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Sammanfattning	
Responsiva	webbplatser	är	idag	något	som	användarna	förväntar	sig.	Webbplatser	ska	anpassa	sig	till	
vilken	enhet	användaren	besöker	den	ifrån.	Däremot	kan	olika	användare	ha	olika	förväntningar	och	
kännedom	om	webbplatsernas	funktionalitet.	Faktorer	som	internet-	och	datorvana	kan	ha	stor	
inverkan	på	hur	väl	användaren	lyckas	använda	sidan.	Denna	studie	genomfördes	för	att	hitta	specifika	
problem	som	kommer	med	åldern.	Under	2017	spås	det	att	de	första	åldersresponsiva	webbplatserna	
kommer	publiceras.	En	webbplats	som	inte	bara	anpassar	sig	efter	vilken	enhet	besökaren	kommer	från,	
utan	även	användarens	ålder.	I	denna	studie	finner	vi	vilka	problem	som	är	just	åldersspecifika	och	vilka	
åtgärder	som	bör	göras	för	att	sätta	en	äldre	målgrupp	i	fokus	för	interaktionsdesignen.	Problemen	
hittas	med	hjälp	av	användartester	hos	denna	målgrupp	men	även	hos	yngre	som	är	mer	vana	
användare.	Med	hjälp	av	designprinciper	för	interaktionsdesign	kan	en	designprocess	lösa	de	olika	
problemen.		
Studiens	resultat	visar	att	det	finns	problem	som	är	knutna	till	användarens	ålder	och	datorvana.	
Därefter	redovisas	lösningar	på	problemen	med	hjälp	av	de	valda	teorierna.		
	

Abstract	
Websites	today	have	a	customary	to	be	responsive	for	all	different	screen	sizes	and	type	of	devices.	For	
whichever	device	the	user	visits	the	website	they	should	be	presented	by	a	version	of	the	website	
specially	made	for	that	screen	size.	However,	users	can	have	different	expectations	and	knowledge	
about	the	website	and	common	principles	on	the	web.	Especially	on	sites	with	a	broad	target	group.	
Factors	like	the	user's	previous	skills	and	habits	of	navigating	websites	and	computers	in	general.	This	
study	was	implemented	to	find	specific	problems	tied	to	the	user's	age.	During	2017	it	is	predicted	that	
age	responsive	websites	will	see	the	light	of	day.	A	website	that	is	not	only	responsive	to	screens	but	
also	to	who	the	user	is.	In	this	study,	we	find	which	problems	that	are	age	specific	and	what	actions	that	
should	be	done	to	put	an	elderly	target	group	in	centre	of	the	interaction	design.	The	problems	were	
found	to	affect	both	the	elderly	and	the	younger	users.	With	the	help	of	design	principles	in	interaction	
design	we	were	able	to	solve	the	discovered	problems.		

The	result	of	the	study	shows	that	there	are	problems	tied	to	the	age	of	the	user	and	their	computer	
habits.	Thereafter	solutions	are	presented	with	the	help	of	the	selected	theories.
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Förord		

Vi	vill	börja	med	att	tacka	alla	ni	som	deltagit	i	våra	undersökningar	och	användartester.	Studien	hade	inte	
varit	möjlig	utan	er.	Ett	stort	tack	riktas	även	till	vår	handledare	Jody	Foo,	tack	för	alla	timmar	på	Skype!	
Slutligen,	tack	till	alla	vi	lärt	känna	under	vår	tid	på	Linköpings	universitet	–	ingen	nämnd,	ingen	glömd.	
	
Norrköping,	2017	
	
Patrik	Grändevall	&	Wilhelm	Hjelm	
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1.0	Introduktion	
Bakgrunden	 till	 studien	 introduceras	 och	 därefter	 beskrivs	 problemet	 som	 studien	 fokuserar	 på.
 	

1.1	Problembeskrivning	
I	en	tid	där	fler	och	fler	använder	sin	mobiltelefon	för	att	surfa	på	internet	krävs	det	att	din	webbsida	
är	responsiv	och	fungerar	på	många	olika	enheter.	Oavsett	om	du	ska	kolla	på	den	i	din	dator	eller	på	
mobiltelefonen	 ska	 webbsidan	 se	 liknande	 ut	 och	 förmedla	 samma	 känsla	 samtidigt	 som	 den	 ska	
fungera	på	de	olika	skärmstorlekarna.	Responsivitet	för	olika	skärmar	är	något	som	användarna	idag	
förväntar	sig	av	en	webbsida.		
	
Men	 om	 UX-designern	 Chase	 Buckley	 får	 rätt	 kommer	 skärmstorlekar	 inte	 vara	 det	 enda	 som	
webbsidor	 behöver	 anpassa	 sig	 efter.	 En	 förutsägelse	 om	 webbdesign	 inför	 2017	 på	 bloggsidan	
Medium	 är	 att	 under	 året	 kommer	 åldersresponsiva	 sidor	 vara	 en	 trend.	 Detta	 skulle	 bland	 annat	
innebära	att	strukturen	på	samma	webbsida	skulle	skilja	sig	från	användare	till	användare	(Buckley,	
2016).		
	
‘Användaren	 först’	 är	 en	 term	 som	många	 interaktionsdesigners	 använder.	 Det	 förekommer	 ofta	 i	
böcker	och	artiklar	om	interaktionsdesign.	Arvola	(2014)	skriver	i	sin	inledning	att	interaktionsdesignen	
sätter	 människan	 i	 centrum.	 Saffer	 (2010)	 pratar	 ofta	 om	 termen	 “user-centered”.	 Tekniska	
möjligheter	finns	för	att	skräddarsy	annonser	för	vad	du	som	användare	precis	tittat	på.	I	en	tid	då	vissa	
användare	lockas	till	hemsidor	med	rörligt	material	och	animeringar,	lockas	vissa	användare	till	andra	
egenskaper,	 varför	 inte	 använda	 liknande	 tekniska	 möjligheter	 till	 att	 sätta	 alla	 ens	 målgrupper	 i	
centrum	med	 en	 åldersresponsiv	webbsida.	 Eftersom	detta	 är	 ett	 relativt	 outforskat	 område	 inom	
interaktionsdesign	anser	författarna	det	vara	intressant	att	gå	djupare	in	på	detta	och	få	en	bild	av	hur	
denna	nya	trend	skulle	kunna	se	ut	och	om	det	hjälper	designerns	att	sätta	fler	människor	i	centrum.		
	
