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Abstract 
This study investigates how people with dyslexia experience the usability in two 
computer based aids developed for people with dyslexia, Stava Rex and WordRead Plus. 
The study describes subject areas such as dyslexia, usability, interaction design, 
co-design and system development. 
 
There are different kinds of dyslexia which means that the difficulties experienced by 
people with dyslexia can express themself in different ways. Therefore two subjects with 
dyslexia have been interviewed about their view on two computer based aids, Stava Rex 
and WordRead Plus. An observation on the subject’s interaction with the computer based 
aids was also performed. During the observation the subjects expressed their views and 
thoughts about the usability in the selected aids and about the aids themselves. 
 
The study sought to answer the main question in the study; “Which design principals are 
important when developing computer based aids for people with dyslexia?”. The main 
question was answered trough the sub questions; ”What kind of computer based aids are 
people with dyslexia in need of?”, “Which qualities in the computer based aids developed 
for people with dyslexia are important?”, “How can good usability in the computer based 
aids developed for people with dyslexia be achieved?” and “What is usability?”. 
 
The conclusion was that design principles that concern convenience, agreeability, 
reliability and well-developed help functions are important to follow as they result in a 
better product with high usability and satisfied users. To achieve high usability it is, 
however, not only enough for the developer to follow the design principles. The 
developer has to control for the design principles by bringing the users to the developing 
process. 
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design, Software development, Computer-based aids



 

 

Sammanfattning 
Föreliggande studie undersöks hur personer med dyslexi upplever användbarheten i två 
av de datorbaserade hjälpmedel som finns för personer med dyslexi, Stava Rex och 
WordRead Plus. Studien beskriver ämnesområden såsom dyslexi, användbarhet, 
interaktionsdesign, co-design och programvaruutveckling. 
 
Det finns olika sorters dyslexi vilket innebär att de svårigheter som personer med dyslexi 
upplever kan yttra sig på olika sätt. Därför har intervjuer med två respondenter angående 
deras syn de två datorbaserade hjälpmedel som valdes för studien, Stava Rex och 
WordRead Plus, utförts. Även en observation utfördes där respondenterna fick interagera 
med de datorbaserade hjälpmedlen och beskriva sina åsikter och tankar avseende 
användbarheten i hjälpmedlen och hjälpmedlen i sig. 
 
Studien syftade till att besvara huvudfrågan ”Vilka designprinciper är viktiga att tillämpa 
vid utveckling av datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi?” genom 
delfrågorna ”Vilken sorts datorbaserade hjälpmedel har personer med dyslexi behov 
av?”, ”Vilka egenskaper är viktiga hos datorbaserade hjälpmedel för personer med 
dyslexi?”, Hur kan god användbarhet hos datorbaserade hjälpmedel för personer med 
dyslexi uppnås?” samt ”Vad är användbarhet?”. 
 
Studiens slutsats var att designprinciper som berör bekvämlighet, behaglighet, 
tillförlitlighet och välutvecklade hjälpfunktioner är viktiga att följa då de medför en bättre 
produkt med hög användbarhet och tillfredsställda användare. För att uppnå god 
användbarhet räcker det dock inte att utvecklaren endast följer designprinciperna utan 
dessa måste kontrolleras genom att även användarna tas med i utvecklingsprocessen. 
 
 
 
Nyckelord: Användbarhet, Dyslexi, Personer med dyslexi, Användare, Co-design, 
Interaktionsdesign, Programvaruutveckling, Datorbaserade hjälpmedel 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Vid utveckling av en produkt som ska vara lätt att lära sig och använda har begreppet 
användbarhet stor betydelse (Tajakka, 2004). 
 

”En viktig och central del i användbarhetsarbetet är användarna. De har en 
naturlig plats i utvecklingsarbetet där utvecklingen av produkten sker utifrån 
vad de vill ha för produkt. Utvecklarna har i uppgift att bland annat ta reda 
på vilka användarna är, det vill säga i vilken kontext befinner de sig i, vilken 
kunskap och erfarenhet de har av att använda datorer och liknande 
produkter. Hur ser nuvarande arbetsprocesser ut, vilka brister finns det med 
nuvarande sätt att arbeta etc.” 

(Ottersten & Berndtsson, 2002, s.14) 
 
För användarna är arbetet med datorer i allmänhet är en stressig process. För att minska 
denna stress kan kunskap om användbarhet tillämpas vid utveckling av IT-system. Är 
användbarheten i ett IT-system låg bidrar det till att användandet av systemet påverkas 
negativt, medan hög användbarhet bidrar det till att användandet påverkas positivt. 
Dock tar utvecklarna ofta inte hänsyn till den kunskap om målgruppen som de har 
tillgång till vid utvecklingen av produkter (Cajander, 2006). 
 
Ordet dyslexi är en kombination av de två grekiska orden ”dys” och ”lexia” och betyder 
”svårigheter med ord ” (Samuelsson, et al., 2009). Dyslexi är ett vanligt handikapp i 
västvärlden. Cirka 400 000 personer i Sverige har dyslexi, men ännu fler har svårigheter 
som liknar de vid dyslexi. Handikappet är vanligare hos män än hos kvinnor 
(Dyslexiföreningen FMLS). 
 
Dyslexi översätts i ofta som läs-och skrivsvårigheter eftersom dessa aspekter på olika 
sätt drabbas. Eftersom ordavkodningsförmågan, som ligger till grund för läsning och 
skrivning, främst utvecklas i tidig ålder är det en stor fördel om svårigheterna upptäcks i 
tidigt. Vid senare upptäckt av svårigheterna riskerar personen att läshastigheten 
reduceras och därmed också personens motivation för läsning. Personer med dyslexi 
kan med ha stor nytta av vissa hjälpmedel då de kan medföra att deras svårigheter 
mildras (Samuelsson, et al., 2009). 
 
Vid intervjun med dyslexipedagog Emma Kjellén (2011) föreslog Kjellén några 
datorbaserade hjälpmedel kunde användas i denna forskning. De hjälpmedel som 
föreslogs fanns tillgängliga antingen genom de publika datorerna på Högskolan i Borås 
eller genom de olika pedagogerna som fanns tillgängliga på Högskolan i Borås. 
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1.2 Problemställning 
Personer med dyslexi har möjligheten att använda datorbaserade hjälpmedel såsom 
talsyntes och stavningskontroll för att i möjligaste mån bemästra sina svårigheter. Dessa 
hjälpmedel bör vara anpassade för personer med dyslexi; slutanvändarna. 
Forskningsfrågorna syftar till att undersöka hur hör användbarheten är i de aktuella 
datorbaserade hjälpmedlen. Forskningsfrågorna syftar även till att undersöka på hur 
programmen skulle kunna utvecklas för att nå ännu högre användbarhet, med 
slutanvändaren i åtanke. 
 
Användbarhetsprinciper bör ha en central roll i utvecklingsprocessen. Därför vill denna 
forskning fastställa hur datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi bör vara 
utformade för att uppnå en så hög användbarhet som möjligt. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna forskning är att skapa förståelse för några viktiga designprinciper som 
kan tillämpas vid utveckling av datorbaserade hjälpmedel. 
 

1.4 Forskningsfrågor 
• Huvudfråga: Vilka designprinciper är viktiga att tillämpa vid utveckling av 

datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi? 
• Fråga 1: Vilken sorts datorbaserade hjälpmedel har personer med dyslexi behov 

av? 
• Fråga 2: Vilka egenskaper är viktiga hos datorbaserade hjälpmedel för personer 

med dyslexi? 
• Fråga 3: Hur kan god användbarhet hos datorbaserade hjälpmedel för personer 

med dyslexi uppnås? 
• Fråga 4: Vad är användbarhet? 

 

1.5 Målgrupp 
De som kan ha intresse av resultatet i forskningen är framför allt utvecklare till 
kommande datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi. Vi har även en 
förhoppning om att olika sorters pedagoger och logopeder kan ha användning av detta 
material i utvärdering av de program som de använder i sin hjälpverksamhet. 
 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie inriktar sig på datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi genom 
att undersöka vilka designprinciper som bör tillämpas vid utvecklingen av dessa 
hjälpmedel för att personer med dyslexi kan känna god användarvänlighet, 



 

3 

användbarhet och funktionsduglighet vid användningen av hjälpmedlen. Då studien 
syftar till att undersöka datorbaserade hjälpmedel sker en avgränsning till att endast 
datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi inkluderas. Då det finns en uppsjö 
av olika datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi kommer en avgränsning ske 
till att endast de, i Sverige, vanligaste datorbaserade hjälpmedlen används. Denna 
avgränsning kommer att göras efter samtal med experter inom området som får 
rekommendera hjälpmedel. Dessutom kommer en avgränsning att ske till de 
datorbaserade hjälpmedlen som finns på svenska. Idag är många datorbaserade 
hjälpmedel översatta till svenska från andra språk då de är utvecklade i andra länder 
exempelvis Amerika. Detta gör att studien inte kommer intressera sig för program där 
till exempel hjälptexter fortfarande inte översatts till svenska. Dock kan hjälpmedel som 
kan bearbeta engelsk text, men som fortfarande har sina hjälptexter på svenska, komma 
att inkluderas i studien. 
 

1.7 Förväntat resultat 
Studiens förväntade resultat är att målgruppen ska få en bättre förståelse för vikten av 
datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi och dess innebörd för en personens 
vardagliga liv, både på fritiden och i arbetslivet. Studien har en förhoppning om att visa 
på hur datorbaserade hjälpmedel är utformade och peka på för- och nackdelar med dessa 
hjälpmedel. Anledningen till detta är att utvecklingen av datorbaserade hjälpmedel ska 
kunna ta ett kliv framåt och utvecklas i rätt riktning. Studiens resultat kan 
förhoppningsvis ligga till grund för kommande utvecklingsprojekt av nya datorbaserade 
hjälpmedel. Forskningen önskar även medföra ett intresse hos experter som arbetar med 
personer med dyslexi, avseende hjälpmedlens utveckling och uppdatering av utgåvor. 
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2 Forskningens upplägg 

2.1 Forskningsperspektiv 
Hermeneutiken anser att mänskliga handlingar, livsyttringar och spår kan tolkas på 
samma sätt som språkliga utsagor och texter. Vidare menar hermeneutiken att den 
mänskliga verkligheten är av språklig natur samt att information om det genuint 
mänskliga kan förvärvas genom språket. Detta perspektiv anser att mer information kan 
tillägnas genom att tillfråga en person om dess åsikter snarare än att läsa teorier om 
ämnet i böcker. Hermeneutiken menar att det är möjligt att, genom språket, tolka 
livssituationer genom en analys av mänsklig existens. Även mänskliga handlingar och 
livsyttringar kan användas för att tolka livssituationer. Hermeneutik förknippas med en 
subjektiv forskarroll och tolkningssystem, som är engagerad och öppen för att en 
kvalitativ förståelse ska uppnås. Eftersom användbarhet är något som endast uppstår vid 
interaktion mellan människa och dator har författarna därför valt att utnyttja en 
kvalitativ forskningsansats som kommer att analyseras utifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv. Detta ger författarna mer möjlighet att tolka respondenternas uppfattning av 
hjälpmedlen som de interagerar med. Enligt forskarna är en kvalitativ forskningsansats 
nödvändig för denna studie då relevant data om användbarhet i datorbaserade 
hjälpmedel för personer med dyslexi genom en annan forskningsmetod kan vara svår att 
nå. 
 
Eftersom det hermeneutiska perspektivet syftar till att materialet som inhämtats ska 
tolkas. Författarna kommer att därför att behöva tolka de intervjuer som de analyserar. 
Författarna anser att det är viktigt att förstå respondenternas situation och tolka den för 
att kunna göra en analys av intervjuerna. Tolkningen av hur respondenterna interagerar 
med de hjälpmedel som valts ut till studien är den viktigaste delen av denna forskning. 
Genom att använda ett hermeneutiskt perspektiv kan författarna analysera det insamlade 
datamaterialet och påvisa hur användbarheten kan bli bättre i de datorbaserade 
hjälpmedel som uppmärksammats i studien. En kvalitativ forskningsansats kräver att 
författarna ger sin personliga åsikt om det studerade området och varvar den med en 
analys av det insamlade datamaterialet. 
 
Eftersom användarbarhet endast kan uppstå i interaktionen mellan dator och människa 
krävs det att deltagarna använder hjälpmedlen och berättar vad de tänker om dem för att 
en analys ska vara möjlig. Det medför att stor betydelse läggs vid användarens åsikter 
och känslor vid användning av de datorbaserade hjälpmedlen samt vid de problem och 
funderingar som uppstår vid användningen av produkten. 
 

2.2 Forskningsstrategi 
Forskningsstrategin som användes i studien lägger vikt vid att studien blir explorativ. 
Studiens intresse ligger i att påvisa vilka designprinciper som bör tillämpas vid 
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utveckling av datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi. Flera teoriområden 
berörs, däribland användbarhet, dyslexi, co-design, programvaruutveckling och 
interaktionsdesign. Studien har använt sig av pålitliga källor då de författare till de som 
används i teorin, har arbetat länge inom sina ämnesområden. Detta gör att teorin får en 
stor roll i forskningen. 
 
Det som anses som explorativt i denna studie är framför allt att flera teoriområden har 
samlats och riktats mot ett gemensamt mål; att skapa en god förståelse för vikten av 
användbarhet i datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi. Genom att 
undersöka några av de designprinciper som finns vill studien lyfta fram de viktigaste 
designprinciperna som bör tillämpas vid utveckling av datorbaserade hjälpmedel. Även 
om dyslexi är ett vanligt funktionshinder finns lite forskning som berör ämnet om hur 
dessa personers vardag kan förenklas med datorbaserade hjälpmedel. Teorin ger 
preliminära svar på forskningsfrågorna som sedan verifieras genom den empiriska 
undersökningen. Teorierna om dyslexi är viktiga då de aktuella designprinciperna kan 
tillämpas vid utformning av de hjälpmedel som kan förenkla vardagen för en person 
med dyslexi. Dyslexi är ett nytt kunskapsområde för författarna varför de har minst 
kunskap om detta område. 
 
Empirin syftar till att visa på de skillnader som kan finnas mellan personer med dyslexi 
avseende hur svårigheterna hos personerna yttrar sig och hur personerna hanterar sina 
svårigheter. Empirin kan ses som ett komplement till den teoretiska delen. Den första 
och andra intervjuomgången samt observationerna har stor betydelse för studien 
eftersom användarnas åsikter i denna del lyfts fram och betonas. Under analysen 
kommer empirin ställas mot den tillämpade teorin för att undersöka hur god 
användbarheten i de datorbaserade hjälpmedel som studien tittar på är. För att resultatet 
ska bli tillförlitligt är det viktigt att empirin valideras mot teorin På så sätt uppnås en 
utvärderingsmöjlighet av de datorbaserade hjälpmedlen. 

2.3 Urvalsmetoder 

2.3.1 Urvalsmetoder för den teoretiska undersökningen 
För att skapa en god teoretisk undersökning som underlag för den empiriska studien 
valde forskarna att göra en omfattande litteraturstudie inom de områden som rörde 
forsningens frågor. Informationen togs fram genom sökningar på Internet och på flera 
databaser, men även genom sökningar på biblioteket på Högskolan i Borås samt på 
Linköpings universitetsbibliotek. Även handledares råd angående relevant litteratur har 
varit användbar för denna studie. Vid informationssökningen använde forskarna flera 
nyckelord som tagits fram från studiens forskningsfrågor. Dessa nyckelord var 
Användbarhet, Dyslexi, Co-design, Interaktionsdesign och Programvaruutveckling. 
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2.3.2 Urvalsmetoder vid val av respondenter 
Eftersom studien önskar använda sig av personer som har varit medvetna om sin 
diagnos under en längre tid, har kännedom om sina styrkor och svagheter samt har vana 
av att använda datorer, kommer en avgränsning ske avseende respondenterna. Dessutom 
kommer en avgränsning ske vad gäller ålder då endast personer i myndig ålder kommer 
att inkluderas i studien. 
 
Avgränsningar kommer även göras i urvalet av respondenter till de olika 
empiriavsnitten. Forskningen har intresse att titta på personer i myndig ålder, som levt 
med sitt funktionshinder under en längre tid. På så sätt medför avgränsningarna att 
respondenterna faktiskt har svårigheter orsakade av dyslexi och att de troligen lärt sig 
att hantera sina svårigheter. Vad det gäller den andra empiriomgången, som innehåller 
en observation av personer i interaktion med de datorbaserade hjälpmedlen, kommer 
endast personer som inte tidigare använt av datorbaserade hjälpmedel att delta. Orsaken 
till detta är att författarna inte vill riskera att studien färgas av personernas tidigare 
användande av hjälpmedel. 
 

2.3.3 Den första intervjuomgången 
Till den första intervjuomgången fordrar författarna personer med dyslexi för att få svar 
på vilka svårigheter orsakade av dyslexin som de upplever. Eftersom dyslexi är vanligt 
använder författarna sig av ett bekvämlighetsurval vid val av respondenter. 
 

2.3.4 Den andra intervjuomgången och observationen 
Urvalet till observationen och den andra intervjuomgången kommer att ske via ett e-
mailutskick till slumpmässigt utvalda studenter vid institutionen för data- och 
affärsvetenskap på Högskolan i Borås. Grunden till att författarna har gjort 
slumpmässigt urval av respondenter är för att ett massutskick inte kan göras vid den 
aktuella institutionen. Författarna har endast haft möjlighet att göra utskick i en 
kvantitet om 180 e-mail. De e-mailuppgifter som författarna fått tillgång till har 
genererats från ett slumpmässigt urval. Författarnas förhoppning är att de personer som 
svarar på e-mailet har möjlighet att genomföra observationen och den andra 
intervjuomgången. I e-mailet kommer krav på att de eventuella respondenterna har 
dyslexi betonas. Detta medför att de personer som svarar på förfrågan till deltagande i 
studien är personer som har dyslexi och därmed kommer att figurera i studien. 
 

2.3.5 Urval av datorbaserade hjälpmedel 
De datorbaserade hjälpmedel som undersöks i denna studie väljs ut genom samtal med 
experter inom dyslexi såsom logopeder och dyslexipedagoger. De datorbaserade 
hjälpmedel för personer med dyslexi som dessa experter framhåller som de vanligaste 
och viktigaste kommer att användas i studien. Det är viktigt att de datorbaserade 
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hjälpmedel som undersöks faktiskt förskrivs och används i dagsläget för att studien ska 
framstå som aktuell. 
 

2.4 Analysmetod 
Den analysmetod som används i denna forskning är komparativ och syftar till att 
generera intervjufrågor grundade i den teoretiska undersökningen. Anledningen till 
detta är att författarna senare ska kunna jämföra teorin och empirin med varandra. Om 
frågorna inte är grundade i teorin, kan det skilja för mycket mellan den data som 
genererats av teorin respektive empirin. Då denna studie är explorativ och syftar till att 
generera mer information om det studerade området kommer skillnader mellan den 
insamlade empirin och den insamlade teorin att finnas. Skillnaderna kommer att utgöra 
grunden för resultatet av denna forskning. Det är dessa skillnader som kommer skapa 
det nytänkande som författarna vill skapa hos sin målgrupp. 
 
