originalinnehåll” i menyn. Välj den första filmen/serien och lägg till den i “Min 
lista”. Navigera dig sedan till “Min lista” i menyvalet, spela upp den nyligen tillagda 
filmen/serien.  
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  
Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig lätt) Dator: 
 

Smartphone: 
Uppgift 4 
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Navigera till konto och stäng av funktionen “Jag vill delta i tester och 
förhandsvisningar”. Om redan är avstängd så sätter du på funktionen igen.  
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  

Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig lätt) Dator: 
 

Smartphone: 
Uppgift 5  
Logga ut från Netflix. 
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  

Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under utförandet 
av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig lätt) 
Dator: 
Smartphone: 
 

 

Förberedelser inför Spotify-test  
Nedan följer de testuppgifter som berör tjänsten Spotify. Vid start av varje uppgift 
antecknar du aktuell tid i timmar och minuter, dvs Starttid. Efter varje slutförd uppgift 
önskar vi svar på följande uppgifter: 
Gick uppgiften att genomföra eller ej? 
Hur svår uppgiften var att utföra på en skala från 1 - 5, där representerar väldigt svårt 
och 5 väldigt enkelt. 
Aktuell tid vid efter slutförd uppgift, dvs sluttid. 
Ge svar på frågorna efter angivet kolon. Vissa frågor kräver att du anger baserat på 
enhet. Om du exempelvis testar på dator, svara då endast på dator. 
Vårt förslag på upplägg vid genomförande är att ta en fråga i taget, läsa igenom frågan, 
skriva ned aktuell starttid, exempelvis 16:34 och sedan försöka utföra uppgiften. När 
uppgiften är färdig eller om uppgiften inte går att genomföra, skriv ned aktuell sluttid, 
exempelvis 16:40. 
Innan testet kan starta måste Spotify vara öppnad på den enhet du genomför testet på 

och eventuella inloggade användare måste vara utloggade. Testar du på dator och inte 

har Spotify installerat så klicka på denna länk för att påbörja en nedladdning av 

installationsfil: https://www.spotify.com/se/download/.  
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Testar du på en smartphone öppnar du nu applikationen. Kontrollera att din lokala 
version av applikationen inte är utdaterad, annars uppdatera till senaste versionen. Har 
du inte applikationen installerad så sök efter “Spotify” i App store på IOS eller Google 
Play på Android. 
Det är mycket viktigt att uppgifterna görs i korrekt ordning, då vissa senare uppgifter 
kräver genomförda tidigare uppgifter.  

Uppgift 1  
Logga in på tjänsten med användarnamnet: Surveyhb2018@gmail.com och lösenord: 
test. När du är inloggad sök efter “Ted Gärdestad” och välj en valfri låt att spela upp.  
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  
Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig svår) Dator: 
 

Smartphone: 
Uppgift 2  
Skapa en ny spellista och döp den till namnet på din hemstad. Sök sedan efter låten 
“Jag vill vara din, Margareta” av Sten & Stanley och lägg till den i nyligen skapade 
spellistan.  
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  
Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig svår) Dator: 
 

Smartphone: 
Uppgift 3  
Spotify har en radiofunktion där man kan lyssna på musik från olika genrer. Spela 
upp ifrån det första alternativet.  
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  
Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
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Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig svår) 
Dator: 
Smartphone:  

Uppgift 4  
Byt namn på din tidigare skapad spellista till namnet på det län du är bosatt 
i. Starttid 
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  

Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig svår) Dator: 
 

Smartphone: 
Uppgift 5  
Gå in på inställningar och se till att funktionen “Autoplay” är aktiverad. Om den redan 
är aktiverad stäng av funktionen. Logga sedan ut ifrån Spotify.  
Starttid  
Dator: 
Smartphone: 
Sluttid  
Dator: 
Smartphone: 
Slutfördes uppgiften? (Svara Ja eller Nej, om nej specificera vad som gick fel) 
Dator: 
Smartphone: 
I en skala från 1 till 5, hur svår upplevde du användningen av tjänsten under 
utförandet av uppgiften? (1 representerar väldigt svår och 5 väldig svår) Dator: 
 

Smartphone: 
Slut på test. 
Tack för ditt bidrag! 
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7  Bilaga 2 - Frågor inför och efter intervju 

       

Frågor inför intervjun:   Svar inför intervjun:    

Finns det några problem med tjänster som      

du kommer i kontakt med idag?       

      
Vad tänker du på när användbarhet och      

synskada diskuteras?        
      

Hur  ser  din  användning  av  digitala      

underhållningstjänster ut?       
      

Allmänna  tankar  om  tjänsterna?  (Spotify      

eller Netflix)         
       

Frågor efter intervjun:   Svar efter intervjun:    

Hur tyckte du att det gick?       
      

Skulle du/ni vilja använda detta system i      

framtiden?         
      

Föredrar du tjänsten på PC eller mobil?      
       

Skulle du vilja ändra på något?       
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8  Bilaga 3 - Testdata  

 

 Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare 5 

 1 2 3 4  

Effektivitet 100% 100% 100% 100% 80% 
Verkningsgrad 110 160 123 99 186 

(Sekunder)      

Tillfredsställelse 4 4 4 4 4 

 Testresultat för tjänsten Spotify på Smartphone (iPhone)  
 

 Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare 4 Testdeltagare 5 

 1 2 3   

Effektivitet 80% 60% 100% 80% 100% 
Verkningsgrad 151 142 134 124 159 

(Sekunder)      

Tillfredsställelse 3 3 3 4 4 

 Testresultat för tjänsten Spotify på P.C. (Windows)  
 

 Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare 4 Testdeltagare 5 

 1 2 3   

Effektivitet 60% 40% 80% 80% 80% 
Verkningsgrad 193 196 174 159 206 

(Sekunder)      

Tillfredsställelse 2 2 3 3 3 

 Testresultat för tjänsten Netflix på Smartphone (iPhone)  
 

 Testdeltagare Testdeltagare Testdeltagare 3 Testdeltagare 4 Testdeltagare 5 

 1 2    

Effektivitet 40% 20% 60% 60% 100% 
Verkningsgrad 210 210 183 167 120 

(Sekunder)      

Tillfredsställelse 2 1 3 3 4 

 Testresultat för tjänsten Netflix på P.C. (Windows)  
 

 Testdeltagare Testdeltagare 2 Testdeltagare 3 Testdeltagare 4 Testdeltagare 5 

 1     

      
Effektivitet 65% 55% 85% 80% 90% 

Verkningsgrad 166 177 161 138 168 

(Sekunder)      

Tillfredsställelse 2,75 2,5 3,25 3,5 3,75 
      

 
Sammanfattande testresultat  
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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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