Problemet,	enligt	Buckley,	är	att	barn	och	pensionärer	inte	läser	samma	bok	men	delar	samma	design	
på	internet.	Buckley	lyfter	frågan:	ska	webbsidor	verkligen	vara	likadana	för	alla?		
	

1.2	Problembakgrund	
En	inledande	enkätundersökning	genomfördes	för	att	hitta	en	webbplats	som	har	ett	brett	spann	av	
målgrupper.	Denna	undersökning	genomförs	med	en	kvantitativ	inriktning	i	form	av	en	online-enkät	
som	skickas	ut	 till	personer	 i	olika	åldrar.	Deltagarna	 får	välja	mellan	ett	 tiotal	av	populära	svenska	
webbplatser	 baserade	 på	 statistik	 från	 sidan	 Reach50.	 Den	 webbplatsen	 med	 mest	 variation	 av	
användare	 i	olika	målgrupper	väljs	ut	 till	designarbetet.	Anledningen	till	att	en	webbplats	med	stor	
variation	 av	 användare	 väljs	 ut	 är	 för	 att	 det	 ska	 vara	 en	 sida	 som	 går	 att	 anpassa	 till	 flera	 olika	
åldersgrupper.	 Samtidigt	 som	 det	 ger	 en	 bild	 om	 vilka	 sidor	 som	 skulle	 kunna	 använda	 sig	 av	
åldersresponsivitet.		
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1.2.1	Resultat	
Resultatet	av	den	inledande	enkätundersökningen	blev	att	Aftonbladet	är	den	sida	som	många	i	olika	
åldersgrupper	 besöker	 ofta	 (se	 bilaga	 1).	 Därmed	 skulle	 de	 ha	 nytta	 av	 att	 göra	 sin	 hemsida	
åldersresponsiv	 och	 därför	 kommer	 designprocessen	 under	 denna	 rapport	 använda	 aftonbladet.se	
som	grund.	
	

1.3	Forskningsfråga	
För	att	göra	en	åldersresponsiv	sida	krävs	det	att	det	finns	versioner	för	olika	åldrar.	Syftet	med	studien	
är	att	ta	reda	på	hur	det	grafisk	går	att	förändra	Aftonbladets	hemsida	för	att	göra	det	lättare	för	en	
äldre	målgrupp	att	navigera	på	den?	För	att	besvara	syftet	behövs	det	undersökas	vilka	problem	som	
finns	och	vilka	som	är	specifikt	knutna	till	ålder.	Därför	ställs	också	frågan:	Vilka	problem	finns	det	att	
navigera	en	nyhetssajt	på	datorn	beroende	på	ålder?	
	

1.4	Avgränsning	
På	grund	av	tidsramen	för	detta	arbete	avser	denna	rapport	att	endast	undersöka	åldersresponsivitet	
för	en	äldre	målgrupp.	Designprocessen	fokuserar	endast	på	att	skapa	en	design	för	dator	och	 inte	
andra	plattformar.	Detta	även	på	grund	av	tidsramen.	
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2.	Teoretiskt	ramverk	 	 	 	 	

2.1	Interaktions-	och	gränssnittsdesign		
Dagligen	omges	människor	av	interaktionsdesign	i	stora	mängder.	När	de	använder	mobiltelefonen,	
tar	ut	pengar,	spelar	spel,	etcetera,	krävs	det	någon	form	av	interaktionsdesign.	Produkterna	tas	fram	
genom	god	ingenjörskonst,	men	för	att	de	ska	vara	användbara	och	roliga	behövs	interaktionsdesign.	
God	interaktionsdesign	handlar	om	att	det	är	enkelt	för	användaren	att	utföra	komplexa	handlingar	
(Saffer,	2010).	
	

2.1.1	Visuell	hierarki	
Visuell	hierarki	är	i	grund	och	botten	att	det	viktigaste	på	en	webbsida	bör	vara	utformat	att	det	står	
ut	mest.	Det	är	viktigt	att	förhålla	sig	till	olika	principer	inom	visuell	hierarki.	Genom	att	använda	sig	av	
de	olika	principerna	kan	man	få	olika	objekt	att	framstå	som	mer	eller	mindre	viktiga	i	betraktarens	
ögon.	 Dessa	 olika	 principer	 är:	 densitet,	 bakgrundsfärg,	 rytm	 samt	 position	 och	 storlek.	 Densitet	
innebär	kontrasten	i	luft	på	sidan.	Hierarki	genom	bakgrundsfärg	innebär	att	färg	kan	användas	för	att	
dra	 till	 sig	uppmärksamhet.	Med	rytm	menas	att	genom	bland	annat	 listor	och	rutnätslayout	 (även	
kallat	grid)	skapa	en	tilltalande	visuell	rytm.	Position	och	storlek	kan	användas	för	att	skapa	kontrast	
och	att	det	som	är	större	drar	till	sig	mer	uppmärksamhet.	
	
Visuell	hierarki	kan	även	hjälpa	till	att	visa	på	relation	mellan	olika	element	på	sidan.	Dessa	kan	enligt	
Tidwell	kategoriseras	i	fyra	olika	gestaltprinciper:	Proximitet,	Liknelse,	Kontinuitet	och	Närhet	(Tidwell,	
2011).	
	