Glaser & Strauss tar i sin bok The discovery of grounded theory (1967) upp frågor som 
kan ställas vid utvärdering om hur stark den komparativa analysen är. Dessa frågor 
följer i direkt översättning nedan: 

1. Är författarens tonvikt på att kontrollera eller att generera teori? 
2. Är han mer intresserad av materiell eller formell teori? 
3. Vad är omfattningen av teorin som används i publikationen? 
4. I vilken grad är teorin grundad? 
5. Hur djup, i konceptuell detalj är teorin? 
6. Vilka typer av data används, och i vilken egenskap, i förhållande till teorin 

används den? 
7. I vilken grad är teorin integrerad? 
8. Hur mycket klarhet avslöjar författaren om vilken typ av teori som han 

använder? 
(Glaser & Strauss, 1967, s. 118) 

 
Dessa frågor kommer författarna använda i slutet av forskningsprocessen för att validera 
studien. Detta kan visa på att studien gjorts på ett korrekt sätt och ger även studien mer 
validitet. 

2.5 Validering av data 
Hermeneutisk forskning kräver någon sorts förförståelse hos författarna om ämnet som 
det ska skrivas om. Det är viktigt att författarna är tydliga med sina tidigare åsikter om 
ämnet. Detta gör det är lättare att följa författarens tankegång och att kritiskt bedöma 
forskningen utifrån de grundkrav som ställts. Ju högre standard författarna kan hålla vad 
gäller innehållsrikedom desto tydligare blir diskussionen som leder fram till resultatet. 
Trovärdigheten är en variabel som måste tas i beaktande genom hela studien och så 
länge författarna är tydliga med sin tolkning, kommer ett sammanhang bli påtagligt. När 
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en röd tråd är synlig genom hela studien kommer trovärdigheten anses större då studien 
framstår som en helhet (Larsson, 1994). 
 

2.6 Presentation av resultat 
Resultatet kommer sammanställas i en diskussion i slutet av föreliggande studie. Där 
kommer författarna diskutera skillnader och likheter mellan de respondenter som 
observerats och intervjuats i empirin. Dessutom kommer de empiriska resultaten 
jämföras med den teoretiska studien i forskningen. Detta kommer leda till ett antal 
punkter som kan ligga till grund för framtida utvecklingsprojekt. Punkterna är tänkta att 
hjälpa programvaruutvecklare i utvecklingen av nya datorbaserade hjälpmedel.  
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3 Teori 

3.1 Nyckelbegrepp 
De nyckelbegrepp som är relevanta för denna studie är dyslexi, interaktionsdesign, 
användbarhet, co-design samt programvaruutveckling (se Figur 1). 

 
  

Figur 1. Begreppsmodell. Modellen är ritad av författarna till föreliggande studie 
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3.2 Relevanta ämnesområden 
De teoriområden som tas upp i föreliggande studie är användbarhet, dyslexi, 
interaktionsdesign, co-design och programvaruutveckling. Dessa teoriområden ligger 
till grund för författarnas förståelse av områdena och ger författarna en möjlighet att 
besvara forskningsfrågorna (se Figur 2). 

En av forskningsfrågorna är ”Vad är användbarhet?”. Denna fråga besvaras med ett 
teoriavsnitt om ämnet. I det teoriavsnittet försöker författarna använda relevant fakta om 
användbarhet för både vanlig användare och användare med funktionshinder. Orsaken 
till detta är att författarna vill betona vikten av användbarhet när programvara utvecklas 
för personer med funktionshinder. 
 
Forskningsfrågorna om dyslexi är svårare att besvara med endast teori eftersom 
frågorna formulerats så att författarna måste söka empirisk information för att få svar på 
vad vilka specifika svårigheter en person med dyslexi kan ha. Svårigheterna hos 
personer med dyslexi är ofta individuella och funktionshindret ka yttra sig på många 
olika sätt. På grund av detta vill författarna använda sig av empiri och på det sätter 
involvera de användare som de datorbaserade hjälpmedlen som ska undersökas är 
utformade för. Användarna kan ge mer konkret information om hur deras svårigheter 
yttrar sig och vilka behov de har. För att kunna säkra den empiriska delen har 
författarna har valt att komplettera den med en teoretisk studie. 
 

Figur 3. Modell över hur teoriområdena besvarar forskningsfrågorna. Modellen är ritad av 
författarna till föreliggande studie 

Figur 2. Modell över hur teoriområdena besvarar forskningsfrågorna. Modellen är ritad av författarna till 
föreliggande studie 
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Syftet med teoriområdet om programvaruutveckling är att det ska ligga till grund för 
observationen av användarnas interaktion med de datorbaserade hjälpmedlen. Genom 
detta kan författarna få en förståelse för hur datorbaserade hjälpmedel utvecklas och hur 
denna process skulle kunna förbättras. Här kommer även teoriområdet om co-design tas 
i beaktande och diskuteras. 
 
Interaktionsdesign syftar till att skapa en behaglig upplevelse för användaren vid 
användningen av programvaran. Författarna anser att interaktionsdesign är av stor 
betydelse när program för personer med funktionshinder utvecklas, eventuellt även 
större än vid utveckling av program för en användare utan funktionshinder. Därför vill 
författarna ha en god insikt i detta teoriområde. Författarna vill visa på vikten av 
interaktionsdesign och hur viktigt det är att den enskilda användaren är inblandad i hela 
utvecklingsprocessen. 
 

3.3 Tidigare forskning 
Uppsatsen Datorbaserade hjälpmedel för dyslektiker (Davidsson, 1998) har varit en 
inspirationskälla till denna studie. Grunden till att författarna såg denna uppsats som en 
inspirationskälla var att den undersökte olika hjälpmedel utvecklade för personer med 
dyslexi, dock var Davidssons studie utformad som en marknadsundersökning. De 
hjälpmedel som författarna i föreliggande uppsats undersöker, undersöks även i 
Davidssons, vilket också bidragit till författarnas intresse för studien. 
 
En annan inspirationskälla har varit Wictor Gullströms (2008) uppsats om den 
kommunikativa fördel elever i grundskolan får genom på att använda specialutvecklade 
program för personer med läs- och skrivsvårigheter. Uppsatsen gör dock inte någon 
närmare analys av programmens uppbyggnad och hur de bör anpassas till användaren. 
Uppsatsens fokus är att beskriva hur användaren uppfattar programmens användbarhet, 
men inte på hur programmen skulle kunna bli bättre och vad som bör ses till för att 
användaren ska bli mer tillfredsställd. 
 
Även Stefan Bonns (2006) uppsats om specialutvecklade hjälpmedel till personer med 
läs- och skrivsvårigheter har varit av intresse. Uppsatsen inriktar sig dock på lärarnas 
och elevernas intresse till att använda programmen. Uppsatsen beskriver ett projekt som 
ska leda till en mer frekvent användning av datorbaserade hjälpmedel. 
 

3.4 Relevant litteratur 
I boken Logopedi (Ahlsén, o.a., 2008) tar författarna upp ett kapitel om dyslexi och de 
olika typerna av detta funktionshinder. Detta kapitel har varit till användning för 
forskarna genom att skapa en förståelse för dyslexi som funktionshinder. Även Gillberg 
och Ödman (1995) tar upp relevant fakta om dyslexi i sin bok Dyslexi – Vad är det?. I 
boken Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket (Samuelsson, et al., 2009) 
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påvisas inte bara svårigheter orsakade av dyslexi, men även andra svårigheter med 
skriftspråk. Boken kan ge ett djup till forskningen genom att visa på att även andra 
personer som har läs- och skrivsvårigheter kan ha användning av denna typ av 
datorbaserade hjälpmedel. 
 
Cooper och Reimann (2003) beskriver i sin bok About Face 2.0 – The Essentials of 
Interaction Design flera viktiga designprinciper som kan användas för att skapa en god 
interaktion mellan människa och dator. Flera av dessa principer kan tillämpas vid design 
av datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi. Navigering, både i program och 
på webbsidor, är av stor vikt för att få användaren att känna sig trygg med programmet 
respektive webbsidan. Jakob Nielsen (2000) tar, i sin bok Designing web usability, upp 
kriterier för hur en god navigering kan skapas. Ottersten och Berndtsson (2002) har i sin 
bok Användbarhet i praktiken skrivit om användbarhet på en övergripande nivå. Denna 
bok har använts både som grundkälla, men även för att validera det som skrivits i andra 
källor. Detta anser forskarna validerar de andra källor som används inom teoriområdet. 
Användbarhet är ett ämnesområde som blivit stort även inom Internetvärlden, där 
mycket information om detta område finns på webbsidor. W3C (World Wide Web 
Consortium) är en webbsida som inriktat sig på att informera om användbarhet. 
Grundarna till denna webbsida är en pålitlig organisation som bildats för att informera 
om användbarhet med flera olika synsätt. 
 
Gulliksen och Göransson (2002) går igenom olika sorters utvecklingsprojekt i boken 
Användarcentrerad systemdesign. Boken ger även information om vad ledningen ska se 
över för att skapa en bättre kontroll över de olika utvecklingsprojekten som finns inom 
verksamheten. Lindegren (2003) ger ett vidare synsätt på utvecklingsprojekt och hur 
utvecklarna ska gå till väga för att skapa god användbarhet i slutprodukten. 
 
Co-design har blivit ett större område inom system- och programvaruutveckling. Vid 
sökandet av information om co-design fann forskarna en uppsatsen Co-design i 
praktiken (Smedberg & Åkesson, 2007). Uppsatsen har varit till stor hjälp både vad 
gäller att informera om co-design, men även genom att ge upphov till fler källor som 
författarna kunde använda för att söka mer information om ämnet. Forsgrens (2006) bok 
Advances in Information Systems Development var en av de källor som hittades genom 
Smedberg och Åkessons (2007) uppsats och har gett en god inblick i co-designens 
grunder. 
 

3.5 Användbarhet 
Användbarhet kan ses som en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. Om en 
produkt har hög användbarhet uppfyller den både målgruppens och beställarens syfte. 
 
Begreppet målgrupp innebär den grupp av personer som skulle kunna ha intresse för en 
specifik produkt. Målgruppen brukar kategoriseras med exempelvis kön, ålder, 
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yrkesgrupp och andra karakteristika som kan användas för att beskriva personerna i 
målgruppen. Vid mätning av en produkts användbarhet får en person ur målgruppen, 
under en period, interagera med produkten. På så viss kan information om samspelet 
mellan användare och produkt samt om hur god användbarhet produkten har uppnås. 
Vid användningen av en produkt uppstår användbarhet. Det innebär att användbarhet 
inte är något som bara finns utan något som uppstår mellan användaren och produkten. 
Samspelet påverkas av ett antal aspekter. Den första aspekten är de egenskaper som 
användaren har innan de börjar använda produkten. Dessa egenskaper kan vara 
generella egenskaperna såsom människors sett att se, minnas och uppfatta information. 
Egenskaperna kan även vara specifika egenskaper. Specifika egenskaper kan vara 
personens kunskaper, attityder, värderingar och eventuella funktionsnedsättningar. 
Dessa egenskaper måste hänsyn tas till vid utvecklandet av program för att programmet 
ska vara användarvänligt (Ottersten & Berndtsson, 2002). 
 
Något annat som är viktig att ha i åtanke för att uppnå användbarhet är i vilken 
omgivning produkten ska användas. Fysiska sammanhang innebär om produkten ska 
användas i exempelvis dålig belysning eller i störande bakgrundsljud. Psykiska 
sammanhang innebär situationer där produkten kan utsättas för stressituationer eller att 
informationen är sekretessbelagd. Sociala sammanhang innebär omgivningar där 
produkten ska användas i kompisrelationer eller olika social ställningar. Dessutom finns 
ett organisatoriskt sammanhang, där effektivisering eller nöje och förändring tas i 
beaktande (ibid). 
 
Den tredje delen i samspelet mellan produkt och användare är vilken nytta produkten 
förväntas ge. Användarens förväntningar på produkten är att den ska ge någon slags av 
effektivitet och bidra till någon nytta. Användaren förväntas sig att produkten ska bidra 
med någon slags verksamhetsnytta, samhällsnytta eller ekonomisk vinst. De personer 
som utnyttjar produkten vill få njutning, effektivisering eller förenkling vid 
användningen av produkten (ibid). 
 
Det finns modeller och metoder för utveckling av användbarhet och projektstyrning, 
men de behandlar kopplingar mellan den förväntade användningen och produktens 
utformning ytligt, eller inte alls. Om en produkt är bra kopplad till omgivningen och till 
det mänskliga systemet men inte uppfyller förväntningarna kan den inte betraktas ha en 
hög användbarhet.(ibid) 
 
ISO-definitionen framhäver att lösningen ska vara anpassad till målgrupperna (specifika 
användare, specifika sammanhang och specifika mål). Produkten ska uppfylla 
beställarens syfte för att den ska anses vara användarvänlig. Enligt ISO- definitionen är 
huvudfokus att uppfylla behoven hos målgrupperna (ibid). 
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Jakob Nielsen (2000) har beskrivit användbarhetsteori genom en rad punkter; 
• Tillfredsställelse – Systemet ska vara behagligt att använda för att användaren 

ska tycka om att använda systemet. 
• Fel - Systemet ska byggas med åtanken att användaren ska göra så få fel som 

möjligt. Men om fel uppstår ska användaren ha möjlighet att återvända till 
produkten innan felet uppstod. Det ska inte finnas katastrofala fel. 

• Effektivitet - Det ska vara effektivt för användaren att använda systemet. När 
användaren har lärt sig använda systemet ska hög produktivitet vara möjligt. 

• Memorering - Det ska vara enkelt att komma ihåg hur systemet fungerar. Även 
om användaren inte använder systemet under en längre period ska användaren 
inte glömma hur systemet fungerar. 

• Lärbarhet - Det ska vara enkelt för användaren att lära sig hur systemet fungerar 
så att han/hon snabbt och enkelt kan komma igång med sitt arbete. 

 

3.5.1 De tio tumreglerna för användbarhet i gränssnitt 
Jakob Nielsen (1993) har i sin bok Usability Engineering tillsammans med Rolf Molich 
tagit fram ett kapitel om tio tumregler för design av användbara gränssnitt. Dessa 
principer kan användas till nästan alla gränssnitt då de är relativt allmängiltiga. De tio 
tumreglerna för användbarhet i gränssnitt är; Reaktion, Tala brukarens språk, 
Användarkontroll, Konsekvens och Standard, Hejda misstag, Att känna igen sig är 
bättre än att komma ihåg, Produktivitet och smidighet, Behaglig och minimalisk design, 
Hjälp användarna tillbaka efter misstag samt Dokumentation. 
 
Reaktion innebär att programmen skall informera användaren om vad som händer 
genom representativ respons, med andra ord feedback ska inte ske efter att en 
felsituation har uppstått, utan snabbt och i anknytning till utförd handling. Några 
grundläggande regler för svarstider är: 

• Användaren kan vänta utan att kräva någon feedback i maximalt 0,1 sekund. 
• 1,0 sekund är maximal tid för användarens tankar att förbli oavbrutna. Det 

behövs ingen feedback om svarstiden ligger emellan 0,1 och 1,0 sekunder, men 
användaren kan störas utav avbrotten. 

• Gränsen är 10 sekunder för att behålla användarens koncentration i en dialog. 
Det är speciellt viktigt med feedback vid ett avbrott av denna typ eftersom användaren 
inte vet vad som kommer att hända här näst (ibid.). 
 
Tala brukarens språk innebär att systemet bör kommunicera med användaren på 
användarens språk, det vill säga med välkända ord, fraser och koncept. Informationen 
ska vara naturlig och komma i en logisk ordning. Att använda användarens språk 
innefattar inte bara användningen av ord utan även icke-verbala element såsom ikoner 
och symboler. Med tanke på den konceptuella modellen, uppnås målet med 
användarorienterad dialog, genom att utnyttja kopplingen mellan datorskärm och 
användaren. Ett sätt att uppnå detta mål är genom användningen av metaforer, dock 
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medför användningen av metaforer en risk då att metaforer kan begränsa 
inlärningsförmågan. Användningen av metaforer kan hjälpa användare att associera till 
tidigare kunskap och i och med det lättare förstå programmet. En annan risk med 
användandet av metaforer är problemet med internationaliseringen, det vill säga att alla 
metaforer inte är funktionella i alla kulturer. Vid val av metaforer till program som 
används av flera länder med olika kulturer är det viktigt att korrekta metaforer för att 
programmen som tillverkas väljs (ibid.). 
 
Användarkontroll innebär att användarna föredrar frihet och kontroll över systemet 
vilket bidrar till att det är viktigt att de inte blir förhindrade av datasystemet. För att 
uppnå användarkontroll krävs lättillgängliga ångerfunktioner som är tydligt markerade 
för att val av fel funktioner inte ska göras. En grundläggande princip för design av 
användargränssnitt är att anta att användaren, oavsett hur mycket gränssnittet förbättras, 
fortsätter att göra fel. Det är därför viktigt att enkelt kunna rätta till de fel som uppstår. 
Det är även viktigt att utgångar och ångersfunktioner ska vara lättillgängliga så att 
användaren kan använda sig av dem (ibid.). 
 
Med Konsekvens och Standard menas att det är viktigt att användarna inte ska behöva 
tänka på om lika ord, kommandon eller situationer innebär samma sak. Oavsett vilken 
skärm användarna sitter framför ska informationen som presenteras vara konsekvent. 
Dessutom ska alla dialoger vara likadana för att användarna ska känna igen dem och för 
att de inte ska störa användaren. Hur viktig principen Konsekvens och Standard är för 
ett program kan exemplifieras med en undersökning som gjordes av ett populärt 
kalkylprogram. Undersökningen visade på tio konsekvensfel som orsakat problem för 
de nya användarna. Tre av felen orsakades av inkonsekvens mellan kalkylbladet och 
användargränssnittet, två av felen som uppstod tillhörde kalkylbladet och sju av felen 
orsakades av inkonsekvens mellan kalkylbladet och användaren. Kalkylbladets 
navigeringsfunktion klassificerades därmed som inkonsekvent för alla tre kategorierna 
(ibid.). 
 
Med Hejda misstag innebär att det är viktigt att programmet undviker fel. Det finns 
olika tillvägagångsätt som kan användas för att stötta användaren så att han/hon inte 
hamnar i en situation där fel kan uppstå. Ett exempel på en situation där fel kan uppstå 
kan vara att användaren stavar fel när han/hon skriver en mening. Ett sådant fel kan 
undvikas i gränssnitt där alla menyer är placerade i rullgardinsmenyer eller 
radioknappar och användaren istället tvingas välja ett alternativ. Ett annat sätt som felet 
kan undvikas på är att programmet ber användaren bekräfta sitt val och på så sätt hjälpa 
användaren att undvika misstag (ibid.). 
 
Att känna igen sig är bättre än att komma ihåg innebär att användarens minne, genom 
användandet av god design inte belastas då det är enklare för användaren att komma 
ihåg något om tillgång till en referens finns. För att uppnå god design är det viktigt att 
objekten i programmet är synliga så att användaren inte behöver komma ihåg 
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information. Genom att använda ett antal standardiserade regler som kan appliceras på 
hela gränssnittet kan användarbarheten öka. Ju fler regler som behövs för att systemets 
struktur och uppträdandet ska förstås desto svårare blir det för användaren att komma 
ihåg vilka dessa regler är. Däremot är reglerna viktiga då användandet av regler bidrar 
till att användaren inte behöver lära sig alla dialoger och element. Genom att använda 
standardiserade snabbkommandon kan system effektiviseras då endast ett fåtal regler 
behövs för att styra ett komplext och stort system (ibid.). 
 