Inom	 interaktionsdesign	kan	den	visuella	hierarkin	användas	mer	konsekvent	 för	 vissa	element,	 till	
exempel	en	meny	för	att	kunna	vägleda	användaren.	Det	kan	göras	genom	att	elementet	har	samma	
placering	genom	hela	sidan	och	ser	likadan	ut	(Lupton	&	Phillips,	2008).	
	
Djamasbi,	Siegel	och	Tullis	(2011)	förklarar	att	visuell	hierarki	utgörs	av	två	kognitiva	processer,	sökning	
och	skanning.	Sökningen	innebär	att	användaren	söker	efter	en	ingångspunkt	på	sidan	och	när	den	är	
hittad	 skannas	 området	 kring	 denna	 punkt	 efter	 information.	 Sökningsprocessen	 kan	 påverkas	 av	
utformningen	av	sidan	genom	att	använda	färg,	storlek,	placering	och	bilder.	Dessa	principer	kan	hjälpa	
användaren	att	 få	en	 ingångspunkt.	Vidare	 förklarar	Djamasbi,	Siegel	och	Tullis	att	användandet	av	
närhet	 och	 att	 ordna	 innehållet	 hjälper	 användaren	 i	 den	 andra	 delen,	 skanningen.	 Genom	 att	 ha	
element	nära	varandra	kopplar	användaren	att	de	hör	ihop	och	genom	att	ändra	storlek	på	ett	element	
kan	hela	läsordningen	ändras.	
	
Visuell	hierarki	innebär	att	få	det	viktigaste	att	stå	ut	mest,	vilket	gör	att	det	blir	lättare	att	använda	
gränssnittet.	Detta	anses	därför	vara	en	relevant	teori	att	utgå	ifrån	när	åldersresponsivitet	undersöks.	
	

2.1.2	Visuella	ramverk	
Den	visuella	hierarkin	bör	se	likadan	ut	genom	hela	webbplatsen.	Därför	är	det	viktigt	att	flera	olika	
sidor	bygger	på	samma	bas.	Det	kan	vara	saker	som	att	liknande	layout,	färg	samt	andra	element	är	
återkommande	över	webbplatsen.	Flexibilitet	är	däremot	viktigt	för	att	kunna	variera	sidans	innehåll.	
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Principen	används	när	flera	sammanhängande	sidor	ska	skapas	för	att	användaren	ska	känna	igen	sig.	
Användaren	ska	inte	behöva	bli	introducerad	till	en	ny	layout	på	varje	sida.	Användaren	bör	få	liknande	
“här	 är	 du”-rubriker	 och	 navigationen	 bör	 vara	 presenterad	 på	 ett	 liknande	 sätt	 på	 varje	 sida	 så	
användaren	kan	hitta	runt	på	webbplatsen	(Tidwell,	2011).	

2.1.3	Fitts	lag	
Storlek	är	en	viktig	princip	inom	visuell	hierarki,	men	det	är	även	något	som	kan	hjälpa	användaren	att	
använda	sidan.	Fitts	lag	handlar	om	att	beroende	på	avståndet	och	storleken	på	målytan	tar	det	olika	
lång	tid	att	pricka	den	(Fitts,	1954).	Oavsett	vilket	medium	som	används	är	det	enklare	och	det	går	
fortare	 att	 träffa	 en	 stor	 knapp	 som	 är	 nära.	 Att	 arbeta	 med	 storlekar	 på	 målytan	 kommer	 vara	
essentiellt	i	arbetet	med	att	få	äldre	att	enklare	navigera	på	sidan.	För	designers	innebär	Fitts	lag	att	
knappar	måste	vara	av	en	rimlig	storlek.	
	

2.1.4	Hick-Hymans	lag	
Denna	 princip	 handlar	 om	 att	 göra	 användarens	 val	 enklare	 och	 tydligare.	 Hick	 (1951)	 och	Hyman	
(1953)	beskriver	de	olika	tider	det	tar	för	användaren	att	genomföra	ett	val	beroende	på	hur	många	
valmöjligheter	 som	 presenteras.	 De	 säger	 att	 det	 tar	 längre	 tid	 för	 användaren	 att	 göra	 sitt	 val	
beroende	 på	 hur	 många	 olika	 alternativ	 som	 presenteras.	 Designer	 bör	 ta	 detta	 i	 åtanke	 och	
strukturera	 upp	 valen.	 Detta	 kan	 göras	 genom	 att	 tydligt	 kategorisera	 eller	 markera	 de	 val	 som	
användaren	 bör	 välja	 (Seow,	 2005).	 Denna	 teori	 kommer	 göra	 stor	 betydelse	 för	 till	 exempel	
designarbetet	 med	 navigationen,	 att	 sortera	 upp	 och	 kategorisera	 undersidor	 på	 ett	 sätt	 som	
minimerar	belastningen	hos	användaren.	Enligt	denna	 teori	 väljer	användare	saker	 som	sticker	ut	 i	
mängden	och	finner	det	enklare	att	navigera	ifall	allt	är	strukturerat	i	till	exempel	kategorier	(Arvola,	
2014).	
	

2.1.5	Feedback	
Arvola	(2014)	beskriver	feedback	som	en	viktig	del	av	interaktionsdesignen	för	att	användaren	ska	få	
veta	vilka	konsekvenser	som	handlingen	användaren	utfört	får.	Hartson	och	Pyla	(2012)	ger	exempel	
på	detta	och	säger	att	det	är	det	ska	vara	tydlig	feedback	när	ett	fel	har	uppstått	samt	att	med	hjälp	av	
feedback	ska	det	gå	att	visa	användarens	 framsteg.	För	ovana	användare	kan	detta	kännas	som	en	
trygghet	 och	 att	 användaren	 har	 med	 koll	 på	 vad	 som	 händer.	 Finns	 det	 en	 tydlig	 relation	 och	
anknytning	mellan	olika	sidor	är	det	enklare	för	användaren	att	förstå	hur	sidorna	hänger	ihop.		
	
Problem	som	kan	uppstå	för	en	användare,	enligt	Woods	(1984),	av	gränssnitt	är	att	användaren	tappar	
bort	sig	och	vet	inte	var	på	sidan	användaren	befinner	sig.	För	att	undvika	detta	bör	det	eftersträvas	
att	uppnå	ett	högt	visuellt	momentum.	Detta	förklarar	Woods	som	att	det	finns	en	kontinuitet	mellan	
de	olika	 skärmbilder	 som	presenteras.	Vid	 lågt	 visuellt	momentum	 struktureras	 innehållet	 om	 från	
skärmbild	till	skärmbild	vilket	endast	förvirrar	användaren.	För	att	uppnå	visuellt	momentum	menar	
Woods	att	det	behövs	ett	övergripande	bild	av	strukturen	och	relationen	mellan	sidor	för	användaren.	
Detta	för	att	användaren	inte	ska	behöva	minnas	detta	helt	själv.	Perceptuella	landmärken	är	en	annan	
teknik	att	använda	sig	av	för	att	länka	ihop	skärmbilder.	Detta	ger	användaren	ett	riktmärke	att	förhålla	
till	och	därmed	enklare	kunna	lokalisera	sig	på	sidan.		
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2.1.6	Feed-forward	
Feed-forwards	innebörd	är	att	kommunicera	en	funktions	syfte	för	att	ge	användaren	en	uppfattning	
om	 vad	 som	 kommer	 hända	 när	 de	 aktiverar	 funktionen.	 Om	 ett	 gränssnitt	 innehar	 flera	 olika	
funktioner	bör	dessa	därför	vara	designade	på	olika	sätt	 för	att	kommunicera	vad	de	gör	 för	något	
(Djajadiningrat,	Overbeeke	&	Wensveen,	2010).	Hos	ovana	användare	är	feed-forward	en	bra	teori	för	
att	få	användaren	att	förstå	vad	nästa	val	leder	till	samt	att	motivera	till	att	göra	ett	visst	val	(Arvola,	
2014).	
	

2.2	Gränssnittsdesign	för	äldre	
Alpay	et	al.	(2004)	beskriver	att	när	det	designas	gränssnitt	för	äldre	användare	finns	det	vissa	principer	
att	tänka	på.	Dessa	är	att	det	ska	vara	hög	läsbarhet,	hur	informationen	presenteras,	hur	användaren	
navigerar	 genom	 webbsidan,	 användandet	 av	 multimedia,	 tillgänglighet	 och	 användarvänlighet.	
Webbsidan	 ska	 även	 vara	 förlåtande	 i	 den	mån	 att	 det	 ska	 vara	 enkelt	 att	 gå	 tillbaka	 på	 den	 om	
användaren	gör	fel.		
	
Layouten	och	 språket	på	webbsidan	 ska	 vara	enkel	och	 tydlig	 för	 att	 användarna	enkelt	 ska	 kunna	
förstå	 och	 läsbarheten	 ska	 vara	 hög.	 Det	 ska	 finnas	 flera	 alternativ	 till	 att	 utföra	 funktioner	 på	
webbsidan,	till	exempel	ska	användarna	kunna	använda	både	mus	och	tangentbord	för	att	aktivera	en	
länk.	Ikoner	ska	vara	enkla	och	symboler	bör	likna	objektet	det	symboliserar	så	mycket	som	möjligt.	
Knappar	bör	vara	stora	för	att	ge	användarna	en	stor	yta	att	trycka	på	samt	innehålla	både	ikon	och	
beskrivande	text	(Demiris,	Finkelstein,	Speedle,	2001).	
	

2.2.1	Typografi	
Då	 synen	 generellt	 blir	 sämre	 hos	 äldre	människor	 är	 det	 viktigt	 att	 anpassa	 typografin	 efter	 det.	
Teckenstorleken	bör	därför	vara	lite	större,	17	pixelstorlek	eller	mer.	Även	rubrikerna	ska	vara	stora	
och	tydliga.	Texten	ska	placeras	med	stor	kontrast	till	bakgrunden	(Demiris	et.	al,	2001).	Boll	&	Brune	
(2015)	 menar	 att	 det	 mest	 lämpliga	 teckensnittet	 för	 gränssnittsdesign	 är	 en	 sans-serif.	 Denna	
teckensnittsfamilj	förser	användaren	med	en	hög	läsbarhet.	
	

2.2.2	Färg	
Färganvändningen	bör	vara	sparsam	och	ha	stora	kontraster	mellan	sig.	Eftersom	ögonlinsen	kan	gulna	
hos	 äldre	människor	 försvagas	 deras	 förmåga	 att	 se	 färgerna	 blå,	 grön	 och	 violett,	 vilket	 bör	 tas	 i	
åtanke.	Förmågan	att	urskilja	färger	baserat	på	nyans,	mättnad	och	ljushet	förminskas	också	hos	äldre	
människor	och	kan	kompenseras	för	genom	kontrast	(Demiris	et.	al,	2001).	Kontrast	säger	även	Boll	
och	 Brune	 (2015)	 är	 viktigt	 vid	 gränssnittsdesign	 för	 äldre.	 De	 rekommenderar	 en	 ljusgrå	 eller	 vit	
bakgrund	med	svart	text.	
	