Produktivitet och smidighet innebär att även om ett system bör kontrolleras av några få 
regler ska det finnas möjlighet för erfarna användare att utföra viktiga och ofta 
förekommande operationer genom snabba kortkommandon och genvägar. Därför bör 
gränssnittet tillåta snabbfunktioner som förenklar och accelererar processerna. Det bör 
även finnas en möjlighet att återanvända funktioner. Detta kan uppnås genom en meny 
där det sist använda funktionerna syns. Även default-värden som accelererar processen 
kan användas. Dessa värden gör att antalet val minskar, vilket bidrar med en positiv 
effekt på systemets säkerhet och snabbhet (ibid.). 
 
Behaglig och minimalisk design innebär att det användargränssnitt som används bör 
vara enkelt uppbyggt då varje ytterligare funktion eller element som tillkommer för med 
sig att informationen blir svårare att behandla. Ideologier bör inte förekomma i relevant 
information då de konkurrerar med den aktuella information och på så sätt minskar dess 
synlighet. Utvecklaren bör stäva efter att rätt mängd information används vid rätt tid 
och på rätt plats. Information bör även komma i ordningsföljd då det är viktigt att den 
anpassas efter den väg som användaren väljer att gå. Genom att applicera 
gränssnittsteorins syn på mänsklig perception avseende skärmlayouten kan användarens 
förståelse av ett gränssnitt öka. Genom att gruppera enheter och likartade element kan 
användarens förståelse för gränssnittets struktur underlättas. Även grafiska principer 
såsom att framhäva relevanta element kan hjälpa användaren att prioritera 
valmöjligheter (ibid.). 
 
Hjälp användarna tillbaka efter misstag innebär att de felmeddelanden som uppkommer 
ska vara uttryckta med ett vardagligt språk, ange problemet och ge förslag till en lösning 
på problemet. Genom att använda bra felmeddelanden får användaren hjälp med att 
förstå systemet bättre då användaren motiveras att tänka över innehållet i meddelandet. 
Det finns fyra enkla grundregler som bör följas vid utformandet av felmeddelanden. 
Dessa är att felmeddelanden ska utformas på användarens språk och att koder ska 
undvikas, att de bör uttrycka vad felet är och inte bara säga att något är fel, att de ska 
komma med konstruktiva förslag på hur problemen ska lösas samt att de ska vara 
trevligt utformade så att användaren inte förnedras när felmeddelanden uppkommer 
(ibid.). 
 
Dokumentation innebär att oavsett hur väldesignat ett system är har systemet alltid 
behov av en hjälp- och dokumentationsfunktion. Orsaken till att dokumentation behövs 
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är att de flesta användarna inte läser instruktionsmanualer. Om manualer och hjälprutor 
är uppbyggda på ett svårbegripligt sätt tenderar användaren att inte läsa innehållet. En 
manual bör därför fokusera på vad som är relevant och kortfattat beskriva det som 
användaren kan tänkas behöva veta. Vag gäller gränssnitt bör det finnas elektronisk 
hjälp som användaren kan utnyttja om han/hon har behov av hjälp. Om användaren är i 
behov av omedelbar hjälp är det bra om det finns bra sökfunktioner och dokumentation 
online (ibid.). 

3.5.2 Designa för användbarhet 
Gulliksen och Göransson (2002) skriver om Gould och Lewis grundprinciper som kan 
användas för att utveckla system med god användbarhet. Grundprinciperna, som fösta 
gången beskrevs i Gould och Lewis bok Designing for usability från 1983, är; Tidigt – 
och kontinuerligt – fokus på användaren, Empirisk mätning, Iterativ design samt 
Integrerad design – i vilken alla aspekter som berör användbarheten utvecklas 
tillsammans. 
 
Grundprincipen Tidigt – och kontinuerligt – fokus på användaren syftar till att 
utvecklaren, innan utvecklingsprocessen startar, behöver specificera målgruppen. Det är 
viktigt att se till de framtida användarna och deras kognitiva, beteendemässiga, fysiska 
och attitydmässiga egenskaper. Genom att målgruppen specificeras får utvecklaren 
kunskap och förståelse för vilket sorts system användaren behöver (ibid.). 
 
Empirisk mätning innebär att det, tidigt i processen, är viktigt att ta hänsyn till den 
tilltänkta målgruppen och deras reaktioner på skisser, modeller och 
användarhandböcker. Senare i processen aktuella prototyper och delar av programmet 
för att få feedback från användarna. Då kan information om användarnas reaktioner och 
beteenden vid användning av programmen fås (ibid.). 
 
Iterativ design innebär att användartest används för att utvecklaren ska kunna upptäcka 
brister i programmet som bör åtgärdas. För att detta ska ske på ett smidigt sätt bör 
processen vara iterativ, det vill säga cyklisk. Att processen är iterativ innebär att brister 
som åtgärdas testas igen för att utvecklaren ska få en möjlighet att se om bristerna är 
korrigerade på ett korrekt vis samt för att se att inga nya brister uppkommit. Denna 
process pågår tills inga fler brister uppstår vid användartesten (ibid.). 
 
Grundprincipen Integrerad design – i vilken alla aspekter som berör användbarheten 
utvecklas tillsammans innebär att alla aspekter av användbarhet bör utvecklas 
gemensamt och endast involvera en ansvarig för hela processen. På så sätt skapas en 
helhet i slutprodukten vilken bidrar till att användbarheten på lång sikt blir bättre. 
Integrerad design förutsätter att utvecklarna anser att användning av 
användbarhetsprinciper är viktigt och att de har en tydlig roll under hela 
utvecklingsarbetet. Användbarhetskoncept bör utvecklarna ta hänsyn till från projektets 
första början (ibid.). 
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3.5.3 Navigering 
Webben brukar kallas för ett navigationssystem då den består av hundratals miljoner 
sidor som befinner sig i en ”informationsrymd”, som, på grund av sin storlek, är svår att 
navigera i. Detta bidrar till att användarna måste förses med någon form av 
navigeringshjälp för att kunna navigera. Denna aspekt tar Jakob Nielsen upp i sin bok 
Designing Web Usability (2000). I boken beskriver han att användaren, för att uppnå ett 
bra navigeringsgränssnitt, måste besvara tre grundläggande frågor. Dessa frågor är; 
”Var är jag?”, ”Var har jag varit?” och ”Vart kan jag gå?”. 
 
Frågan ”Var är jag?” ställs för att användaren ska förstå applikationens struktur. För att 
göra det måste användaren kunna veta var i applikationens struktur han/hon befinner 
sig. Vet användaren inte var i strukturen han/hon befinner sig blir det svårt för 
användaren att förstå den länk som han/hon just följt. Länkar är de funktioner som 
applikationen har. Eftersom länkarna utgör en del av applikationens helhet bör 
länkarnas funktion definieras för användaren. Ett sätt genom vilken utvecklaren kan 
markera och underlätta navigeringen för användaren är genom att använda logotypen på 
samma varje sida och på samma plats. Användaren bör kunna klicka på logotypen för 
att den ska ta användaren till startsidan. En annan viktig aspekt är att använda 
huvudrubrik på varje sida där namn eller huvudsaklig innehåll finns uttryckt. 
Användningen av detta kan medföra att användaren alltid vet vilken sida han/hon 
befinner sig på (ibid.). 
 
Frågan ”Var har jag varit?” innebär att användaren hela tiden bör veyta var han/hon 
varit och hur han/hon kommit dit han/hon nu befinner sig. En navigeringsfunktion som 
underlättar för användaren att svara på frågan är användningen av färger på 
hypertextlänkar. Genom att hypertextlänkarna ändrar färg om man redan tryckt på dem 
kan användaren se vilka länkar som leder till sidor som redan besökts. Innan en sida har 
besökts är standardinställningen ofta att hypertextlänken är klarblå. När användaren 
tryckt på hypertextlänken, det vill säga besökt sidan, ändrar länken oftast färg till lila. 
På så sätt blir det tydligare för användaren vilka sidor han/hon redan besökt. I ett 
datorprogram kan det vara svårare att visa var i programmet användaren tidigare varit. I 
de fallen handlar det mer om att användaren ska känna igen sig i de sidor i programmet 
som han/hon tidigare besökt (ibid.). 
 
Frågan ”Vart kan jag gå?” innebär att användaren, när han/hon lärt känna programmen, 
kan skapa sig en allmän bild om vilka andra osynliga sidor eller programfunktioner som 
kan finnas och som de ännu inte använt sig av. Kan användaren besvara denna fråga har 
programmet en bra struktur. Om utvecklaren håller sig till befintliga standard som 
exempelvis att länkarna i applikationer visas med understruken text eller att 
hypertextlänkar håller sig till standardfärger. Detta underlättar för användaren genom att 
användaren lättare vet hur han/hon ska gå vidare. De flesta användarna vet att 
understruken text innebär att det går att klicka på texten. Detta medför att utvecklare bör 
undvika att stryka under annan text. Motsvarande är att länkar som inte är understrukna 
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kan orsaka användbarhetsproblem eftersom användaren inte vet att det går att klicka på 
dem (ibid.) 
 
Genom att användaren ges möjlighet att besvara dessa tre frågor när han/hon navigerar 
på webben har webbplatsen, enligt Nielsen (2000), god användbarhet. 

3.5.4 Utvärdering av användbarhet 
Det finns flera olika sätt genom vilka utvärdering av en produkts användarbarhet kan 
utföras på. Metoder som kan användas är bland andra expertutvärdering, fältstudier eller 
scenariobaserad utvärdering. 
 
Expertutvärderingen innebär en utvärdering där experten utvärderar produkten utifrån 
sin egen erfarenhet och utan direkt medverkan av användarna. Experten använder sig av 
de kunskaper om användarnas bakgrund, arbetssituationer, kunskaper med mera som 
erhållits från tidigare analyser. Systemet utvärderas sedan mot olika standard för 
användargränssnitt såsom checklistor och Style Guide. Arbetssättet kännetecknas av att 
grundläggande användarbarhetsproblem snabbt och billigt kan upptäckas. 
 
Fältstudier är utvärderingar som utförs hos användarna i deras dagliga arbetsmiljö och 
bedrivs på system som redan är i drift genom att utvärderaren närvarar när användarna 
utför sitt arbete. Enkäter och intervjuer är instrument som kan användas för att skapa sig 
en bild av användaracceptansen samtidigt som problem, brister samt förslag på 
förändringar och förbättringar framkommer. 
 
En scenariobaserad utvärdering kan användas vid utveckling av nya produkter 
tillsammans med användarcentrerade prototyper. Genom att de tilltänkta användarna får 
utföra ett antal scenarier med hjälp av systemet kan utvärderarna studera hur 
användarna går till väga för att lösa scenarierna. På så sätt kan utvärderarna notera 
problem som uppkommer. För att få en utförligare beskrivning av bland annat 
användarnas upplevelse av systemet får användarna även besvara en enkät. 
 
Vikten av att involvera slutanvändaren i utvärderingen av produkten blir allt viktigare, 
speciellt om slutprodukten har specifika hjälpfunktioner som ska anpassas efter 
användare med specifika behov, exempelvis i produkter som ska underlätta för en 
person med ett specifikt funktionshinder. Det finns både informella och formella 
utvärderingar. 
 
Den informella utvärderingen kan innebära att utvecklaren tillfrågar någon med en nära 
relation till utvecklaren att utvärdera och ge feedback på produkten. Om det finns någon 
i utvecklarens närhet som har ett funktionshinder eller är i behov av hjälpmedel kan det 
vara en fördel att be dem att utvärdera produkten. 
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Vid en formell utvärdering finns olika protokoll som följs. Protokollen kan vara 
utvecklade av företaget, utifrån företagets standard, eller vara internationellt erkända 
protokoll. Det kan vara en fördel för utvecklaren att involvera användare med 
funktionshinder i utvärderingsprocessen då de kan hitta ytterligare brister i produktens 
användbarhet som endast personer med just de funktionshindren har svårigheter med. 
Eftersom alla människor har personliga värderingar, åsikter och tankar om hur de löser 
och hanterar problem räcker det inte med att endast en person utför utvärderingen, utan 
helst ska flera personer utföra utvärderingen. För att utvärderingen av produktens 
användbarhet ska vara tillförlitlig bör den information som tas i beaktande vara 
bekräftad från minst två personer (W3C - World Wide Web Consortium). 

3.5.5 Användbarhet och funktionshinder 
Funktionshinder är ett stort begrepp, som kan ha många olika betydelser. Enligt W3C 
(The World Wide Web Consortium) kan många personer med funktionshinder uppleva 
att Internet hjälper med att ta bort hinder som de upplever i sin vardag. Internet kan 
exempelvis underlätta interaktionen och kommunikationen för en person med 
funktionshinder. Vikten av att Internet är tillgängligt blir allt viktigare i dagens 
samhälle. För en person med funktionshinder är det väldigt viktigt att användbarheten är 
hög i de program och applikationer som personen använder. För att hög användbarhet 
ska uppnås finns några kriterier som måste uppfyllas. Bland annat bör informationen 
och navigeringen i programmet eller applikationen vara konsekvent och tydlig i sitt 
innehåll. Utseendet ska vara konsekvent och lättförståeligt, exempelvis är det inte 
optimalt att ha olika färg på olika sidor eller delar av programmet. Programmets 
beteende måste vara logiskt och det måste vara lätt att förstå anledningen till varför 
programmet gör som det gör. Menyerna bör vara hierarkiska och lätta att överblicka för 
att användaren lätt ska se var han/hon befinner sig. Enklare text kan med fördel 
kompletteras med bland annat förklarande bilder eftersom personer med läs- och 
skrivsvårigheter på så sätt lättare kan ta till sig information utan att behöva läsa texten. 
Vid utvecklingen av programmet bör stor vikt läggas på att användaren aldrig ska känna 
att programmet stressar fram en process från användarens sida. Användaren ska kunna i 
lugn och ro läsa och ta till sig innehållet samt svara programmet. Dessutom ska 
inmatningsmetoderna för programmet vara flexibla då personer använder olika 
inmatningsverktyg och i olika kombinationer; vissa användare använder endast en 
datormus medan andra endast använder tangentbord. Även andra inmatningshjälpmedel, 
såsom en datormus som kompenserar för darrhänthet och en interagerande pekplatta för 
någon med fysiska funktionsnedsättningar, finns. Dessa kriterier bör tas i beaktande 
även vid utvecklingen av program för personer utan funktionshinder då användbarhet är 
av betydelse för alla användare, dock är hänsyn till användbarhet viktigare för en person 
med funktionshinder. Utvecklare behöver vara noga i sitt arbete så att deras produkter 
har god användarvänlighet och är anpassade flera olika funktionshinder. Detta kan vara 
till fördel både för utvecklarnas kommande utvecklingsprojekt och för företagets 
inkomster på programmen som utvecklas (W3C - World Wide Web Consortium). 
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3.6 Programvaruutveckling 

3.6.1 Kvalitet i programvaruutveckling 
Vid utveckling av nya programvaruprodukter bör utvecklarna tänka på vissa 
grundprinciper avseende konfigurationsstyrning, test samt felrättning. Dessa 
grundprinciper hör ihop då verksamheten kan göra en loop där de testar en produkt och 
korrigerar de fel som framkommer under loopens gång. Med en loop menas att när en 
omgång av test är avklarade rättas de brister som hittats. Sedan testas programvaran 
igen. Detta pågår tills inga fler brister längre kan hittas. Testen bör vara välplanerade, 
noggranna och systematiska för att utvecklarna ska kunna utföra bra test. När 
utvecklarna upplever att programvaran uppfyller kundens krav kan programvara ges ut 
till användarna. Dock kan en viss oro från utvecklarnas sida angående om de levererat 
en produkt som uppfyller kundens och målgruppens krav förekomma. Denna oro kan 
minska med användningen av konfigurationsstyrning. Konfigurationsstyrning innebär 
att utvecklarna anpassar programvaran efter verksamhetens behov. För att utvecklarna 
ska kunna leverera en programvara med god kvalitet bör utvecklaren kontrollera alla 
komponenter i programvaran. Det är viktigt att utvecklaren kontrollerar vilka 
användningsområden som produkten ska användas i och anpassar programvaran för 
dessa. När utvecklarna har kontroll över dessa detaljer kan de uppleva att deras produkt 
har god kvalitet då de behöver vara säkra på att de levererat rätt sorts programvara till 
rätt målgrupp (Lindegren, 2003). 
 

3.6.2 RGKU-modellen 
RGKU-modellen (för exempel se Figur 3) är ett av flera sätt på vilket tidsupplägget i ett 
projekt kan planeras. RKGU står för; R: klargöra vad som ska göras, G: utföra det som 
behöver utföras, K: kontrollera att det som ska utföras blir gjort samt U: hantera 
utgåvor. Modellen visar på ett tydligt sätt vilka delar som ett utvecklingsprojekt måste 
innefatta för att produkten ska bli fullgod. När utvecklarna ska utveckla ett program är 
risken stor att de inte har gjort ett liknande program innan, vilket innebär att de ska 
utföra ett, för dem, nytt arbete. Därför är det viktigt att verksamheten har en modell över 
hur tiden i projektet ska fördelas (Lindegren, 2003) 

 
Vid användning av RKGU-modellen är det viktigt att hela verksamheten vet vad som 
behöver utföras innan något börjar utföras. På så sätt kan ledningen efteråt lättare 
kontrollera att det som behöver utföras blivit gjort. Om ledningen inte, på förhand, vet 
vad som behöver utföras riskerar de att mycket information eller arbete inte blir gjort. 
Detta kan innebära att tiden för projektet antingen inte räcker till eller att vissa 

Figur 4. Modell som beskriver ett förslag över ett tidsupplägg i ett projekt, vad användning av 
RGKU-modellen. Modell efter Lindgren (2003) 
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funktioner i programmet glöms bort under skapandet av produkten. Om projekttiden 
måste förlängas ökar kostnaderna successivt. På grund av detta har verksamheten 
exempelvis nytta av att utföra punkt ”K” (kontrollera att det som ska utföras blir gjort) i 
modellen, dock behöver de föregående två punkterna utföras för att denna punkt ska 
kunna utföras korrekt. 
 
Anledningen till att punkt ”U” (hantera utgåvor) är viktig för verksamheten är för att 
programvaran ska kunna modifieras och anpassas för användaren eller för att eventuella 
nyare versioner ska kunna utföras (se Figur 4). Även om verksamheten ger ut nyare 
versioner av produkten kommer vissa användare att behålla den gamla versionen. 
Därför bör utvecklarna använda konfigurationsstyrning för att kontrollera att 
programvaran/nya utgåvor anpassas till den tilltänkta målgruppen (Lindegren, 2003). 
 

 
Figur 5. Modell över processen att hantera utgåvor. Modell från Lindegren (2003) 
 

3.7 Co-design 
Co-design kan användas för att uppnå de höga krav som ställs på systemutveckling.  
Co-design grundar sig i att alla intressenter för en produkt ska få medverka vid 
skapandeprocessen. På det sättet kan många olika synsätt om produkten framkomma. 
Dessa synsätt kan sedan användas i skapandet av en slutprodukt som slutanvändarna är 
nöjda med. Olov Forsgren (2006) berättar att en av pionjärerna inom co-design, C. West 
Churchman, under ett seminarium predikade för co-design. Under seminariet frågade en 
person ur publiken: 
 

”Now you have been preaching for more than fifteen years about these 
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ideas, can you mention any example of how these ideas have been used in 
practice, or is it, as many of us think – just empty talk?” 

 Churchmans svar på frågan var: 
”There are many examples, but the closest to you all is the American 
constitution. This is a really good example because it has been in use for a 
while and many of us would agree that it works.” 

(Forsgren, 2006, s. 36) 
 
Enligt Forsman (2006) ville Churchman med detta svar troligen visa på att anledningen 
till att alla de inflytelserika personerna i Amerika var inbjudna att delta när den 
amerikanska konstitutionen skrevs var för att de ville utforma den sortens lag som är 
efterfrågad i det nya landet. 
 
Att integrera användaren i utvecklingsprocessen är en av de viktigaste komponenterna 
inom co-design. För att kunna uppnå integration krävs att alla talar samma språk. 
Metaforer kan användas för att alla ska förstå varandra. Smedberg och Åkesson (2007) 
beskriver i ett exempel hur metaforer kan användas för att uppnå ett gemensamt språk. 
De beskriver ett projekt som skulle bedrivas med co-design där äldre personer 
tillfrågades om datorbaserade funktioner som myndigheter i framtiden skulle kunna 
tänkas tillhandahålla. De äldre personerna var dock inte intresserade av att delta då de 
ansåg sig själva vara ”för gamla för det här”. Projektgruppen började då prata med de 
äldre personerna om applikationerna genom att använda metaforer och kallade istället 
applikationerna för assistenter. Projektgruppen fick på detta sätt gehör hos de äldre 
personerna som nu hade lättare att relatera till applikationerna. 
 
Co-design bygger på att åsikter från alla som kan vara intresserade av slutprodukten, 
exempelvis företag, organisationer och privatpersoner, samlas in. Mycket av arbetet 
handlar om att anordna workshops med alla intressenter där de får komma med åsikter 
och synpunkter om produkten. Deltagarna delas in i små grupper för att diskussionerna 
ska bli effektivare och allas röst ska kunna bli hörd, dock kan detta även medföra att 
mindre relevanta förslag och kommentarer uppkommer (ibid.). 
 
Det kan finnas fördel att använda sig av en rad olika workshops med olika ändamål 
under projektets gång. Den/ de första kan handla om att ta fram specifika applikationer i 
produkten medan de senare kan komma att handla om utseende eller dylikt. Detta gör 
att infallsvinklar kan fås på det specifika problemet som ligger till handa just för 
stunden i projektet. Det är viktigt att visa för de intressenter som deltar i workshops att 
ordet är fritt och att alla åsikter kan komma till användning. Även det som kanske inte 
kunde implementeras just i den del av produkten som diskuteras för stunden kan tänkas 
användas som underlag för nya idéer eller till andra delar av produkten (ibid.). 
 
Senare under processen kan ett användbart verktyg vara scenarier. Att bygga, skissa och 
skriva ner scenarier kan medföra att informationen lättare att uppfattas av alla 
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intressenter. Scenarier är ett flexibelt verktyg där allt från omfattning till detaljrikedom 
kan justeras efter vad som ska visas upp för intressenterna (ibid.). 
 
Ett verktyg som uppkommit på senare tid och som ofta kopplas till filmindustrin är 
storyboards. Storyboards används ofta för att visa händelseförlopp vid exempelvis 
inspelning av film, men kan också vara ett ovärderligt verktyg vid co-design. Verktyget 
kan bidra till att skapa ett större intresse hos en intressent som har inte har lika mycket 
kunskap inom det specifika ämnesområdet som projektgruppen försöker beröra 
samtidigt som överskådligheten blir bättre. Storyboards kan även användas för att locka 
nya intressenter att delta i projektet samtidigt som det är ett bra sätt att visa på projektets 
styrkor och svagheter på ett sätt som kan förstås av alla. 
 
Det är viktigt att en person som har ansvaret för design-processen, en Maestro, finns. 
Forsgren (2006) förklarar Maestro-rollen som en ledare, en person som leder arbetet och 
tar de avgörande besluten. Mycket av den information som framkommer på en 
workshop är inte användbar, men den kan skapa nya synvinklar för utvecklarna. 
Maestron är dock den person som bestämmer vad som är användbart och vad som inte 
är användbart från workshoparna. För att undvika konflikter med flera beslutsfattare kan 
endast en person i teamet ha rollen som Maestro. Maestrons uppgift är även att 
upprätthålla projektets grundidé, att de beslut som fattas inte avviker från denna samt att 
se till att projektet inte svävar iväg (ibid). 
 

3.8 Interaktionsdesign 

3.8.1 Grunderna 
Interaktionsdesign handlar om programmets utseende. Med ”programmets utseende” 
avses inte främst programmets grafiska utseende, utan det som avses är sambandet 
mellan människa och dator; ”Hur kan vi förbättra en användares upplevelse av ett 
program och förenkla vägen till användarens mål med användandet av programmet?”. 
Det innebär att fokus ligger på designen av programmets beteende och hur det påverkar 
användaren. Enligt Cooper och Reimann (2003) arbetar en interaktionsdesigner genom 
att; 

• definiera formen hos produkten och hur dess användningsområden och beteende 
ser ut 

• förutse hur programmet kommer att användas och hur det kommer att påverka 
människors relation och förståelse 

• utforska dialogen mellan produkter, människor och dess sammanhang (fysiskt, 
kulturellt, historiskt) 

Interaktionsdesign handlar om att ta reda på vad användarnas mål med programmet är, 
hur användarna kommer att använda produkten. Målet kan specificeras genom att se till 
hur och varför användaren har en önskan om att använda den specifika produkten. På 
grund av det måste en interaktionsdesigner vara duktig på att skapa scenarion om hur 
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och varför en användare kommer att använda den aktuella produkten. För att kunna göra 
så är det av stor betydelse att en interaktionsdesigner har förståelse för den aktuella 
målgruppens mål, motivation och förväntningar. (ibid) 

3.8.2 Användarna 
Enligt Cooper och Reimann (2003) kan de personer som designar digitala produkter 
liknas vid galna forskare eftersom designar funktioner som är nytänkande och använder 
de teknologiska framstegen på ett optimalt vis. Detta gör dessa personer dock utan att ha 
användaren i åtanke vilket bidrar till att produkterna har många funktioner och att de 
utnyttjar kraften i hårdvaran på ett bra sätt, men att de funktionerna inte är till fördel för 
användaren. Användaren är av stor betydelse när interaktionsdesignen i en digital 
produkt ska utarbetas. Interaktionsdesignern bör ha användarens behov och motivation 
till att använda produkten i åtanke under hela processen (ibid.). 
 
När användare blir tillfrågade om vad de vill ha i ett program handlar deras svar ofta om 
de enklaste menystegen eller om processer som produkten innehåller. Ofta är 
användarna inte intresserade av de tekniska framstegen eller av mer avancerade 
funktioner. Användarna är ofta väldigt medvetna om vad deras mål med användandet av 
ett specifikt program är. Vanliga marknadsundersökningar kan vara missvisande då 
frågorna som då ställs kan vara av den demografiska typen. Dessa frågor svarar inte på 
några av de designfrågor som utvecklare måste besvara för att utveckla en produkt som 
kunden kommer att uppskatta. De frågor som skulle behöva ställas till en kommande 
användare är snarare hur användaren vill använda produkten, på vilket sätt han/hon vill 
använda produkten och vad målet är med användandet är (ibid.). 
 
Ett programs användare kan delas upp i tre kunskapsgrupper, nybörjare, 
medelanvändare och experter, där medelanvändarna utgör den största gruppen. 
Nybörjarna är den grupp som är mest ombytlig då dessa användare inte är nybörjare 
under en längre period. Nybörjarna lär sig antingen programmet vilket medför att de blir 
medelanvändare eller inser att programmet inte uppfyller deras mål och därmed slutar 
använda programmet. Ett av de stora problemen för en interaktionsdesigner är att 
försöka skapa ett program som tillfredsställer alla kunskapsgrupper. Risken finns att 
programmet antingen blir programmet för avancerat, vilket medför att nybörjarna inte 
lyckas ta sig an programmet, eller för enkelt, vilket medför att medelanvändarna och 
experterna upplever sig åsidosatta och att programmet inte uppfyller deras behov. 
Många utvecklare hanterar detta problem genom att skapa programmet med en 
nybörjarinställning och en avancerad inställning. Problemet med detta är att 
medelanvändarna riskerar att lämnas utanför. Nackdelen med att denna kunskapsgrupp 
utelämnas är att det är den största gruppen användare och den grupp som utvecklarna 
skulle tjäna mest på att tillfredsställa (ibid.) 
 
Ett annat problem som kan uppkomma är att personerna i säljavdelningen ofta är 
nybörjare av programmen. I och med att de inte använt programmet och lärt sig det 
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efterfrågar de så kallade ”stödhjul” i programmet. Säljarna träffar även blivande 
användare, som också ofta är nybörjare. Detta medför att användarbilden blir skev och 
risken finns att program skapas som är fulla av hjälpavsnitt, vilka kan störa användare i 
högre kunskapsklasser. Användningen av hjälpavsnitt kan vara bra i vissa hjälpmedel, 
dock ska möjlighet att stänga av hjälpavsnitten finnas så att användarna i en högre 
kunskapsnivå inte ska störas av dem. Möjligheten att gömma hjälpavsnitten när de inte 
används kan även vara användbart för nybörjarna då de kan uppleva att hjälpavsnitten 
påminner dem om deras okunskap. Ett exempel på hjälpavsnitt i ett hjälpmedel ”Gemet” 
i Microsoft Word. Gemet är ett litet, interaktivt hjälpmedel som användaren kan 
använda för att söka svar på bland annat funktionsfrågor om Microsoft Word. Gemet 
kan även ge tips och råd under tiden användaren integrerar med programmet. 
Funktionen är möjlig att stänga av om användaren tröttnar på funktionen (ibid.). 
 
Eftersom medelanvändarna är den största kunskapsgruppen är det viktigt för 
utvecklaren att dessa användare inte ska uppleva att programmet hindrar dem till at 
utvecklas från medelanvändare till expertanvändare, samtidigt som programmet ger 
tillgång till den feedback som användaren kan behöva. Online-hjälp kan vara ett bra 
verktyg i denna situation för att medelanvändaren ska känna sig tillfredsställd. Online-
hjälpen kan användaren använda när han/hon upplever ett behov av den och i och med 
att den är online är den så gott som alltid tillgänglig. En annan fördel med Online-hjälp 
är att användaren inte störas av ett synligt hjälpmedel som påminner om saker som 
användaren redan har kunskap om. Det finns vara av vikt att inte stressa användaren i 
att tillägna sig mer kunskap om produktens funktioner då detta kan få en negativ effekt 
och bidra till att användaren inte känner sig bekväm med produkten (ibid.). 
 
Det är viktigt att en modell över hela användarens arbetssätt utveckla, vilket möjliggör 
för utvecklaren att sätta sig in i användarens situation. Modellen medför att utvecklaren 
kan analysera och resonera kring arbetsuppgifter som användaren kan tänkas ha och vad 
användaren har för krav för att kunna utföra dessa uppgifter. Fokus ligger inte i att 
beskriva datorsystemet utan i att beskriva hela arbetssättet och arbetsmiljön. På så sätt 
kan en klar bild av användarens behov skapas, vilken kan ge en god grund för 
utvecklingsarbetet av datorbaserad programvara (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 

3.8.3 Användbarhetsprinciper 
Syftet med interaktionsdesign är att förbättra användbarheten för användaren. Detta 
medför att användbarhet och interaktionsdesign har flera saker gemensamt. Fokus för 
interaktionsdesign ligger i att användaren ska känna sig bekväm med interaktionen 
mellan datorn och användaren. Användbarhetsprinciper blir därför avgörande för att 
interaktionsdesignen ska bli välgjord. Användbarhetsprinciperna i interaktionsdesign 
liknar i stort de principer som finns för användbarhet. Skillnaden ligger i hur 
utvecklarna ser på problemet. Användbarhet är mycket mer än bara 
interaktionsdesignen, men en produkt kan inte uppnå hög användbarhet om inte dess 
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interaktionsdesign är funktionell. De regler som bör beaktas när interaktionsdesignen i 
en produkt ses över är; Visibility, Feedback, Constraints, Mapping samt Affordance. 
 
Visibility innebär hur tydliga funktionerna i en produkt är. Det är lättare för användaren 
att veta vad han/hon ska göra härnäst om alla funktionssteg som är möjliga att utföra 
tydligt är utmärkta. Om en funktion inte är möjliga att utföra bör även det vara tydligt 
utmärkt. Relationen mellan hur kontrollerna i en produkt är placerade och vad de gör 
kan ge användaren en ledtråd om hur uppgiften ska lösas. 
 
Feedback är relaterat punkten visibility och innebär den tid det tar för produkten att 
utföra uppgiften som användaren begärt. Om det tar lång tid från det att användaren 
begärt ett kommando till det att en respons från programmet uppstår kan frustration 
uppstå hos användaren. Frustrationen uppstår då användaren gärna vill ha tid vill veta 
vad som händer och ha kontroll över händelserna i programmet. Dessutom vill 
användaren ofta ge datorn ytterligare kommandon. För att användaren ska bli 
tillfredsställd bör feedbacken från programmet ges under kortast möjliga tid. Feedback 
kan vara visuell, auditiv, taktil, verbal eller en blandning av dem. 
 
Constraints innebär att produktens begränsningar påvisas, vilket kan göras genom att 
exempelvis skugga funktionsknappar som, i den aktuella situationen, inte är möjliga att 
använda. Detta är fördelaktigt då funktionen hindrar användaren från att välja menyer 
inte är tillåtna i den aktuella situationen. Begränsningarna kan delas in i tre kategorier; 
fysiska, logiska och kulturella. Fysiska begränsningar är till exempel att endast en 
specifik nyckel passar i ett nyckelhål, tack vare deras specifika form. Logiska 
begränsningar grundar sig i människans logiska tänkande om vad som är möjligt och 
vad som inte är möjligt. Kulturella begränsningarna grundar sig i människans 
associationsförmåga, det vill säga de medvetna eller omedvetna associationer 
människor gör till olika saker och företeelser. 
 
Mapping är en princip som refererar till kontrollernas utseende och förhållande till 
systemet. Även vid mapping är en förståelse för människans logiska och kulturella 
begränsningar viktig. Exempelvis vet människor hur en play-knapp bör se ut. Därför 
skulle en person bli förvirrad om play-knappen på någon produkt såg annorlunda ut än 
vad den brukar göra. Detta är av betydelse vid utgivning av nyare utgåvor där 
användarna skulle blir förvirrade om funktioner ser annorlunda ut i den nyare utgåvan 
än vad de är vana vid från den äldre utgåvan, speciellt om inga associationer till det 
tidigare utseendet förekommer. 
 
Affordance innebär till att ge användaren en ledtråd om hur en process ska utföras. 
Affordance kan delas in i två kategorier; verklig respektive förnimbar. De verkliga 
ledtrådar syftar till ett fysiskt objekt som ger en självklar bild hur det fysiska objektet 
ska användas, utan att processen behöver läras in. Med förnimbara ledtrådar menas 
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något i ett grafiskt gränssnitt. Dessa ledtrådar måste användaren lära in för att han/hon 
ska kunna förstå hur processen ska genomföras. 

3.9 Dyslexi 
Dyslexi grundar sig i flera olika problemområden; både psykologiska, pedagogiska och 
medicinska. Kriterierna för en diagnos är dock inte uppnått en internationell konsensus 
och kan därför skilja från land till land (Gillberg & Ödman, 1995). Dyslexi definieras 
med utgångspunkt i de skillnader som finns mellan personens läs- och skrivförmåga 
jämfört med personens intellektuella förmåga. Hos personer som uppvisar en hög 
intellektuell förmåga visar läs- och skrivsvårigheter sig tydligare än hos en person som 
uppvisar en lägre intellektuell förmåga, då ett lägre intellekt kan dölja de läs- och 
skrivsvårigheter som egentligen existerar (Nielsen C. , 2005). Dyslexi utmärks av 
svårigheter med avkodning av ord eller korrekt/flytande ordigenkänning samt dålig 
stavning (Samuelsson, et al., 2009). 
 
Dyslexi kan förvärvas på två olika sätt, antingen genom ärftlighet eller genom ett 
trauma mot hjärnan som påverkar hjärnkapaciteten negativt (Samuelsson, et al., 2009). 
 

3.9.1 Olika typer av dyslexi 
Det finns olika typer av dyslexi; Ytdyslexi, Ytdysgrafi, Fonologisk dyslexi, Fonologisk 
dysgrafi, Djup dyslexi, Bokstav- för bokstavläsning samt Djup dysgrafi. Dysgrafi 
innebär svårigheter med stavning. 
 
Personer som har ytdyslexi (surface dyslexia) kan läsa ord med ljudenlig stavning och 
non-ord (nonord: påhittade ord som inte har någon riktigt betydelse), men har svårt för 
att läsa ord som inte är ljudenligt stavade. Eftersom personer med ytdyslexi läser ord 
som de låter har de svårt för att särskilja mellan ord som uttalas likadant, men har olika 
betydelse. Personer med ytdyslexi förstår en text bättre om de läser den högt för sig 
själva (Ahlsén, o.a., 2008). 
 
En person med ytdysgrafi (surface dysgraphia) stavar ord ljudenligt, vilket bidrar till att 
personenn har svårt att stava ord som inte stavas ljudenligt (ibid.). 
 
En person med fonologisk dyslexi (phonological dyslexia) kan ha svårt för att läsa nya 
ord. Personen kan heller inte läsa non-ord. Läsningen påverkas av vilken ordklass ordet 
tillhör och om ordet är konkret eller abstrakt (ibid.). 
 
En person med fonologisk dysgrafi (phonological dysgraphia) har svårt för att stava nya 
ord och non-ord (ibid.). 
 
Vid djup dyslexi (deep dyslexia) har personen svårigheter som liknar de vid fonologisk 
dyslexi varför flera forskare menar att grundproblemet är detsamma, men att djup 
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dyslexi är en svårare form av lässvårigheter än fonologisk dyslexi. Personer med djup 
dyslexi gör semantiska fel1 vid högläsning och har stora svårigheter för att läsa nya ord 
och non-ord. Ordets ordklasstillhörighet samt om ordet är konkret eller abstrakt har en 
inverkan på svårigheterna (ibid.). 
 
Svårigheterna vid bokstav- för bokstavläsning (pure alexia) yttrar sig genom att 
personen kan namnge varje enskild bokstav i ett ord, men sedan inte läsa ut hela ordet 
eller förstå ordets betydelse. Får personen dock höra ordet bokstaverat av någon annan 
kan personen oftast säga ordet och även förstå det (ibid.). 
 
Svårigheterna vid djup dysgrafi (deep dysgraphia) yttrar sig genom att personen har 
svårt för att stava nya ord och non-ord. Även här inverkar ordets ordklasstillhörighet 
samt om ordet är konkret eller abstrakt på svårigheterna (ibid.). 
 

3.10 Teoretiska forskningsresultat 

3.10.1 Fråga 1: Vilken sorts datorbaserade hjälpmedel har personer med 
dyslexi behov av? 

Det finns flera olika typer av dyslexi vilket innebär att personer med dyslexi har olika 
behov av stödprogram. Det är viktigt att de datorbaserade hjälpmedel som är utvecklade 
för personer med dyslexi ska kunna anpassas till de individuella svårigheter som en 
person med dyslexi kan ha. De olika typerna av dyslexi är, enligt Ahlsén, o.a. (2008): 

• ytdyslexi 
• ytdysgrafi 
• fonologisk dyslexi 
• djup dyslexi 
• bokstav-för bokstavläsning 
• djup dysgrafi 

 

3.10.2 Fråga 2: Vilka egenskaper är viktiga hos datorbaserade hjälpmedel 
för personer med dyslexi? 

Att ta reda på vilka egenskaper som är viktiga hos stödprogram för personer med 
dyslexi kan uppnås genom ett bra samarbete under utvecklingsprocessen mellan 
användarna och produktutvecklaren. Även i underhållsprocessen är ett samarbete 
mellan användarna och utvecklaren viktigt. Det är speciellt viktigt att utvecklaren har 
interaktionsdesign i åtanke är att de bör tänka på. Det kan göras genom att 

                                                
1 Semantiska fel är fel i ordets betydelse och ger därför inte ger upphov till grammatiska fel. Dessa fel 
kan vara svåra för en datoriserad stavningskontroll att hitta. Detta beror på att datorn inte förstår texten 
utan granskar orden och grammatiken mellan dessa. Det kan till exempel handla om syftningsfel. 
(Dallmann, 2006) 
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interaktionsdesignern definierar hur produkterna kommer att vara och hur de kommer 
att användas, hur produkterna kommer att användas och hur de påverkar användarna 
samt hur dialogen mellan människor, produkter och deras sammanhang kommer att bli. 
 