2.2.3	Menystruktur	
Enligt	Boll	&	Brune	(2015)	är	det	viktigt	att	gränssnittets	meny	är	strukturerad	och	används	konsekvent	
genom	hela	webbplatsen.	Menyn	bör	inte	innehålla	för	många	underkategorier.	Mer	än	två	steg	menar	
Boll	&	Brune	är	svåra	att	hantera	och	använda.	
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2.2.4	Kognitiv	belastning	
Färg	och	typografi	har	mycket	med	synen	att	göra,	men	det	finns	fler	faktorer	som	behöver	tänkas	på,	
bland	annat	den	kognitiva	belastningen.	Vid	gränssnittsdesign	är	det	viktigt	att	designa	på	ett	sätt	som	
gör	 det	 enkelt	 för	 användaren	 att	 använda	 gränssnittet	 på	 rätt	 sätt.	 Det	 gäller	 att	 minimera	 den	
kognitiva	 belastningen.	 Kognitiv	 belastning	 innebär	 de	 mentala	 resurser	 som	 en	 användare	 har	
tillgängligt	för	att	till	exempel	lösa	ett	problem	eller	utföra	en	uppgift	under	en	viss	tid.	Gränssnittet	
bör	vara	utformat	på	ett	sätt	som	hjälper	användaren	att	fokusera	på	sin	huvuduppgift	och	minimera	
den	 främmande	 kognitiva	 belastningen	 (Oviatt,	 2006).	 Den	 kognitiva	 belastningen	 påverkas	 av	
arbetsminnet	 och	 hur	 bra	 det	 är.	 Däremot	 minskar	 arbetsminnets	 kapacitet	 med	 åldern.	 Äldre	
människor	har	begränsade	 resurser	 för	 att	 utföra	 kognitiva	uppgifter,	 enligt	 Sung,	 Yoo,	 Lee	&	Eom	
(2017).	 Det	 handlar	 om	 att	 informationen	 som	 presenteras	 inte	 överväldigar	 arbetsminnet	 hos	
betraktaren	(Paas,	van	Gog	&	Sweller,	2010).	Det	finns	tre	typer	av	kognitiv	belastning,	inneboende,	
yttre	 och	 relevant	 belastning.	 Dessa	 tre	 utgör	 den	 totala	 belastningen.	 Inre	 belastning	 innebär	
komplexiteten	 i	 uppgiften	 som	 ska	 utföras	 och	 beror	 på	 antalet	 element	 som	 behöver	 bearbetas	
samtidigt.	Yttre	belastning	innebär	den	belastning	som	inte	har	med	själva	uppgiften	att	göra,	utan	det	
som	finns	runt	omkring	som	kan	störa	och	ses	som	en	belastning.	Den	yttre	belastningen	beror	på	att	
användaren	avleds	i	sitt	fokus	och	tar	därmed	upp	onödigt	mycket	resurser	i	arbetsminnet.	Relevant	
belastning	 innebär	 de	 resurser	 som	 behövs	 från	 arbetsminnet	 för	 att	 handskas	 med	 den	 inre	
belastningen	och	beror	därför	mycket	på	den	yttre	belastningen.	Om	den	yttre	belastningen	är	hög	kan	
mindre	fokus	läggas	på	den	inre	belastningen	och	därmed	ökar	den	relevanta	belastningen	(Hollender,	
Hoffman,	Deneke	&	Schmitz,	2010).	
	
I	denna	rapport	läggs	huvudfokus	på	den	yttre	belastningen,	eftersom	det	är	den	som	är	huvudsakliga	
kategorin	vid	design.	Om	den	yttre	belastningen	minskas	frigörs	utrymme	i	arbetsminnet	som	då	kan	
fokusera	på	den	inre	belastningen	och	på	så	sätt	kan	även	den	relevanta	belastningen	minskas	(Paas	
et	al.,	2010).	
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3.	Metod	
Detta	kandidatarbete	kommer	genomföras	med	 forskning	genom	design	och	utvärdering	av	design	
med	hjälp	av	användartester.	I	detta	kapitel	beskrivs	hur	arbetsgången	kommer	gå	till	samt	hur	den	
använts	för	att	besvara	syftet.	

3.1	Upplägg	på	studien	

	
Bild	1.	Illustration	av	upplägget på studien.	
	
Inledningsvis	utfördes	en	förstudie	för	att	identifiera	de	åldersrelaterade	problemen	med	Aftonbladets	
befintliga	 sida.	 Detta	 gjordes	 med	 hjälp	 av	 ett	 användartest	 som	 kompletterades	 med	 intervjuer.	
Denna	förstudie	gjordes	med	två	grupper,	en	med	äldre	människor,	74	och	76	år	gamla,	och	en	med	
yngre	människor,	21	och	22	år	gamla.		
	
Därefter	 genomfördes	 en	 insamling	 av	 det	 teoretiska	 ramverket	 i	 form	 av	 tidigare	 forskning	 kring	
gränssnittsdesign	 med	 visuell	 hierarki,	 samt	 design	 lämpad	 för	 äldre	 personer.	 Tillsammans	 med	
förstudien	lade	det	teoretiska	ramverket	grunden	för	designarbetet.		
	
Designarbetet	delades	upp	 i	 två	 faser	–	 skissarbete	och	designlösningar.	 Skissarbetet	gick	ut	på	att	
skissa	fram	förslag	på	hur	gränssnittet	ser	ut	och	sedan	utvärdera	dessa	mot	teorin.	
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Designbeslut	som	togs	utifrån	skisserna	bildade	en	prototyp.	Denna	prototyp	utvärderades	mot	samma	
personer	som	genomförde	förstudien	för	att	på	så	sätt	få	fram	resultat	som	sedan	var	utgångspunkten	
för	slutsatserna.	
	

3.2	Förstudie	
Innan	designarbetet	påbörjades	genomfördes	en	förstudie	för	att	ta	reda	på	vilka	problem	som	finns	
med	 den	 nuvarande	 designen	 samt	 vilka	 problem	 som	 är	 åldersspecifika.	 Användartester	 för	 att	
upptäcka	styrkor	och	svagheter	med	Aftonbladets	nuvarande	användarupplevelse	genomfördes	i	två	
olika	målgrupper.	Anledningen	till	att	detta	gjordes	för	yngre	och	äldre	var	att	se	skillnader	på	vilka	
problem	som	uppstod	och	på	så	sätt	få	fram	ett	resultat	kring	vilka	problem	som	är	baserade	på	ålder	
samt	internet-	och	datorvana.		
	