3.10.3 Fråga 3: Hur kan god användbarhet hos datorbaserade hjälpmedel 
för personer med dyslexi uppnås? 

Fråga 3 kan inte besvaras med den teoretiska delen då den kräver att en empirisk 
undersökning utförs. Fråga 3 besvarar istället i den empiriska undersökningen. 
 
 

3.10.4 Fråga 4: Vad är användbarhet? 
Användbarhet har flera olika definitioner. Nedan följer några av de som författarna till 
föreliggande studie anser relevanta; 

• Enligt Ottersten och Berndtsson (2002) kan användbarhet ses som en 
kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. Om en produkt har hög 
användbarhet uppfyller den både målgruppens och beställarens syfte. 

• ISO-definitionen framhäver att produkten ska vara anpassad med målgruppen i 
åtanke (specifika användare, specifika sammanhang oHuvudfokus ch specifika 
mål). Produkten ska uppfylla kundens syfte för att den ska kunna anses vara 
användarvänlig. Huvudfokus enligt ISO-definitionen är behoven hos 
målgruppen ska vara uppfyllda (ibid.). 

• Enligt Nielsen (2000) behöver tio tumreglerna vara uppfyllda för att god 
användbarhet ska uppnås. Dessa tumregler kan användas till nästan alla 
gränssnitt då de är relativt breda. De tio tumreglerna är; 

o Reaktion 
o Tala brukarens språk 
o Användarkontroll 
o Konsekvens och Standard 
o Hejda misstag 
o Att känna igen sig är bättre än att komma ihåg 
o Produktivitet och smidighet 
o Behaglighet och minimalisering 
o Hjälp användaren tillbaka efter misstag 
o Dokumentation 

 

3.11 Argument för den empiriska undersökningen 
Eftersom behoven hos personer med dyslexi ser olika ut är det viktigt att en mer 
individuell bild av hur respondenternas svårigheter yttrar sig tillägnas. Författarna till 
föreliggande studie kunde använda sig av enkäter och dylikt till den empiriska 
undersökningen, men då dessa endast skulle genererat kortfattade svar, valdes de bort. 
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Enkäter valdes även bort då de skulle kunna vara svåra att uppfattade för 
respondenterna då de har dyslexi. Informationen som behövdes för att ett korrekt 
resultat skulle kunna tillägnas ansågs vara samtal/intervjuer med respondenterna i och 
med att respondenten då lättare och mer ingående kunde förklara och beskriva sina 
svårigheter. Författarna anser att observationen i den empiriska delen är av vikt då 
författarna får en möjlighet att observera hur personer med dyslexi interagerar med de 
datorbaserade hjälpmedlen som undersöks i studien. Observationen kommer att lyfta 
fram respondentens åsikter om programmen och hur de anser att interaktionen fungerar 
mellan program och användare. 
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4 Empiri 

4.1 Tillvägagångssätt 
Informationen i föreliggande studie kommer att tas fram genom en teoretisk 
undersökning inom användbarhet, interaktionsdesign, programvaruutveckling, co-
design och dyslexi. Efter den teoretiska undersökningen kommer den empiriska 
undersökningen att påbörjas. Vid den empiriska undersökningen kommer intervjuer och 
en observation att genomföras. Intervjuerna kommer att baseras på den information som 
tillägnats från den teoretiska delen. Både intervjuerna och observationen kommer att 
utföras med personer med dyslexi som respondenter. Vid den första intervjuomgången 
har respondenter valts utifrån ett bekvämlighetsurval, medan urvalet av respondenter till 
den andra intervjuomgången och observationen var slumpmässigt. 
 
Intervjuerna spelades in igenom en audioupptagning. Anledningen till att videofilmning 
av intervjuerna inte genomfördes var för att en videofilmning skulle gett författarna mer 
material än vad som krävs för att genomföra studien då studien exempelvis inte har 
någon användning av material såsom gester eller kroppsspråk. Efter intervjuerna 
transkriberades audioupptagningen till textformat och analyserna genomfördes sedan 
utifrån transkriptionerna. Alla respondenter under den första intervjuomgången fick 
svara på samma intervjufrågor. Detsamma gäller för den andra intervjuomgången och 
observationen där de båda respondenterna fick svara på samma intervjufrågor och utföra 
samma uppgifter. Anledningen till detta är att likheter respektive skillnader tydligare ses 
om intervjufrågorna och uppgifterna är samma för alla respondenter. 

4.1.1 Den första intervjuomgången 
Den första intervjuomgången kommer att utgå från den information om dyslexi som 
tillägnats i den teoretiska undersökningen. Genom den första intervjuomgången har 
författarna en förhoppning om att information om vilka svårigheter som personer med 
dyslexi kan ha erhålls. Författarna önskar erhålla denna information både i syfte att 
bekräfta teoridelen, men även för att kunna ha användning av respondenternas åsikter 
om sitt funktionshinder och sina behov. Åsikterna kommer vara till hjälp när 
observation av respondenternas interaktion med de utvalda datorbaserade hjälpmedlen 
ska utföras. Åsikterna kommer även att ligga till grund för respondenternas mer 
individuella infallsvinklar, men även för de individuella problem som respondenterna 
kommer att uppleva med de datorbaserade hjälpmedlen, kommer att framträda. 
 
Syftet med den första intervjuomgången är att personer som har läs- och 
skrivsvårigheter intervjuas för att få en överblick av de vardagliga/yrkesmässiga 
svårigheter som deras funktionshinder ger upphov till. Vid utformningen av 
intervjufrågorna har författarna haft i åtanke att de frågor som ställs ska kunna besvara 
vilka hinder som respondenterna på grund av sitt funktionshinder stött på. De frågor (se 
Bilaga A) som ställdes handlade bland annat om när respondenternas läs- och 
skrivsvårigheter upptäcktes. Anledningen till att författarna ställde dessa frågor var för 
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att de ville veta om respondenterna, om deras svårigheter upptäcktes under skoltiden, 
fått hjälp av skolväsendet för att underlätta sin skol- och livssituation. Ett annat syfte 
med frågorna i den första intervjuomgången var att författarna få information angående 
vilka situationer som respondenterna upplevde påverkades mesta av deras 
funktionshinder. Intervjun avslutades med frågor om respondenterna använt 
datorbaserade hjälpmedel och om de anser om de är nödvändiga för dem i deras 
situation. 
 
Den första intervjuomgången gjordes i respondenternas hemmiljö, eftersom författarna 
ville utesluta att intervjun påverkades av miljön där intervjun utfördes. Respondenternas 
hemmiljö valdes även för att respondenterna skulle känna sig lugnare och mer bekväma 
med situationen. 

4.1.2 Den andra intervjuomgången och observationen 
Under den andra intervjuomgången och observationen gjordes en intervju och en 
observation där respondenterna interagerade med de utvalda datorbaserade hjälpmedlen. 
Författarna ställde frågor om programmen som respondenterna interagerade med. 
Frågorna som ställdes syftade till att ge svar på vilka intryck respondenterna fick när de 
användande programmen. Observationen grundade sig i uppgifter som respondenterna 
fick utföra. Vid utförandet av uppgifterna behövde respondenterna använda sig av de 
utvalda hjälpmedlen. De datorbaserade hjälpmedel, utformade för personer med dyslexi, 
som användes var Stava Rex och WordRead Plus. 
 
Stava Rex är ett insticksprogram till Office-paketet som utför en noggrannare 
stavningskontroll än vad den inbyggda stavningskontrollen gör. Ett vanligt 
förekommande problem hos personer med dyslexi är att de muntligt ljudar ord för att 
kunna förstå hur de ska stavas. Det kan leda till att stavfel orsakade av att orden låter 
annorlunda är de egentligen stavas, vilket bidrar till att stavfel uppstår. Exempel på 
sådana stavfel kan vara att personen skriver ”neulitret” istället för ”neutralitet” eller 
”skonalist” istället för journalist (Oribi.se - Stava Rex, 2011). 
 
WordRead Plus är ett pedagogiskt och kompensatoriskt verktyg som personer med 
dyslexi kan använda som ett stöd i läs- och skrivprocessen. WordRead Plus är ett 
talsyntesprogram vilket innebär att personen kan få text från olika programvaror, såsom 
Word, Excel och Power Point, och från Internet uppläst. Hjälpmedlet kan läsa all text 
som finns på datorskärmen, exempelvis den text som finns i menyerna. Hjälpmedlets 
verktygsfält är enkelt och tydligt med många funktioner (Utbildningsförvaltningen, 
Stockholms Stad, 2009). 
 
Respondenterna till den andra intervjuomgången och observationen valdes ut efter att de 
visat intresse på en förfrågan, skickad via e-mail till 180 studenter vid Högskolan i 
Borås, angående deltagande i studien. De studenter, det vill säga två personer, som 
svarade på förfrågan till deltagande deltog i studien. Vid tillfället för den andra 
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intervjuomgången och observationen förklarade författarna kortfattat för respondenterna 
vad syftet med intervju och observationen var och att respondentens åsikter vid 
användningen av programmen som var viktiga. Uppgifterna avslöjades dock först under 
observationen. Under observationen tog författarna främst hänsyn till det som 
respondenterna muntligt uttryckte. Författarnas roll vid den andra intervjuomgången 
och observationen var att intervjua respondenterna samt att ge anvisningar om 
uppgifterna. 
 
De datorbaserade hjälpmedel som användes i föreliggande studie endast fanns på 
högskolan i Borås, har tillgängligheten på den dator som har programmen installerade, 
fått styra vid vilka tillfällen som den andra intervjuomgången och observationen kunde 
genomföras. 
 
De textstycken som användes i uppgifterna var korta texter på tre till fyra rader, skrivna 
med ett vardagligt språk. 
 
Den första uppgiften som respondenterna fick utföra gick ut på att de fick skriva ett i 
förhand utvalt textstycke, efter diktamen. Respondenterna fick skriva texten WordPad, 
ett program utan rättstavningsmöjligheter. Därefter fick respondenterna sätta på 
WordRead Plus för att få den text de skrivit uppläst med talsyntes. Därigenom fick 
respondenterna, med hjälp av talsyntesen, en möjlighet att hitta stavfel som fanns i 
texten. Genom att talsyntesen läste upp texten ljudenligt och genom att respondenterna 
fick se texten som lästes upp gavs de möjlighet att hitta stavfel som eventuellt förekom. 
I en kopia av texten fick respondenterna sedan möjlighet att rätta de stavfel som de 
funnit. Anledningen till att en kopia av texten användes vid rättningen av stavfel var för 
att författarna ville kunna återgå till den ursprungliga text som respondenten skrivit. 
Efter dessa moment ställde författarna frågor till respondenterna. Frågorna (se Bilaga B) 
handlade om vad respondenten ansåg om den uppgift som nyss hade utförts. 
 
Vid den andra uppgiften fick respondenterna kopiera och klistra in deras ursprungliga 
text i Word med Stava Rex påslaget. Uppgiften gick ut på att respondenterna skulle hitta 
sina stavfel med hjälp av programmet. Därefter ställdes frågor (se Bilaga B) angående 
respondenternas uppfattning av programmet och hur de använt programmet. 
 
Vid den tredje uppgiften använde författarna ett annat, på förhand utvalt textstycke, som 
respondenterna själva fick läsa. Därefter fick respondenten berätta för författarna vad 
texten handlade om. Sedan använde respondenterna programmet WordRead Plus för att 
få textstycket uppläst. Därefter ställs frågor (se Bilaga B) om användandet av 
talsyntesen medförde någon nytta avseende läsförståelsen av texten. 
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4.2 Den första intervjuomgången 

4.2.1 Gunnar 
Gunnar, en man i 50-årsåldern, blev medveten om sin dyslexi under den tidiga 
skolåldern. Han fick dock inte något stöd av skolväsendet med sitt funktionshinder. 
Detta var under sent 50-tal, tidigt 60-tal. På den tiden var inte kunskapen om dyslexi 
utbredd och dyslexi ansågs inte vara ett funktionshinder. 
 
Gunnar anser att hans svårigheter yttrar sig när det gäller dubbelbokstäver i ord. 
Meningsbyggnad, något som han också har svårt med, har han lärt sig hantera. Gunnar 
anser att han inte anpassat sin vardag efter sitt funktionshinder, dock säger han att han 
hellre ringer, än mailar, till kunder och leverantör när de har mailat honom. Vad gäller 
datorbaserade hjälpmedel har Gunnar aldrig använt några. Han anser heller inte han 
skulle haft någon nytta av några, då han redan lärt sig hantera och leva med sina 
svårigheter. Däremot menar han att han antagligen skulle haft en nytta av dem om han 
blivit introducerad för dem i ett tidigt skede av sitt funktionshinder. 

4.2.2 Linnea 
Linnea, en kvinna i 20-årsåldern, fick sin diagnos när hon gick i årskurs nio. Hon har 
heller inte fått någon hjälp från skolväsendet för sina läs- och skrivsvårigheter. Under 
den tidiga skoltiden placerades hon i specialgrupper för läsning och skrivning. I tidig 
ålder missförstods hennes problem för koncentrationssvårigheter och ADHD. 
 
Linnea största svårighet är läsförståelse och meningsbyggnad. Stavning har aldrig varit 
ett stort problem, eftersom Linnea tränade bort sina stavfel genom att skriva egna texter. 
Linnea berättar att stress har en negativ inverkan på hennes svårigheter genom att hon i 
stressiga situationer lätt tappar bort sig och får ner det hon vill skriva. Linnea anser inte 
att hennes vardag nämnvärt påverkas av hennes svårigheter, men hon gör fortfarande 
val utifrån om hon kommer att behöva läsa eller skriva i situationen. Linnea har nu gått 
ur skolan, den plats där hon oftast behövde läsa eller skriva. I yrkeslivet försöker Linnea 
undvika situationer som innehåller läs- eller skrivuppgifter. Linnea säger att hon 
upplever att det finns situationer där hon inte kan vara ärlig med sina svårigheter. 
Svårigheterna avslöjar hon inte för okända personer. När det gäller hennes yrkesliv tar 
det ofta lång tid innan hon berättar om sina svårigheter för sina chefer. Innan dess låtsas 
hon hellre att hon vet vad som önskas av henne eller att hon förstår. Linnea har aldrig 
fått möjligheten att använda datorbaserade hjälpmedel, men hon anser att hon skulle 
haft nytta av att använda denna typ av hjälpmedel. 

4.2.3 Fredrik 
Fredrik, en man i 20-årsåldern, blev uppmärksammad om sin dyslexi i årskurs två, av en 
lärare som lade märke till de svårigheter med läsning som han uppvisade. Fredriks 
svårigheter yttrar sig i att han läser långsamt och har svårt för stavning av långa ord och 
ord som inte stavas ljudenligt. Fredrik anser att hans funktionshinder förvärras när han 
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måste stava långa ord eftersom han är medveten om att han har svårt för detta och blir 
då stressad. 
 
När det gäller Fredriks vardagsliv anser han att hans svårigheter inte påverkar honom 
nämnvärt eftersom han i sitt vardagsliv undviker situationer där han kan behöva läsa 
eller skriva. Eftersom Fredriks lärare, under skoltiden, kände till att han hade dyslexi 
fick han göra alla prov muntligt. Fredrik fick även hjälp av en speciallärare och 
möjlighet till användning av datorbaserade hjälpmedel. De datorbaserade hjälpmedel 
som Fredrik hade tillgång till anser han vara bra då de medförde att han fick texter 
upplästa och rättstavade. Fredrik anser att något som under skoltiden hade underlättat 
var om kurslitteraturen fanns tillgänglig på ljudböcker då det underlättar för honom att 
tillägna sig denna. 
 
Fredriks har valt ett arbete där han inte behöver läsa eller skriva i någon större 
omfattning. Han anser dock att han skulle haft nytta av datorbaserade hjälpmedel vid 
flera situationer i arbete, exempelvis utformning av enkäter då han ibland får han skriva 
adresser och namn, vilket han kan uppleva som svårt. Dessutom anser Fredrik att han 
skulle haft nytta av hjälpmedlen i vardagslivet i situationer där han exempelvis behöver 
skriva ett brev eller ett CV. 
 

4.3 Den andra intervjuomgången och observationen 

4.3.1 WordRead Plus 
Oscar, en av respondenterna som intervjuades och observerades under den andra 
intervjuomgången och observationen, påpekade att i och med att WordRead Plus 
använder talsyntes som medför svårigheter för användaren att särskilja mellan vissa 
ljud, varför stavfel inte är lätta att upptäcka, exempelvis kunde Oscar inte höra någon 
skillnad på stavningen i ordet ”nedgång” om han stavade ordet med ”o” respektive ”å”. 
Oscar menar att uttalet i WordRead Plus inte är tillräckligt känsligt, vilket bidrar till att 
programmet inte är optimalt vid användning för att hitta stavfel. Alexander gjorde inga 
fel av denna typ och lade därför inte märke till detta. Alexander ansåg däremot att han 
hörde stavfelen, men även om han följde med i texten uppfattade han inte var i ordet 
stavfelet fanns. Det medförde att Alexander fick svårigheter med att korrigera sina 
stavfel. 
 
Oscar anser att han inte upptäckte några stavfel genom att lyssna på den text han skrivit 
med WordRead Plus. Han blev snarare irriterad på talsyntesens uttal av vissa ord, något 
som Alexander inte hade några problem med. De stavfel som Oscar gjorde var han 
medveten om då de är typiska för hur hans dyslexi yttrar sig. Även Alexander ansåg sig 
vara medveten om den typ av stavfel han brukar göra, dock upptäckte han inte dessa fel 
i uppgifterna. Därför uppskattade han hjälpen från WordRead Plus. 
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Oscar ansåg att talsyntesen var behagligare att lyssna på än rösten i andra talsynteser 
han tidigare använt. Även Alexander, som inte tidigare använt hjälpmedel med 
talsyntes, ansåg att talsyntesen var behaglig att lyssna på. 
 
Oscar uppskattade inte vissa av programmet funktioner och hade gärna stängt av dem, 
exempelvis en funktion där varje bokstav som användaren trycker på när han/hon 
skriver läses upp av talsyntesen. Denna funktion kan störa användare som skriver 
snabbare jämfört med hur snabbt talsyntesen läser upp bokstäverna. Alexander skriver 
långsammare än talsyntesen och har därför större användning av denna funktion. 
Alexander uppskattar att talsyntesen bekräftar de bokstäver han trycker på när han 
skriver. Alexander anser dock att användaren bör kunna välja om han/hon vill använda 
funktionen. 
 