3.2.1	Deltagare	
Deltagarna	i	användartesterna	var	uppdelade	i	två	grupper,	men	genomfördes	individuellt.	En	grupp	
bestod	av	två	stycken	äldre	personer,	en	man	och	en	kvinna	 i	åldrarna	74	år	och	76	år.	De	är	båda	
någorlunda	vana	vid	att	använda	internet.	Den	andra	gruppen	bestod	av	tre	personer	i	åldrarna	21	år	
och	22	år	där	deltagarna	var	två	kvinnor	och	en	man.	Samtliga	deltagare	i	den	andra	gruppen	studerar	
design.	Anledningen	till	att	ha	två	grupper	i	olika	åldrar	är	för	att	kunna	konstatera	vad	som	är	generella	
problem	som	sträcker	sig	över	flera	grupper	och	vad	som	är	åldersrelaterade	problem.		
	

3.2.2	Genomförande	
Användartestet	 genomfördes	 med	 samma	 förutsättningar	 för	 båda	 grupperna.	 De	 fick	 undersöka	
samma	 sida	 på	 samma	 dator.	 De	 fick	 även	 samma	 uppgifter	 och	 frågor	 att	 utgå	 ifrån.	 Den	 enda	
skillnaden	var	att	gruppen	med	de	äldre	deltagarna	genomförde	testet	 i	sitt	hem	medan	den	andra	
gruppen	 genomförde	 testet	 på	 universitetet.	 Uppgifterna	 de	 fick	 var	 att	 hitta	 till	 Aftonbladets	
debattsida	samt	peka	ut	vilka	artiklar	på	Aftonbladet	som	var	gratis.	De	efterföljande	frågorna	var	mer	
generella	kring	sidan,	om	de	hittar	det	de	söker	på	Aftonbladet,	vad	som	skulle	kunna	göra	det	lättare,	
vad	som	är	bra	med	Aftonbladets	struktur	och	upplägg	samt	vad	som	är	dåligt	med	det.	
	

3.3	Designprocess	
Eftersom	forskningsfrågan	avser	att	undersöka	hur	något	ser	ut	anses	det	lämpligt	att	använda	sig	av	
metoden	 forskning	 genom	 design	 (Löwgren,	 2015).	 Designprocessen	 delades	 upp	 i	 två	 faser,	
skissarbete	och	designbeslut.		

3.3.1	Skissarbetet	
Eftersom	denna	rapport	avser	att	undersöka	möjligheterna	till	förbättring	av	en	befintlig	sida	startade	
designarbetet	 i	 skissning	 av	 gränssnitt.	 Ty	 funktioner	 och	 innehåll	 redan	 är	 färdigt	 görs	 skisser	 på	
strukturen	och	gränssnittet	(Arvola,	2014).	Detta	värderades	sedan	mot	de	olika	teorierna.	Grunden	
för	skisserna	utgjordes	av	vad	som	framkom	av	förstudien	samt	litteraturstudien.	



	
	
14	
	

3.3.2	Designbeslut	
Designarbetet	bestod	av	att	gränssnittet	och	innehållet	på	webbplatsen	omstruktureras	för	att	passa	
den	äldre	målgruppen.	Designbeslut	togs	baserat	på	den	litteraturstudie	som	gjorts	för	att	på	så	sätt	
testa	teorin	mot	verkligheten.	Designprocessen	inleds	med	att	wireframes	av	strukturen	utformas	för	
att	sedan	ta	det	vidare	till	en	mer	detaljerad	lösning.	Designbesluten	som	togs	för	gränssnittet	utgjorde	
en	prototyp	 som	utformades	på	en	 relativt	hög	detaljnivå	 i	programmet	Adobe	Experience	Design.	
Hartson	&	Pyla	(2012)	beskriver	relativt	hög	detaljnivå	som	att	det	är	en	datorprototyp	som	inte	har	
alla	funktioner	färdiga.	Detta	ansågs	passa	bäst	för	denna	studie	eftersom	tidsbrist	gjorde	att	det	inte	
kunde	vara	på	en	fullständig	detaljnivå.	Den	kunde	testas	i	en	dator	för	att	användarna	kunde	få	en	så	
realistisk	 känsla	 som	 möjligt.	 Den	 realistiska	 känslan	 var	 viktig	 för	 att	 säkrare	 kunna	 undersöka	
åldersresponsivitet	eftersom	det	är	ett	koncept	som	inte	undersökts	i	en	större	utsträckning.	
	

3.4	Utvärdering	
Utvärderingen	skedde	genom	användartester	av	det	nya	anpassade	gränssnittet.	

3.4.1	Deltagarna	
Testerna	genomfördes,	liksom	de	inledande	användartesterna,	i	två	grupper.	En	grupp	bestående	av	
de	två	i	den	äldre	målgruppen	som	gränssnittet	är	anpassat	för	och	en	grupp	med	tre	stycken	yngre	
personer.	Deltagarna	i	den	äldre	gruppen	var	samma	som	från	det	inledande	användartestet.	

3.4.2	Genomförandet	
Testpersonerna	 fick	 olika	 uppdrag	 att	 utföra	 på	 det	 anpassade	 gränssnittet.	 Uppgifterna	
kompletterades	med	semistrukturerade	kvalitativa	intervjuer	med	testpersonerna.	Semistrukturerade	
kvalitativa	 intervjuer	 anses	 vara	 bäst	 för	 denna	 undersökning	 för	 att	 få	 djupare	 förståelse	 kring	
testpersonernas	 åsikter	 om	 det	 anpassade	 gränssnittet	 (Creswell,	 2009).	 Åldersresponsivitet	 är	 ett	
relativt	outforskat	område	vilket	också	stärker	att	semistrukturerade	kvalitativa	intervjuer	är	metoden	
som	bör	användas	vid	valideringen.	Förutsättningar	såsom	dator,	deltagare	och	plats	var	densamma	
som	 vid	 första	 användartestet.	 Den	 enda	 skillnaden	 var	 att	 den	 nya	 designen	 inte	 är	 gjord	 med	
webbtekniker	 såsom	HTML	 och	 CSS	 utan	 istället	 i	 ett	 program	 för	 datorprototyper.	 Likheterna	 för	
testpersonerna	är	dock	snarlika.	
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4.	Resultat	
I	detta	kapitel	redovisas	resultat	av	förstudien,	skisseringsarbetet	samt	resultatet	av	tillverkningen	av	
datorprototypen	samt	utvärderingen	av	designen.	
	

4.1	Resultat	av	förstudie	
Resultatet	av	användartesterna	var	att	Aftonbladets	hemsida	anses	ha	en	del	generella	problem,	bland	
annat	att	den	är	rörig	och	förvirrande.	Däremot	var	det	tydligt	att	det	krävdes	längre	tid	och	fler	klick	
för	de	äldre	att	hitta	till	rätt	sida	än	det	var	för	de	yngre.	På	sina	ställen	var	det	även	svårt	för	de	äldre	
att	se	vad	det	stod.	Stora	delar	av	den	vänstra	kolumnen	innehöll	framförallt	många	små	element.	“Det	
är	för	flashigt,	för	mycket	färger,	alla	små	bilder	på	massa	personer,	mycket	som	händer	hittar	ingen	
riktig	struktur.”	Sa	testperson	1	i	den	äldre	gruppen	efter	att	ha	tittat	runt	på	startsidan	en	stund.		
	
Det	 framkom	även	problem	när	annonser	bröt	av	nyhetsflödet.	De	äldre	personerna	hade	svårt	att	
urskilja	 vad	 som	var	 annons	 och	 vad	 som	var	 nyhet.	 Testperson	 2	 i	 den	 äldre	 gruppen	 sa	 följande	
angående	detta:	”	Väldigt	rörigt.	Likadant	på	NT,	blandar	reklam	och	rubriker.	Papperstidningen	är	mer	
selekterad	 -	 högersidan	 har	 bara	 reklam,	 vänstersidan	 har	 det	 inte.”	 Speciellt	 svårt	 blev	 det	 när	
annonserna	var	utformade	som	nyheter.	Då	var	det	 i	princip	omöjligt	för	den	äldre	testgruppen	att	
urskilja	annonser	från	nyheter.	Testperson	1	sa:	“Annonserna	borde	vara	lite	mer	samlat.	Kommer	lite	
överallt,	känns	som	att	man	kan	bli	lurad	att	det	är	en	nyhet.”	De	äldre	testpersonerna	kände	sig	osäkra	
att	navigera	på	sidan	eftersom	de	inte	tydligt	kunde	urskilja	annons	mot	nyhet.		
	
De	yngre	deltagarna	hade	även	problem	med	att	navigera	på	sidan.	Förändringen	av	ramverk	och	en	
annan	navigation	på	undersidorna	förvirrade	testpersonerna	men	inte	i	samma	grad	som	hos	de	äldre.	
De	 yngre	 personerna	 började	 snabbt	 att	 reflektera	 kring	 hur	 en	 stor	 och	 populär	 webbplats	 som	
Aftonbladet	kan	ha	stora	missar	i	sin	design.	Troligtvis	gick	de	snabbt	in	på	den	reflektionen	eftersom	
samtliga	testpersoner	i	den	yngre	gruppen	studerar	design.	
	
Sammanfattningsvis	 är	 det	 kombinationen	 av	 mycket	 information	 samt	 för	 liten	 storlek	 på	
informationen	som	gjorde	det	svårt	för	de	äldre	testpersonerna	att	urskilja	vad	som	hörde	till	vad	och	
vad	som	stod.	Även	navigationsmenyn	och	undermenyn	var	lite	svår	att	se	samt	svår	att	använda.	De	
problem	som	framkom	i	användartesterna	var:	
	

• Att	nyhetsflödet	är	det	viktigaste	och	bör	därför	ha	mest	plats	i	den	visuella	hierarkin.		
• Att	tydligt	visa	var	på	sidan	användaren	befinner	sig.	Detta	med	hjälp	av	ett	konsekvent	visuellt	

ramverk.	
• Att	tydligt	knyta	samman	länkade	nyheter.		
• En	tydligare	och	mer	konsekvent	navigation.	

	

4.2	Resultat	av	designprocessen	
Med	hjälp	av	resultatet	från	användartesterna	kunde	det	börja	skissas	på	lösningar	på	problemen	som	
framkom	på	grund	av	ålder.	Med	hjälp	av	teorierna	kunde	problemen	knytas	an	till	dem	och	ta	hjälp	
av	dem	i	designprocessen	för	att	ta	fram	en	åldersresponsiv	design	för	en	äldre	målgrupp.		
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Nedan	listas	de	olika	problemen	som	framkom	i	användartesterna.	Under	problemen	listas	det	upp	hur	
de	löstes	och	med	hjälp	av	vilka	teorier,	hur	resultatet	påverkar	den	kognitiva	belastningen	samt	vilka	
teorier	som	inte	hjälpte	till	på	det	aktuella	problemet.		
	

• Att	nyhetsflödet	är	det	viktigaste	och	bör	därför	ha	mest	plats	i	den	visuella	hierarkin.		
	
I	den	nuvarande	designens	startsida	är	nyhetsflödet	uppdelat	i	tre	smalare	kolumner	med	senaste	nytt	
till	vänster,	primärt	nyhetsflöde	i	mitten	samt	ett	sekundärt	nyhetsflöde	till	höger.	Det	finns	annonser	
till	höger	om	samt	ovanför	kolumnerna.	Ibland	bryter	en	annons	även	av	flödet	mitt	i	(se	bild	2).		
	