Vid uppgift tre uppstod ett problem då play-funktionen inte ville läsa upp det textstycke 
som Oscar valde. När Oscar startade programmet startades det i bakgrunden av alla 
Word-filer, vilket bidrog till att programmet inte var integrerat med det aktuella Word-
dokumentet. Detta medförde att när Oscar tryckte på play-knappen uppfattade inte 
programmet vilken Word-fil som skulle läsas upp. Problemet gav upphov till förvirring 
mellan användaren och programmet. Oscar löste problemet genom att markera varje 
mening för sig och sedan, efter varje mening, tycka på play-knappen. I Alexander 
situation uppstod inte detta problem eftersom Alexander istället för att trycka på play-
knappen markerade den aktuella texten. Något som författarna noterade vid Alexanders 
interaktion med programmet var att om hela texten som skulle läsas upp markerades 
börjar programmet läsa texten från början av den markerade texten. Programmet 
markerar även den mening som för tillfället läses upp i blå färg. 
 
Vad gäller symbolerna i WordRead Plus ansåg Oscar att de var svåra att tyda. I och med 
att Oscar lider av färgblindhet visste han inte om play-knappen var intryckt eller om 
högtalarna var avstängda när han ville få texten uppläst, eftersom den gröna play-
knappen blev grå när texten lästes upp. Oscar påpekade att färgblindheten medförde att 
han inte kunde se skillnad mellan grå respektive grön play-knapp, det vill säga om 
funktionen var aktiverad eller inte. 
 

 
Figur 6. Bild av WordRead Plus, taget som printscreen vid användning av programmet 
 
Både Oscar och Alexander tyckte om utseendet i WordRead Plus. Programmet är 
utformat som en bar med knappar som styrs ungefär som en mediaspelare (se Figur 5). 
Ett av problemen som Oscar upplevde med programmet var att baren fastnade i 
menyfältet till det program som var aktivt och sedan inte gick att flytta därifrån på ett 
bra sätt. Oscar ansåg att barens storlek var god men att den var i vägen för honom när 
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han ville använda funktionerna i det andra programmet. För Alexander utgjorde barens 
placering inte något problem. 
 
Oscar ansåg att kontrollerna i WordRead Plus är väl valda vad gäller deras utseende, 
exempelvis att play- och stopsymbolerna ser ut som de typiska play- och 
stopsymbolerna. Alexander påpekade dock att han gärna hade velat ha en så kallad sub-
text, en liten ruta som talar om vad knappen han håller musen över gör. Även en 
funktion där talsyntesen säger exempelvis ”Play” när användaren håller muspekaren 
över symbolen hade varit användbar. Dock anser han att funktionerna endast bör finnas 
som tillval i programmet då det kan störa andra användare som inte är i behov av 
funktionen. En tillgång till dessa funktioner kan, enligt Alexander, medföra att ovana 
datoranvändare vågar testa sig fram i programmet. 
 
Oscar anser att programmet tillgodoser de behov han har för att kunna hantera sina 
svårigheter. Detta är orsaken till att inte han anser sig ha nytta av programmet. Däremot 
uppskattar Alexander programmet då han anser att hans behov blir tillfredsställda av 
programmet. Han anser dock att han inte skulle vilja använda programmet regelbundet 
eftersom han är rädd för att användandet skulle bli en vana och medföra att han 
glömmer bort de strategier han har för att hantera sina läs- och skrivsvårigheter. 
Alexander berättar även att han gärna hade använt programmet under sin skolgång då 
det hade kunnat hjälpa honom att lättare hantera sitt funktionshinder. 
 
I uppgift tre konstaterade Oscar att talsyntesens uttal av vissa ord är något komisk vilket 
han upplevde som störande i och med att den bidrar till att han lättare tappa 
koncentrationen. Han konstaterade även att WordRead Plus med fördel kan användas 
vid läsning av kortare textstycken, men att programmet inte medför några fördelar vid 
läsning av längre texter då talsyntensen kan skapa stor irritation. 
 
Enligt Oscar medförde inte programmet en bättre förståelse för den lästa texten då 
förståelsen kan ha påverkats av att han fått tid bearbeta texten. Alexander säger däremot 
hans läsförståelse inte påverkades nämnvärt vid användning av programmet. Den enda 
fördelen som Alexander upplevde var att WordRead Plus läste snabbare än han själv. 
Detta ansåg han dock även kunna vara en nackdel då han upplevde det som svårt att 
följa orden i dokumentet samtidigt som talsyntesen läste upp texten, vilket kan vara 
frustrerande för användaren. 

4.3.2 Stava Rex 
När programmet Stava Rex öppnas i Word, öppnas en ny kategoriflik där 
insticksprogrammet ”gömmer sig” i programmets verktygspanel. Detta en fördel för den 
som inte att uppmärksamhet ska dras till programmet när används, dock kan det 
medföra att programmet, för en ovan användare, är svårt att finna. Oscar hade inga 
svårigheter med att hitta programmet i Word eftersom han var en van användare av 
Office-paketet. Däremot ansåg han att ovana användare kan uppleva svårigheter med att 



 

39 

hitta programmet. Alexander uppvisade svårigheter med att hitta programmet. Han 
letade på de logiska ställen han kom att tänka på exempelvis i fliken där Words egna 
stavningskontroll ligger, och efter en stunds letande lade han märke till den nya 
kategorifliken i verktygsfältet. 
 

 
Figur 7 - Avbild av Stava Rex, bild tagen från www.oribi.se, vilket är utvecklarens hemsida 
 
Oscar anser att programmet Stava Rex fann de stavfel som förekom i hans text, vilket 
var positivt. Däremot upplevde han det som negativt att programmet uppmärksammade 
ord(för exempel se Figur 6) som för personer med dyslexi är lätta att förväxla, även som 
inte var förväxlade i Oscars fall. Oscar blev därigenom tvungen att gå igenom alla ord i 
hans text som kan vara lätta att förväxla och markera den betydelse som ha avsåg. Oscar 
ansåg även att det var negativt att denna funktion gick igenom hela texten om igen, även 
om dokumentet redan rättats en gång, om man startar stavningskontrollen igen. 
 
Alexander upplevde Stava Rex som positivt då det hjälpte honom att hitta de stavfel 
som förekom i hans text. Däremot kom programmet med irrelevanta förslag på ett ord 
som var felstavat. Alexander ansåg det som negativt att programmet inte upptäckte 
stavfel orsakade av feltryckning på tangentbordet, exempelvis när Alexander hade 
tryckt på ”r” istället för på ”e” och då skrivit ”frm” istället för ”fem”. Även om denna 
typ av fel inte uppmärksammades påpekade programmet att något var fel med ordet 
vilket medförde att Alexander själv kunde rätta stavfelet. 
 
Oscar berättar att han inte är intresserad av att lära sig av sina stavfel för att inte upprepa 
dem eftersom han anser att det kräver mer alltför mycket energi jämfört med den ringa 
nytta han skulle få av att lära sig vilka stavfel han gör samtidigt som han redan är 
medveten om vilken typ av fel han brukar göra. Alexander å andra sidan vill gärna lär 
sig av de fel för att inte upprepa dem och uppskattar att Stava Rex tydligt visar på de fel 
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han ger upphov till, både genom den separata rutan och genom att i texten markera de 
stavfel som förekommer. 
 
Oscar påpekade att fördelen med att programmet föreslog lättförväxlade ord var att de 
visades med en kort förklaringstext så att användaren kan förstå skillnaden mellan de 
föreslagna orden. Däremot gav inte programmet en förklaringstext till andra typer av fel 
såsom fel orsakade av felstavning. Då gav programmet istället bara förslag på 
alternativa ord som kunde användas. Oscar menade att en förklaringstext även vid 
denna typ av fel hade varit uppskattad för att underlätta förståelsen om hur felet begåtts 
och hur det ska rättas till. 
 
Oscar påpekade att Stava Rex innehåller alltför många knappar. Han menade att det är 
en fördel att programmet försöker efterlikna andra stavningskontroller och efterföljer en 
Windowsstandard, men att programmet skulle gynnas av att de knappar som inte är 
möjliga att använda vid en specifik tidpunkt stund helt tas bort istället för att bara bli 
gråa. Han gjorde en koppling till flera av de produkter som använder sig av touch-
skärmar där de möjliga valen är av "antingen/eller"-karaktär, det vill säga antingen är 
funktionen på eller avstängd, snarare än att fler möjligheter ges, men att de inte alltid 
går att utnyttja. Oscar ansåg att val av "antingen/eller"-karaktär skulle kunna skapa en 
trygghet hos användaren då han/hon tydligt kan se vilka funktioner som är möjliga att 
använda vid en viss tidpunkt. Han konstaterade dock även att det inte var fördelaktigt 
för programmet om valmöjligheterna flyttades alltför mycket, men att han och många 
andra dyslektiker hjälps av att programmiljön är så sparsam som möjligt, då användaren 
av en sparsam design inte distraheras av irrelevanta föremål på skärmen. Alexanders 
åsikt om utseendet i Stava Rex var att programmet upplevdes som gammalmodigt och 
kunde medför att användaren blev uttråkad av dess design. Han ansåg att programmet 
påminde om Windows 98. Detta skulle kunna bidra till att tristess skapas hos 
användaren och att användaren känner sig osäker på om programmet faktiskt kan hjälpa 
med de problem användaren försöker lösa. Alexander menar även att han tycker om 
programmets integrering med Word och att det liknar Words egen stavningskontroll. 
Han ansåg dessutom att programmet var behagligt att använda fastän designen såg 
utdaterat ut. 
 
Oscar påpekade att en fördel med Stava Rex är att programmet kommer ihåg sin 
användare, vilka fel han/hon brukar göra och vilken hjälp han/hon behöver vid ett 
specifikt tillfälle, dock krävs att användaren använder programmet regelbundet för att 
detta ska ske. Han anser att programmet skulle kunna hjälpa honom med hans 
svårigheter, men att han skulle vilja att programmet anpassade sig till hans svårigheter 
för att han skulle kunna få ut den mesta möjliga hjälp av programmet. Däremot ansåg 
han att det i dagsläget är lättare för honom att be personer i hans närhet att korrekturläsa 
hans texter. Alexander ansåg att möjligheten för Stava Rex att lära känna sin användare 
är bra, dock ansåg han sig inte kunna kommentera funktionen vidare då han inte hade 
någon erfarenhet av den. 
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4.4 Empiriska forskningsresultat 

4.4.1 Svar på fråga 1 till 3 
Fråga 1 till 3; Vilka stödåtgärder har personer med dyslexi behov av?, Vilka egenskaper 
är viktiga hos stödprogram för personer med dyslexi? samt ”Hur kan god användbarhet 
hos datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi uppnås?” besvaras gemensamt 
eftersom de relaterar till och flyter ihop med varandra. 
 
De svårigheter som respondenterna från den första intervjuomgången beskrev var; 

• att de stavar ord ljudenligt vilket medför svårigheter med stavning av ord som 
inte stavas ljudenligt 

• att de hade svårigheter för läsning av nya ord 
• att de hade svårigheter med skrivning av nya ord 
• att de gjorde semantiska fel 
• samt att de läste ord bokstav för bokstav och sedan hade svårigheter med att 

förstå ordet i sin helhet 
Detta är några av de svårigheter som personer med dyslexi kan uppvisa och som 
datorbaserade hjälpmedel utvecklade för personer med dyslexi bör ta hänsyn till och 
hjälpa personerna att hantera. Stava Rex har visat sig vara ett gott exempel på 
ordbehandlingshjälpmedel som kan känna igen felstavningar orsakade av dyslexi. Stava 
Rex kan även hjälpa personen med dyslexi med stavning av ord som användaren är 
osäker över och samtidigt relatera ordet till rätt semantisk kontext. WordRead Plus är 
exempel på hjälpmedel som utnyttjar talsyntes och kan vara till god hjälp för personer 
som har svårigheter med läsning. 
 
Egenskaper som påverkar användbarheten i datorbaserade hjälpmedel för personer med 
dyslexi positivt är; 

• rättstavningshjälp 
• en stor databas för lättförväxlade ord, feltryckningar på tangentbord 
• talsyntes 
• memorering av användaren och att snabbt lära känna användarens 

beteendemönster 
• designanpassning ska vara möjlig 
• funktionsduglig 
• en lättanvänd programmiljö 
• god integration med olika programmiljöer 
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4.4.2 Fråga 4: Vad är användbarhet? 
Fråga 4 kan inte besvaras med den empiriska delen då syftet med den empiriska delen 
inte är att tillägna sig information om vad användbarhet är. Fråga 4 besvarades i den 
teoretiska undersökningen. 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Analys av den första intervjuomgången 
Alla typer av dyslexi grundar sig i problem med avkodning av ord, men har även att 
göra med stavning och igenkänning av ord. Dyslexi syns tydligast hos personer med ett 
högt intellekt då läs- och skrivsvårigheter avviker från personens övriga kunskaper. 
Dock kan det vara svårare att upptäcka att en person har läs- och skrivsvårigheter med 
ett lägre intellekt. Hos en sådan person smälter istället läs- och skrivsvårigheter in i det 
vardagliga beteendet (Nielsen C. , 2005). 
 
Eftersom forskarna till denna studie inte är utbildade logopeder kan de inte med 
säkerhet säga vilken typ av dyslexi de personer som figurerat i denna studie har. Men 
det som kan konstateras med hjälp av teorier om dyslexi är att vi kan se likheter mellan 
Lasses problem och djup dysgrafi, fonologisk dysgrafi, och även bosktav- för 
bokstavsläsning. Linnea har även hon problem med alla dessa nämnda typer av dyslexi 
men har även spår av fonologisk dyslexi och djup dyslexi. Fredrik är den av våra 
testpersoner som visar på tecken inom flest kategorier av dyslexi. Han visar tecken på 
att ha något sorts problem inom alla kategorier förutom fonologisk dyslexi och djup 
dysgrafi. Forskarna vill än en gång påpeka att denna analys är gjord utifrån ett 
lekmannaperspektiv och ska inte ses som information som är legitimt grundad. 

5.1.2 Analys av den andra intervjuomgången och observationen 
När observationen gjordes med respondenterna vad gäller WordRead Plus hade 
deltagarna olika åsikter om programröstens uttal av orden. I testerna ställdes för visso 
rösten inför olika uttals-problem. Oscar hade skrivit ett ord med O istället för Å, detta 
hördes ingen skillnad på. Men när det kom till stavfel vad gäller konsonanter hördes 
stavfelen direkt. Det är väl känt vilka typiska fel en dyslektiker gör. Därför skulle det 
vara till fördel för programmets utvecklare att redan vid inspelning av röstens stavelser 
tänka på, som till exempel O istället för Å, de problem som faktiskt kan uppstå för 
användaren. Detta tas upp i teoriavsnittet både under RGKU-modellen (Lindegren, 
2003), som handlar om att under projektet reda ut vilka problem som kan uppstå för 
användaren. Även teoriavsnittet om interaktionsdesign tar upp detta som ett viktigt 
moment i utvecklingsprocessen. Speciellt interaktionsdesign grundar sig på att ”Förutse 
hur användningen av ett program kommer gå till och hur det kommer påverka 
människors relation och förståelse” (Cooper & Reimann, 2003). Detta skapar en sorts 
cykel-effekt, alltså att utvecklaren går tillbaka i sina egna fotspår och gör om tidigare 
utförda tester så länge det finns saker som kan bli bättre. När program utvecklas för ett 
så pass specifikt funktionshinder som dyslexi faktiskt är det extra viktigt att utvecklaren 
sätter sig in i användarens situation för att kunna utveckla det ultimata hjälpmedlet. Det 
kanske till och med i detta fall skulle varit bra om inspelningen av rösten gjorts specifikt 
på ord när de är felstavade så att den lättare kan påpeka för användaren vad som blivit 
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fel bara med röstens uttal. När WordRead Plus användes så visade den på vilken mening 
den läste genom att lysa upp denna i en annan färg. Dock visade den aldrig var i 
meningen den var. Alexander hade svårt att hinna med och att följa med i texten när 
rösten läste. Här kan tas upp Nielsens & Molichs (Nielsen J. , 1993) teorier om 
användarkontroll. Alexander fick i detta läge ingen kontroll över det programmet gjorde 
och tappade då även kontroll över texten. Han hade fått lättare att korrigera sina fel om 
programmet visat precis vilken stavelse den läste upp för tillfället. Detta hade gett 
Alexander en bättre reaktion av den feedback programmet gav. Se Nielsens & Molich 
teorier om r aktion (Nielsen J. , 1993).e 
 
Alexander ansåg inte att rösten var särskilt obehaglig att lyssna till men påpekade ändå 
att den var något mekanisk. Oscar däremot anser att han irriterade sig på det mekaniska 
uttalet. När en irritation skapas under användningen av ett program kommer användaren 
snabbt tappa koncentrationen och därmed även intresset för att använda produkten. 
Därför är det viktigt att tänka på Nielsens teorier (2000), där han tar upp vikten av 
tillfredsställelse i användning av ett system. Teorier om responstider kan även vara 
aktuella. Tanken ligger i att om användaren tappar koncentrationen är det viktigt att 
programmet inte upprepar i detta fall fler uttalsfel inom en specifik tid. Användarens 
acceptansnivå kan definitivt skilja mellan person till person, men upprepar programmet 
felaktigheter kan koncentrationen tappas helt och hållet och inte återkomma. (Nielsen J. 
, 1993) Här kan också konstateras att Alexander som inte använt liknande hjälpmedel 
ansåg rösten bekväm och Oscar som stött på andra talsynteser förr ansåg ändå att 
WordRead Plus var mer tillfredsställande än andra talsynteser han provat. 
 
Här återvänds ännu en gång till Nielsen & Molichs (Nielsen J. , 1993) teorier om 
användarkontroll då det diskuteras om funktioner i programmet som användaren ska ha 
möjlighet att använda eller stänga av om så önskas. Oscar kände att funktionen som 
gjorde att rösten läste upp varje alfabetisk knapptryckning han gjorde var onödig och 
hade velat stänga av denna. Även detta är en sådan sak som kan skapa irritation hos 
användaren och i värsta fall göra att användaren inte vill använda produkten i 
fortsättningen. Ännu en sak som kan få användaren att ifrågasätta produkten är om den 
inte lever upp till användarens krav. Detta i fallet då programmet inte utför den 
efterfrågade uppgiften så som användaren tänkt sig, så som i Oscars fall när WordRead 
Plus hakade upp sig i början av observationen. Detta kan kopplas till teorier om 
”Affordance” (Gulliksen & Göransson, 2002), alltså att ge användaren en hint om hur 
denne ska gå till väga för att utföra uppgiften som han/ hon tänkt sig. Men för 
Alexander som istället kom på en alternativ användning och detta genom att associera 
programmets utseende med en mediaspelare. Detta kan kopplas till teorier om 
”mapping” (Gulliksen & Göransson, 2002) som anspelar på människans logiska 
referenser och liknande associationer. 
 
När programmet läste upp Alexanders textstycke visade programmet vilken mening den 
läste för stunden genom att göra den blå. Detta kan kopplas till navigeringsteorier. Dock 
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anspelar dessa teorier egentligen till navigering mellan olika sidor i ett program. Men i 
detta fall är dessa teorier applicerbara även här då programmet tydligt kan ge svar på 
frågorna ”Var är jag?” ”var har jag varit”, ”vart kan jag gå?”, dock inte mellan sidor 
utan i en textmassa. Det kan även påpekas att i just den händelse som påpekas av 
Alexander att programmet hade en brist. När meningen lästes upp blev den som sagt 
blå, dock finns ingen indikator på var i meningen den läste. Den gav ingen indikation 
om på vilken stavelse den läste. Detta hade varit till fördel för att hjälpa en användare 
att följa med i texten, speciellt om användaren i vanligt fall läser långsamt vilket är ett 
vanligt problem hos dyslektiker. 
 
Alexanders association i programmets utseende, med utseendet hos en mediaspelare kan 
anses vara ett välkänt knep när det gäller interaktionsdesign. Att använda metaforer eller 
välkända symboler kan göra att användaren känner sig mer bekväm i 
programanvändningen. Även här kan en parallell dras till teorier om Mapping. Också 
Nielsens teorier om att igenkänning är bättre än ihågkomst. Detta då ihågkomst anspelar 
till att du måste ha interagerat med programmet förut för att kunna hitta i det. Men om 
programmet är likt ett annat med andra funktioner, dock med intresse av att lösa samma 
problem gör att även förstagångsanvändare får det lättare att ta sig fram i programmet. 
Här kan även teorier om lärbarhet kopplas (ibid.). Det gäller att få användaren att känna 
igen sig även i en situation denne inte stött på tidigare. Detta kan uppnås genom att tala 
användarens språk, vilket är en teori inom användbarhet. Även om en användare till 
exempel inte är van vid att använda dator, men kanske suttit större delen av sitt arbetsliv 
vid en skrivmaskin kan detta göra att användaren har en viss bekantskap med ett 
tangentbord. 
 
Oscar fick desto mer problem med programmets färgsättning än möjligen vad andra 
användare skulle ha fått, detta då han lider av färgblindhet. När Play-knappen 
aktiverades blev denna grå, istället för grön. Detta var en skillnad som Oscar inte ens 
såg och därför inte fick någon feedback av. Här hade varit till fördel att pocka ännu mer 
på uppmärksamhet om att play-knappen aktiverats, kanske genom form. Det skulle till 
exempel kunna göras genom att visa en ram runt den aktiverade knappen. Här kan 
teorier om utvecklingsprocessen tas upp. I teoriavsnittet om programvaruutveckling tas 
det upp att det är viktigt att ta reda på vad användarna har för behov. Även att tester som 
görs ska gå i en så kallad loop och göras om på samma program-del tills slutanvändaren 
är helt tillfredsställd. Dock kan det diskuteras om färgblindheten är ett av de problem 
som bör lösas just till denna typ av program. Men så länge det är ett hinder för 
användaren så kommer det störa interaktionen mellan dator och människa. W3C har 
skrivit om att ifall personer med funktionshinder involveras i utvärderingsprocessen av 
en produkt kan även oväntade problem med programvaran. Så även om färgblindhet 
inte är ett problem som programmet vill lösa så hade det varit till fördel om det testats 
vid utvecklingen för att ge mer säkerhet i användbarheten. 
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Oscar och Alexander tyckte om utseendet på WordRead Plus. Dock uppfyller den inte 
en tillfredsställelse hos användaren. Oscar påpekar att positionen på det bar-liknande 
programmet var oföränderlig. Han försökte flytta på den, men detta var inte möjligt. Här 
kan Nielsens teorier om tillfredsställelse tas upp. Även om det inte var av största vikt att 
programmet var flyttbart så var det ändå önskvärt från användaren. När detta inte var 
möjligt blir inte användaren tillfredsställd och önskan att använda programmet minskar. 
När Alexander påpekar avsaknaden av så kallade sub-texter på programmets knappar 
kan det dras paralleller till Nielsens teorier om att programmet ska kännas konsekvent, 
alltså att programmet är skapat så att en röd tråd kan ses. Till exempel ska programmet 
alltid få användaren att känna sig säker på hur en handling ska utföras för att nå det 
önskade resultatet. Nielsen har även tagit upp teorier om att det finns fördelar i om 
programmet kan visa vad som ska göras, inte bara genom text, utan genom förklarande 
bilder. Dessutom ska program som innehåller flera sidor uppge liknande information på 
samma ställe på alla sidor och även vara konsekvent vad gäller färgval mellan olika 
programsidor. Om användaren om möjligt skulle bli osäker ska dokumentationen vara 
så pass väl formulerad genom hjälpmaterial att användaren lätt ska kunna ta sig tillbaka 
på banan. Dock är det till fördel om, som i Oscars fall hjälptexterna går att stänga av. 
För en mer van användare kan det vara ett störningsmoment om hjälptexter är synliga 
hela tiden. Cooper & Reimann (2003) diskuterar vikten av olika användares vana och 
förkunskaper. Alexander som inte använder datorer i samma utsträckning som Oscar 
bad om hjälpen från så kallade subtexter, medan Oscar inte ens påpekade detta. Oscar 
tog sig istället fram genom att han hade förkunskaper om hur programmet borde fungera 
i jämförelse med tidigare använda program. 
 
Oscar konstaterar att programmet tar för lång tid att komma in i för en daglig 
användning och använder detta som argument för att han inte skulle ta hjälp av det i 
vardagen. Mycket av det som Oscar hittills har påpekat har att göra med Produktivitet, 
Smidighet och behaglighet. Observatörerna konstaterade under hela Oscars 
användarprocess att han stördes av småsaker. Detta kan ha påverkan på hans åsikt om 
att vilja använda programmet i vardagen. Oscar anser att programmet ger honom viss 
hjälp, men inte i det långa loppet. Oscar säger att han kan tänka sig att använda 
WordRead Plus till uppläsning av kortare stycken, men inte till längre. Här kan 
forskningen ta ställning till teorier om behaglighet i ett program som ska användas 
under en lång tid, vilket utvecklarna har brister i. Även om bristerna inte var särskilt 
stora samlades de på hög. Detta skapar en mindre behaglig programanvändning 
samtidigt som hinder i användningen minskar produktiviteten och smidigheten. Här 
kopplas tillbaka till Nielsens (1993) teorier om produktivitet, smidighet och 
behaglighet. 
 
Alexander tar istället upp en oro för att kontinuiteten i hans problem med dyslexi ska bli 
påverkad om han använder programmet ofta. Här kan vi koppla till teorier inom dyslexi 
som anspelar på att en dyslektiker kan träna upp sin läs- och skrivförmåga. Dock 
kommer dessa att återgå om inte kunskaperna hålls färska. Exempel kan ges i 
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jämförelse med till exempel motion, slutar du träna kommer uppförsbacken ta mer kraft 
utav dig. Detta har till exempel Åsa Davidsson (1998) tagit upp i sin uppsats om olika 
datorbaserade hjälpmedel för dyslektiker. Hon talar här om träningsprogram som skulle 
kunna hjälpa en dyslektiker att förbättra sina förmågor. Men det som Alexander menar 
är att i rena hjälpprogram så hålls inte hans träning färsk och kommer därmed göra det 
svårare för honom när han inte har tillgång till dessa programvaror. Alexander anser 
dock att dessa hjälpprogram hade varit bra under hans skolgång. Här kan vi än en gång 
påpeka Alexanders envishet att ta lärdom av det hjälpprogrammet säger även om tanken 
inte ligger i att träna. Under Alexanders skolgång kunde han då ha använt programmets 
förslag för att associera med det ämne han för stunden arbetade med. 
 
Att Stava Rex ligger dolt i Word på en ny flik när programmet öppnas kan skapa 
osäkerhet hos användaren. Här kan dras paralleller till teorier om användarkontroll som 
Nielsen (1993) skrivit om. Nielsen påpekar att frihet och kontroll över systemet föredras 
av användaren. Programmet skulle ha behövt vara tydligare utmärkt för att användaren 
ska anse programmet mer lättillgängligt. Detta var ett av de få sätt som Stava Rex 
liknade sig med Word. Men detta var inte till programmets fördel. Självklart är det bra 
att det döljer sig för de användare som inte vill påvisa att de använder detta hjälpmedel. 
Dock ska det fortfarande visa upp sig när programmet startar. Det kan till exempel 
komma upp en ruta som talar om att insticksprogrammet är startat och sedan döljas i 
fliken. Här vill författarna dra paralleller till Gulliksen & Göransson (2002) teorier om 
visability, som förespråkar att programmet ger en hint om hur programmets kontroller 
ska användas för att lösa uppgiften som ligger till handa. Om Stava Rex som 
insticksprogram inte ens hittas i Word när det är startat kan inte användaren ta hjälp av 
programmet över huvud taget. När Alexander fick till uppgift att söka reda på Stava Rex 
i Word letade han på alla logiska ställen, vilket visar på ett logiskt tänkande och även en 
associationsförmåga. Men ändå var inte detta tillräckligt för att hitta Stava Rex. Att göra 
som Alexander gjorde, att leta vid Words egen stavningskontroll borde ha gett resultat. 
Detta hade varit en mer logisk placering för Stava Rex. Detta kan kopplas till Nielsens 
(2000) teorier om navigering.  För Oscar blev inte problemet lika stort då han kände 
igen sig i den nya versionen av Microsoft Word. Men han kunde inte koppla någon 
logisk förklaring till placeringen av insticksprogrammet. 
 
Oscar anser att Stava Rex är väl bundet med vad dyslektiker gör fel på. Han fick även 
frågan flera gånger på ord som han inte hade stavat fel på, vilket blev ett 
irritationsmoment. Enligt teorier om tillförlitlighet, som Nielsen (2000) tar upp, måste 
ett program vara behagligt för användaren att använda. I detta fall gav programmet mer 
feedback än vad Oscar bad om, samt kändes genomgången av lättförväxlade ord 
överflödig och gjorde då att programmet blev mer obekvämt att arbeta i. När Stava Rex 
hade gått igenom en omgång av texten och startades igen, gick den tillbaka till samma 
lättförväxlade ord med viljan att rätta dem igen. Detta sänker graden av tillförlitlighet 
hos användaren av programmet. 
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När Alexander sedan gjorde rättning på sitt dokument hade han ett ord som Stava Rex 
inte kände igen. Det var när Alexander hade slagit snett på tangenterna och istället för E 
skrivit R, så att ordet blev ”frm” istället för ”fem”. Ett enkelt fel att göra för någon som 
helst vill slippa använda ett tangentbord. Detta är ett fel som känns som att Stava Rex 
borde kunna korrigera, men ändå gavs inga relevanta förslag på ordet. Här kan teorier 
om att programmet måste hjälpa användaren tillbaka efter att misstag begåtts. Dock 
syftar Nielsen (1993) till felmeddelanden i programmet när till exempel ett 
fortsättningssteg som inte är möjligt har blivit valt. Dock anser författarna att detta är 
relevant även här då Stava Rex ger små förklaringar på vad som blivit fel med ordet 
som den vill rätta. Det gäller att den texten är i så pass vardagligt utformad att den 
enkelt förstås av användaren. Denna måste även vara relevant för problemet i fråga. 
Visst gav programmet relevanta förslag på vad stavfelet skulle kunna vara. Men det har 
missat en hel kategori av stavfel, felslag på tangenter som är placerade nära varandra. 
Nielsen (1993) talar om att program som istället för att användaren behöver skriva in 
ord själv har valmöjligheter som endast behöver klickas på minimerar risken för fel. 
Detta är något som Stava Rex har tagit fasta på då du endast behöver klicka på det 
förslag den ger under rättstavningsfunktionen. Dock när ett ord som i Alexanders fall 
associeras på fel sätt av programmet och ett korrekt förslag inte ges, finns ingen 
möjlighet att direkt i Stava Rex få någon hjälp med detta, utan användaren måste stänga 
Stava Rex och själv korrigera felet direkt i textmassan. Här kan ifrågasättas om 
konfigurationsstyrning har använts vid utveckling av programmet. Lindegren (2003) tar 
upp att när en konfigurationsstyrning genomförs kontrolleras att alla delar, källkoder, 
och databaser kontrolleras var för sig. Detta gör att användaren har större kontroll över 
programmets funktioner och att utvecklarna kan vara säkra på att produkten de kommer 
leverera är korrekt uppbyggd för att uppfylla målgruppens krav. 
 
Oscar tyckte om den information Stava Rex gav vid lättförväxlade ord-förslag. Där kom 
upp en kort förklaring med hur olika stavningar på orden kunde se ut i en mening. Detta 
hade han velat ha på alla sorters stavfel då han anser att han lättare uppfattat vad felet 
var i just det fall som visades. Återigen vill författarna ta upp vikten av klarspråk. Det är 
viktigt att när användarna av en produkt har funktionsnedsättningar att vara i närhet till 
övertydlig med vilken information programmet efterfrågar. Här vill författarna koppla 
tillbaka till teorier om förklarande bilder och även kortare förklarande sub-texter. (W3C 
- World Wide Web Consortium) Även teorier om att det är viktigt att utforska dialogen 
mellan produkten och dess användare för att se till att kulturella, historiska och fysiska 
sammanhang inte missförstås. (Gulliksen & Göransson, 2002) (Cooper & Reimann, 
2003) Det kan dock ifrågasättas om informationen som ges utav Stava Rex vid 
lättförväxlade ordförslag om detta stressar användaren in i att ta lärdom av sina misstag. 
Att användaren inte känner sig stressad av programmet på något sätt är av stor vikt för 
användbarheten. (Cooper & Reimann, 2003)  
 
Oscar uppskattade gränssnittet som Stava Rex hade då det enkelt flöt ihop med både 
Word och Windows, även om Stava Rex såg något gammalmodig ut. Dock anser han att 
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när det finns så pass mycket valmöjligheter i ett program att det kan bli svårt honom att 
koncentrera sig på uppgiften som måste utföras. Detta kan kopplas till teorier om att det 
är bättre om användaren känner igen sig i programmiljön snarare än att komma ihåg 
tillvägagångssättet hur problemet ska lösas. (Nielsen J. , 2000) Cooper och Reimann 
(2003) tar även upp kriterier för att uppnå en god interaktionsdesign där det är viktigt att 
definiera hur programmet kommer användas och designa därefter så att användarens 
beteendemönster tas i akt. Detta kommer att hjälpa till att förutse hur användningen av 
programmet kommer se ut och hjälpa utvecklaren att förstå hur användarens relation 
och förståelse kommer påverkas. Gulliksen och Göransson (2002) tar upp att alla 
funktioner som är valbara ska vara synliga för användaren. Detta kommer göra att 
användaren känner att den har mer kontroll över programmets funktioner. Dock enligt 
Oscar var det väldigt förvirrande att så få valmöjligheter var möjliga för stunden. Ca 2 
av 7 valmöjligheter fanns att välja. De andra 5 var ”nedgråade” och inte möjliga att 
välja. Detta tas upp i teoridelen om ”Constraints” vilket är taget från Gulliksen och 
Göransson (2002). 
 
Under observationen har det kommits fram till att det skulle ha varit mer integration 
mellan Stava Rex och Microsoft Word. Idag är dessas stavningskontroller enskilda och 
tar inte hjälp av varandras databaser när det skulle behövas. Exempel finns bland annat i 
att Stava Rex inte hittar om en ny mening skrivits utan stor bokstav. Stava Rex skulle ha 
till fördel att snarare bli en del av Words stavningskontroll istället för att öppnas i ett 
eget fönster. Cooper och Reimann (2003) tar upp att användare, när de blir tillfrågade 
ofta säger att de vill ha de enklaste möjliga menystegen och processer. Även här kan 
detta kopplas till Nielsens (2000) teorier om tillfredsställelse och memorering av 
programmets funktioner. Nielsen (1993) har även tagit upp vikten av att användaren 
känner igen sig i programmiljön. Dock kan missförstånd uppkomma då Stava Rex är 
väldigt likt Microsoft Words egen stavningskontroll. Detta kan göra att användaren 
missförstår vilken stavningskontroll han/ hon använder för tillfället. 
 
Alexander talar om att han anser att Stava Rex ser något gammalmodig ut i sin 
Windows 98-utformning och hade önskat att gränssnittet hade uppdaterats. Författarna 
vill ta upp teorier om behaglig och minimalisk design (Nielsen J. , Usability 
engineering, 1993). När ett program ser gammalmodigt ut kan detta skapa en osäkerhet 
hos användaren då prioriteringsmissförstånd kan göras då programmet inte längre känns 
relevant. När designen är så pass gammalmodig antas informationen i det även vara lika 
gammal som den ser ut. 
 
Oscar upptäckte möjligheten med att Stava Rex kan lära känna sin användare men anser 
att det troligen tar för lång tid att anpassa Stava Rex till sin användare. Enligt Nielsen 
(1993) är et viktigt att skapa ett program där produktiviteten och smidigheten i 
programmet är så pass hög som möjligt. Här skulle det vara bra om Stava Rex snabbt 
lär sig vad användaren faktiskt vill ha hjälp med. Även borde personliga 
kortkommandon kunna skapas för att snabbt ta sig igenom stavningskontrollen. 
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5.2 Resultatsammanfattning 

5.2.1 Fråga 1: Vilka sorters datorbaserade hjälpmedel har personer med 
dyslexi behov av? 

Dyslexi är ett funktionshinder som finns i nästan lika manga former som det finns 
personer som anser sig ha detta funktionshinder. Detta gör att det blir svårt att 
konstatera några specifika krav då dessa varierar så pass. Därför är det viktigt att 
datorbaserade hjälpmedel som är till för att underlätta för dyslektiker är mycket 
anpassningsbara så att de kan ge hjälp med det personen faktiskt har problem med och 
att andra hjälpfunktioner som inte personer har nytta av kan stängas av. 

5.2.2 Fråga 2: Vilka egenskaper är viktiga hos datorbaserade hjälpmedel 
för personer med dyslexi? 

Stava Rex är ett stavningshjälpmedel som är i form insticksprogram till Microsoft 
Word. Detta påminner om den inbyggda stavningskontrollen i Word dock med 
inriktning att hjälpa med fel som en dyslektiker gör. Detta är fel som den vanliga 
stavningskontrollen sällan hittar. 
 
WordRead Plus är en talsyntes. Alltså ett program, konstruerat för att efterlikna det 
mänskliga talet. Programmet hjälper till med att läsa upp digital text på hemsidor eller i 
dokument. Programmet kan även hjälpa till med att skanna in dokument som finns på 
papper och sedan läsa av dessa digital genom en så kallad OCR-funktion. OCR står för 
“Optical Character Recognition”. Detta finns idag inbyggt i till exempel Adobe PDF.  
 
Det är inte logiskt av Stava Rex att begära att stavfel som är gjorda på grund av att 
fingerplaceringen på tangentbordet varit felaktig ska hittas av användaren själv.  

5.2.3 Fråga 3: Hur kan god användbarhet hos datorbaserade hjälpmedel 
för personer med dyslexi uppnås? 

När ett program utvecklas är det självklart att användaren måste få ge sina åsikter om 
programmets funktioner. Här vill författarna förespråka co-design som ett användbart 
verktyg, speciellt när produkter utvecklas för en så pass specifik målgrupp som personer 
med funktionshinder.  I WordRead Plus märks att utvecklarna har gjort ett ärligt försök 
att göra en fullgod programvara till exempel vad gäller den bar-liknande designen. Det 
som dock har blivit åsidosatt är att de glömt att testa programvaran mot andra typer av 
funktionshinder och det verkar inte finnas någon större möjlighet att påverka 
inställningar i programmet som användare. 
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Under de observationer som gjorts i denna studie har forskarna observerat användare i 
användning av datorbaserade hjälpmedel. Alexander ansåg att Stava Rex hade en bra 
bas med ord och han kände att han fick hjälp av detta hjälpmedel vid rättstavning. Oscar 
påpekade att Stava Rex gav honom hjälp med hans problem. Dock ansåg både 
Alexander och Oscar att programmet såg gammalmodigt ut och ifrågasatte därför 
informationen som programmet gav med en osäkerhet om det faktiskt kunde ge den 
hjälp de efterfrågade. 
 
Stava Rex ansågs av både Alexander och Oscar vara ett lättanvänt program som det 
märktes att det var utvecklat för att hjälpa dyslektiker. Författarna vill konstatera att 
Stava Rex har en god funktionsduglighet men har stora brister vad gäller integration, 
design och produktivitet. 
 
WordRead Plus uppskattades av respondenterna vad gäller utseendet. Det som de 
påpekade på var den inspelade röstens uttal. Vilken gjorde det svårt att koncentrera sig 
på uppgiften till handa. Det konstaterades därför att användbarheten i programmet blev 
låg då respondenterna inte hade intresse att använda produkten till längre texter. 
Programmet är användbart till mindre texter och går lätt att anpassa till användarens 
behov genom färgval och olika röster samt val av verktyg i bar-menyn. 

5.2.4 Fråga 4: Vad är användbarhet? 
Eftersom fråga 4 inte kan besvaras med den empiriska undersökningen, utan endast med 
den teoretiska undersökningen besvaras denna fråga endast i den teoretiska delen. 
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6 Diskussion och slutsats 

6.1 Svar på forskningsfrågan 

6.1.1 Huvudfråga: Vilka designprinciper är viktiga att tillämpa vid 
utveckling av datorbaserade hjälpmedel för personer med dyslexi? 

Eftersom en person med dyslexi på grund av sitt funktionshinder inte är särskilt förtjust 
i att läsa kommer denne troligen att klicka förbi alla typer av hjälpgenomgångar i början 
av användningen av ett program. Detta gör att de senare får svårare att ta till sig alla 
programmets funktioner och risken finns att helheten av programmets funktioner gås 
miste om. Det ska inte behöva finnas någon i din närhet som ska behöva förklara 
programmet för dig för att du ska komma igång. Detta kan bli ett stort hinder för 
användbarheten. Därför är det av stor vikt att bra hjälptexter finns tillgängliga för 
användaren i efterhand om denne skulle köra fast i programanvändningen. Här kan en 
utav de designprinciper som studien kommit fram till är viktiga nämnas. Det är ”Hjälpa 
användaren tillbaka efter misstag”. När en hjälpfunktion används måste den hjälp 
användaren få vara beskriven på ett sådant sett så att användaren kan ta till sig 
informationen. Detta kan bli en utmaning för en utvecklare när dessa texter skrivs för 
program för personer med dyslexi. En person med dyslexi kommer ha ännu svårare att 
ta till sig den skrivna informationen i hjälptexterna och därför är det viktigt att dessa 
hjälptexter hålls kortfattade och skrivs på ett enkelt och lättförståeligt språk. 
Designprincipen ”Hjälpa användaren tillbaka efter misstag” går mycket in i en annan 
designprincip vid namn ”Dokumentation” vilken går ut på att information om 
programmet ska vara lättillgänglig och väl strukturerat så att användaren alltid känner 
att den information som efterfrågas finns tillgänglig. Användaren ska aldrig känna att 
information om programmet som efterfrågas inte finns tillgänglig. 
 
Programmet ska vara utformat att hjälpa en användare. Utvecklarna har fortfarande 
missat stora bitar inom användbarhet som är av stor vikt när program utvecklas för 
personer med funktionshinder. Designprinciper som skulle kunna råda bot på dessa 
problem skulle kunna vara ”Behaglighet och minimalisering” samt ”Produktivitet och 
smidighet” detta för att se till att användarens väg fram till att dess behov uppfylls är så 
pass smidig som möjligt. ”Behaglighet och minimalisering” kan endast uppnås om 
informationen som ges från programmet är användbar för stunden. Användaren ska 
aldrig känna att den information som kommer från programmet är irrelevant. Om så är 
fallet att information ges som användaren inte har användning av kan detta distrahera 
från den information som användaren faktiskt behöver. Det finns även en designprincip 
som syftar till att koncentrationsnivån hos användaren inte ska dala om programmet får 
för långa svarstider på sina processer. Denna har namnet ”Reaktion”. Utvecklaren måste 
få programmet att bli så pass stabilt att svarstiderna hålls på en låg nivå. För om de blir 
för långa kommer användarens koncentration inte behållas. 
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När sedan användaren blir mer van vid programmet är det viktigt att utvecklarna har 
gjort det möjligt för användaren att anpassa programmet till de egna behoven. Detta kan 
göras genom att lägga upp möjligheter för snabbkommandon eller att information som 
användaren redan vet om kan döljas om användaren väljer det, men den ska ändå alltid 
vara tillgänglig. Snabbkommandon bör vara möjliga att ändra så att användaren får välja 
till exempel vilken knapptryckning som ska leda till vilken funktion i programmet. 
Detta följer tidigare nämnd designprincip vid namn ”Produktivitet och smidighet”. 
 
Även designprincipen ”Konsekvens och Standard” kan nämnas när det gäller 
bekvämlighet i ett program. Denna designprincip bygger på att designen i programmet 
är konsekvent. Till exempel att samma färger och typsnitt genomgående är de samma på 
alla ställen. Detta kan också leda fram till ännu en designprincip som är ”Att känna igen 
sig är bättre än att komma ihåg”. Detta då en konsekvent design gör det enklare för 
användaren att bli bekant med programmiljön. När en användare känner igen sig tar det 
inte lika mycket kraft som att behöva komma ihåg processens förlopp. 
 
Kulturella, historiska eller fysiska hinder får inte förekomma. Utvecklarna måste ha 
klart för sig hur användarens tankegång kommer vara och hur användarens reaktioner 
kommer påverka kommande processer. Designprincipen som bör tillämpas för att detta 
ska uppnås är ”Tala brukarens språk” vilket just går ut på att användaren lätt ska kunna 
tillgodogöra sig det använda språket och att användningen av metaforer eller liknelser 
ska vara logiska. 
 
När en användare tappar kontrollen över programmet sjunker viljan att använda 
programmet drastiskt. Detta är någonting som måste åtgärdas redan innan programmet 
har släppts till användare annars riskerar programmet att bli oanvänt i sin målgrupp. 
Under utvecklingsprocessen är det viktigt att utvecklaren har i åtanke designprincipen 
vid namn ”Användarkontroll”. Denna går ut på att användaren alltid ska känna kontroll 
över programmet och ska aldrig till exempel bli osäker på hur en process ska hindras 
eller stoppas. 
 
Enligt författarna är det viktigt att designprinciper som berör bekvämlighet, behaglighet, 
tillförlitlighet och välutvecklade hjälpfunktioner lyfter ett program till högre höjder. Om 
dessa tas i akt kommer användaren förhoppningsvis vara tillfredsställd genom att känna 
att programmet kommer utföra den uppgift som användaren vill lösa, att om användaren 
får problem under p**rocessens gång, kan lita så pass på hjälpmaterialet att han/hon kan 
känna sig säker på att klara av uppgiften ändå. Utvecklarna måste försöka få bort 
störningsmoment som kan vara så små att användaren inte ens tänker på att irritationen 
växer men som ändå påverkar användbarheten i det långa loppet. Utvecklarna får dock 
ej förlita sig till att bara för att designprinciperna uppfylls så är programmet användbart. 
Detta måste kontrolleras genom att ta med användare i utvecklingsprocessen. 
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6.2 Implikationer för Informatik 
Vår forskning skapar en förståelse för vissa designprinciper som informatiker kan 
tillämpa när de vill skapa hjälpprogram för dyslektiker. Vår forskning ska inspirera till 
att öka samarbete mellan användare och utvecklare. 

6.3 Metodutvärdering 
Empiri till den första intervjuomgången har varit ett självklart val redan från början då 
forskarna önskade få klara åsikter från faktiska personer. Detta skulle även kunnat göras 
genom enkäter i kvantitativ form vilket troligen gett fler svar. Dock hade det varit 
svårare för forskarna att diskutera de tillfrågade om deras livssituation mer djupgående. 
Dyslexi är så pass olika från person till person så det hade varit svårt att utvärdera ett 
resultat från en kvantitativ metod. Samt så undviker forskarna att de som fått ut enkäter 
inte gör dessa då de inte vill skriva eller läsa i onödan och när en enkät av detta slag ses 
som en uppgift som är valbar då väljer att inte göra den. 
 
När det gäller det empiriska materialet till den första intervjuomgången har frågorna 
som ställts i dessa intervjuer grundats i teori inom ämnet och där utav säkrat kvaliteten i 
empiriresultatet. Dyslexi har i allmänhet varit ett funktionshinder som en drabbad helst 
inte vill ta upp med sin omgivning och många har fortfarande svårt att prata om sina 
problem även om de levt med det hela sitt liv. Därför är det till fördel för säkerheten i de 
empiriska fynden att de personer som blivit intervjuade i den första intervjuomgången 
har en personlig koppling till intervjuaren. Detta göra att de inte behöver sticka under 
stol med sina problem och inte heller försköna sina problem eller sin vardag. 
 
Anledning till att observation valts som empiriskt tillvägagångssätt till den andra 
intervjuomgången är för att användbarhet endast uppstår i interaktion med ett program. 
Då forskarna själva inte har dyslexi skulle en observation av deras användningsmönster 
blivit felriktat då de endast sett till programmets helhet och kanske även irriterat sig på 
de hjälpmedel som de själva inte hade någon användning av men som en dyslektiker 
skulle ha haft. Dessutom anser sig forskarna vara färgade i sin åsikt. De anser sig ha lärt 
känna programmen och dess funktioner under studiens gång och då skapat sig ett 
tillvägagångssätt som inte skulle efterliknats en förstagångsanvändare, vilket också var 
ett önskat kriterium för de respondenter som deltog. 
 
I den andra intervjuomgången kan istället diskuteras om frågorna kunde ha gjort om. 
När uppgiften ställdes till att läsa en text med WordRead Plus, som personen redan läst 
för sig själv, kunde forskarna istället ha gett två olika texter. En som skulle läsas utav 
respondenten själv och en annan som skulle läsas av WordRead Plus. Detta hade gett ett 
klarare svar på om uppläsningen från det datorbaserade hjälpmedlet gav en bättre 
förståelse av texten istället för att personen snarare fick längre tid att bearbeta texten 
som lästs två gånger vilket blev fallet i denna forskning. Resterande frågor som ställts i 
den andra intervjuomgången i samband med observationen var mer bundna till den 
teoretiska undersökningen än vad tidigare diskuterad fråga var. Där utav gick det att 
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säkra ett klarare resultat utav dessa frågor. Forskarna anser att helheten i den andra 
intervjuomgången gav ett säkert slutresultat, dock kunde ändringar gjorts för att göra 
resultatet ännu starkare. Detta är något som gärna överlämnas till kommande forskning 
inom området. En implikation för att säkra kvaliteten i den andra intervjuomgången och 
observationen var att använda sig av respondenter som innehar papper på sitt 
funktionshinder. Detta gör att de har användning av de datorbaserade hjälpmedel som 
testas. Detta kan ge klarare information om hur väl programmen hjälper dem med deras 
problem, snarare än vad en person utan funktionshinder hade gjort. En person utan 
funktionshinder hade snarare sett på programmet som helhet och troligen inte sett 
samma problem som en person med dyslexi som funktionshinder. 
 
Glaser & Strauss (1967) har som tidigare nämnt tagit fram ett par frågor som kan visa 
på hur stark den komparativa analysmetoden har varit i just den forskning den används 
till, detta görs genom att dessa frågor besvaras. Den första frågan lyder ”Är författarens 
tonvikt på att kontrollera eller att generera teori?”. När det gäller denna forskning så har 
målet varit att ta fram ny teori vad gäller användbarhet, att få fram teori som tyder på att 
användaren bör ha en mycket stor roll under utvecklingsprocessen. ”Är han mer 
intresserad av materiell eller formell teori?” är den nästa frågan. Författarna till denna 
forskning ser formell teori som det som hittats I böcker och tidigare uppsatser och den 
materiella är det som kan ses hos denna forsknings respondenter. Detta gör att den 
materiella teorin stor I fokus. Detta då åsikten hos slutanvändaren är det som måste 
läggas mer fokus vid under utveckling av nya mjukvaror.  
 
När det kommer till frågan ”Vad är omfattningen av teorin som används i 
publikationen?” kan författarna till denna forskning konstatera att teoriavsnittet berör de 
ämnesområden som kan ha relevans för det ämne som forskas om. Samtidigt bör 
nämnas att även I slutskedet av forskningsprocessen så har där inte varit några tvivel 
från författarnas sida om teorin som framställts ska räcka till för att påvisa en god 
slutsats. Teorin inriktar sig på flera grundpelare av teori inom området utveckling av 
mjukvara. Detta ger en god substans att grunda nya teorier på och att göra en 
explorative studie med hjälp av den framtagna teorin.  Detta ligger även till grund för att 
svara på “I vilken grad är teorin grundad?”. Teorin som använts till denna forskning har 
inriktat sig på välkända namn inom de eftersökta teoriområdena. Detta gör att teorin kan 
sagas vara mer säkrad att vara korrekt, samtidigt som det finns tidigare forskning från 
andra stora namn inom samma teoriområden som kan gå i god för att teorin har 
relevans. 
 
”Vilka typer av data används, och i vilken egenskap, i förhållande till teorin används 
den?” I denna studie används både teorin och senare i förhållande till den även empirisk 
data. Detta görs för att få ett bredare perspektiv utav användarens egna åsikter då dessa 
är av stor vikt för resultatet utav denna forskning. ”I vilken grad är teorin integrerad?” 
kan besvaras samtidigt då författarna vill göra det tydligt att teorin har använts I hela 
processen för att få fram en god grund till frågor och tillvägagångssätt som senare 
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använts I den empiriska studien. På så sätt är teorin mycket integrerad och får en stor 
roll för att leda forskningen vidare. 
 
“Hur mycket klarhet avslöjar författaren om vilken typ av teori som han använder?” 
Forskarna har genom hela förloppet försökt vara tydliga med att påvisa att den litteratur 
som använts kommer från välkända namn inom de teoriområden som berörs. Den typ av 
litteratur som använts är allt från kurslitteratur inom teoriområdena men även uppsatser 
och forskningsartiklar har varit aktuella vid insamling av teorin. Detta hoppas 
författarna ha påvisat till en så pass hög grad att inga tvivel uppstår om varifrån data 
tagits. 

6.4 Resultatutvärdering 
En tanke som många lever efter är att sanningen är relativ och att all fakta är 
perspektivberoende. Författarna anser att det perspektiv som genomsyrat denna 
forskning har gett ett gott resultat. I association med idén om att världsbilden är en 
social konstruktion anser forskarna att även delar utanför den teoretiska har stor 
betydelse för att uppnå ett gott resultat utav forskningen. Då användarens åsikter är så 
pass viktiga för den här typen av forskning har forskarna lagt vikt vid ett hermeneutiskt 
perspektiv och tagit fasta på Larssons (1994) tankegångar om en kvalitativ ansats. Detta 
har gjort att forskningen fortfarande fått en viss påverkan av en förförståelse utav ämnet 
hos författarna vilket endast varit till fördel för studien. 

6.5 Möjlighet att generalisera 
De program vi tittat på är goda representanter för de datorbaserade hjälpmedel som 
finns på marknaden då programmen är av olika typer av hjälpmedel. Litteraturen som 
använts till den teoretiska undersökningen i denna forskning är inte bunden till något 
funktionshinder utan grundar fullständigt på designprinciper som är generella. Det gör 
att de är gångbara då det ses till vilket funktionshinder som helst och dessutom vilket 
datorbaserat hjälpmedel som helst. 

6.6 Idéer till fortsatt forskning 
Den forskning har genomförts I denna studie har möjligen inte blivit så pass djup som 
forskarna önskat då respondenter var något svårare att hitta än väntat. Därför önskar 
forskarna se en forskning på liknande grunder men med större bredd vad gäller 
respondenter. Dessutom om utvecklingen går framåt skulle det vara intressant att vinkla 
forskningen till andra icke medverkande datorbaserade hjälpmedel och även möjligen 
andra funktionshinder. 

6.7 Spekulationer inför framtiden 
Idag är Microsoft ett världsledande företag inom tillverkning av både spel och 
kontorsprogram både för hemmabruk och professionellt. Under processens gång har 
intresset för att möjligheter bör finnas direkt i till exempel Microsoft Word med 
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funktionshinder som dyslexi och även liknande funktionshinder. Självklart kan det ses 
som en fördel att hjälpprogrammen är lösa och kan köpas till men det skulle vara 
önskvärt att de är mer integrerade i till exempel Word. Detta är något som kan bli svårt 
att uppnå utan att hjälpmedlet har samma utvecklare som det program som 
insticksprogrammet ska användas i. Det skulle finnas intresse i att skapa et 
utvecklingsprojekt, möjligen inom Microsoft med målet att utveckla ett välintegrerat 
datorbaserat hjälpmedel för personer med dyslexi. Microsoft skulle även tjäna på att 
intressera sig för att starta liknande utvecklingsprojekt för andra typer av vanliga 
funktionshinder. 
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Bilagor 
Bilaga A. Intervjufrågor till den första intervjuomgången 

• När blev du eller din omgivning medveten om att du hade läs- och 
skrivsvårigheter? 

• Var det du själv eller personer i din närhet som påpekade problemen? 
• Hur uppenbarade sig problemen? 
• I vilken ålder började problemen visa sig? 
• Vilka slags problem inom läs- och skrivsvårigheter har du idag? 

o Hur uppenbarar de sig? 
o I vilka situationer uppkommer de? 
o Hur påverkar dessa problem ditt vardagliga liv? 
o Hur påverkar dessa problem ditt yrkesliv? 

• Fick du någon hjälp av skolväsendet? 
o I så fall vad? 

• Undviker du situationer där det begärs av dig att skriva eller läsa? 
o I så fall vilka situationer? 

• Hur ser du på datorbaserade hjälpmedel? 
• Har du använt dem? 

o Vad får du för hjälp av datorbaserade hjälpmedel? 
• Om inte, varför? 
• Kan du tänka dig att ett datorbaserat hjälpmedel skulle underlätta för dig 

antingen i vardagslivet eller i yrkeslivet? 
  



 

 

Bilaga B. Intervjufrågor till den andra intervjuomgången och 
observationen 
 
Intervjufrågor till första uppgiften: 

• Hittade du några fel i texten med talsyntesen? 
• Var uttalet korrekt på det som var rättstavat? 
• Var rösten lätt att lyssna på, bekväm? 
• Fick du hjälp av talsyntesen? 
• Var programmet bekvämt att använda? 
• Fick du respons på knapptryckningar? 
• Var utseendet på programmet tillfredsställande? 
• Var det enkelt att hitta funktionerna i talsyntesen? 
• Var det något i designen av programmet som störde ditt arbetsmönster? 
• Kan du tänka dig att använda en talsyntes i vardagligt bruk? 
• Skulle du vilja ändra på något i programmet? 

 
Intervjufrågor till andra uppgiften: 

• Tyckte du det var lätt att hitta Stava Rex som insticksprogram i Office-paketet? 
• Tyckte du det var hjälpsamt? 
• Hittade programmet de fel du gjort? 
• Förstod du vilka fel du gjort då programmet påpekade dem? 
• Var programmet enkelt att förstå? 
• Var det lätt att förstå hur du skulle gå till väga i programmets funktioner? 
• Var programmiljön behaglig? 
• Var det något i designen av programmet som störde ditt arbetsmönster? 
• Skulle du vilja ändra på något i programmet? 

 
Intervjufrågor till tredje uppgiften: 

• Fick du ut mer information när du använde talsyntesen än när du läste själv? 
• Var det bekvämt att lyssna på texten? 
• Kan du tänka dig använda detta verktyg i vardagligt bruk? 
• Finns det något du vill ändra på i programmet



 

 

 
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 institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) 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 institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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