	
Bild	2.	Hierarkin	på	startsidan	i	den	nuvarande	designen	
	
På	vissa	undersidor	förändras	sidans	mall	och	hierarki	signifikant.	Nyhetsflödet	är	delat	i	två	kolumner,	
istället	 för	 tre,	med	en	annonsspalt	 längst	 till	höger.	Annonser	har	plats	även	ovanför	nyhetsflödet	
samt	att	de	ibland	bryter	av	kolumnerna	mellan	nyheterna.	Dessa	undersidor	var	för	testpersonerna	
lättare	att	navigera	på	men	de	var	fortfarande	förvirrade	eftersom	hierarkin	och	strukturen	förändras	
i	stor	omfattning	från	sida	till	sida	(se	bild	3).	
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Bild	3.	Hierarkin	på	vissa	undersidor	i	den	nuvarande	designen.	
	
Den	visuella	hierarkin	handlar	om	att	få	det	viktigaste	i	huvudfokus	och	eftersom	det	viktigaste	på	en	
nyhetssida	är	artiklarna	skissades	det	förslag	på	att	ge	artiklarna	mer	plats.	Dessa	skisser	tog	bort	en	
av	de	 fyra	 kolumner	 som	 finns	 i	 den	nuvarande	designen	och	därmed	gav	utrymme	 för	 artiklarna.	
Mängden	 information	som	presenteras	blir	mindre	samtidigt	som	det	viktiga	 får	huvudfokus.	Detta	
bidrar	även	till	att	minska	den	kognitiva	belastningen	eftersom	det	inte	finns	lika	mycket	element	som	
slåss	om	uppmärksamheten.	Detta	gör	det	lättare	för	användaren	att	fokusera	på	sin	huvuduppgift.	
Även	navigationsfältet	fick	en	större	plats	för	att	underlätta	användarens	navigation	på	webbplatsen.	
		

	
Bild	4.	Slutgiltig	skiss	på ny hierarki	
	
Främst	har	teorierna	om	närhet	och	storlek	inom	visuell	hierarki	använts	ty	den	nya	designen	har	en	
tydligare	indelning	och	separation	av	kolumnerna.	Även	teorin	om	kognitiv	belastning	har	applicerats	
när	vi	har	skapat	en	konsekvent	hierarki	och	struktur	för	samtliga	sidor	vilket	minskar	den	kognitiva	
belastningen.		
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Teorierna	Fitts	lag,	Hick-hymans	lag,	Feedback	eller	Feed-forward	hjälpte	oss	inte	på	detta	problem.		
	

• Att	tydligt	visa	var	på	sidan	användaren	befinner	sig.	Detta	med	hjälp	av	ett	konsekvent	
visuellt	ramverk.	

	
I	 användartesterna	 framkom	 det	 även	 att	 det	 visuella	 ramverket	 på	 den	 nuvarande	 sidan	 var	
bristfälligt.	 Idag	 används	 tre	 olika	 navigationer	 på	 olika	 undersidor	 vilket	 ledde	 till	 förvirring	 hos	
testpersonerna.	Även	menyobjekten	byter	namn	och	är	inte	konsekvent	runt	om	på	webbplatsen.	Till	
exempel	heter	startsidan	“Start”	i	en	navigation	men	“Nyheter”	i	en	annan.	Detta	ökade	den	kognitiva	
belastningen	hos	både	de	äldre	samt	de	yngre	testpersonerna,	dock	aningen	mer	hos	de	äldre.	
	
Även	sidans	bredd	förändras	på	olika	undersidor	samt	sättet	nyheter	är	grupperade	på.	Storleken	på	
elementen	i	sidhuvudet	förändras	också.	Överlag	använder	sig	tidningen	idag	av	tre	olika	ramverk	där	
varje	ramverk	har	egna	kolumner,	bredd	på	sidan	samt	olika	typer	av	navigationssystem.	
	
Således	lades	det	även	tid	på	att	skapa	ett	enhetligt	ramverk	med	tydliga	och	mindre	skillnader	på	olika	
sidor	för	att	vara	mer	konsekventa	över	hela	webbplatsen.	Mest	fokus	lades	på	sidhuvudet	samt	att	
den	visuella	hierarkin	är	likadan	på	alla	sidor	som	är	beskrivet	i	förra	problemet.	Detta	bidrar	även	till	
att	skapa	ett	visuellt	momentum	enligt	teorin	om	Feedback	(se	2.1.5).	
	

	
Bild	5.	Startsida.		
	

	
Bild	6.	Undersida	(sportdelen).	
	
Färger	tillämpades	för	att	hjälpa	läsaren	att	förstå	att	hen	har	navigerat	till	en	annan	del	av	tidningen	
men	den	generella	strukturen	är	densamma.	Mycket	fokus	har	lagts	på	att	låta	navigationen	hantera	
navigationsproblemen	samt	strukturproblemen	på	sidan,	mer	om	det	i	ett	stycke	nedan.		
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• Att	tydligt	knyta	samman	länkade nyheter. 	

	
På	startsidan	idag	är	nyhetsblock,	det	vill	säga	nyheter	som	är	samlade	och	som	handlar	om	samma	
ämne,	uppdelade	med	en	tunn	linje	i	en	ljusgrå	färg.	Här	var	kontrasten	mot	bakgrunden	för	svag	för	
de	äldre	användarna	att	kunna	särskilja	var	olika	nyheter	började	och	vilka	bilder	som	hörde	till	vilken	
rubrik.	Även	avstånden	mellan	olika	nyheter	gjorde	att	användaren	hade	svårt	att	urskilja	var	nyheter	
började	och	startade.		
	
För	att	hjälpa	läsaren	att	förstå	vilka	nyheter	som	är	sammankopplade	tillämpades	teorin	om	närhet	
inom	den	visuella	hierarkin.	En	sammankopplande	linje	i	sektionens	färg	i	vänster	spalt	visar	tydligt	att	
vissa	nyheter	hör	ihop	samt	berör	samma	ämne	eller	historia.	Den	röda	färgen	används	genomgående	
för	 den	mittersta	 kolumnen	 eftersom	den	 inte	 tillhör	 någon	 specifik	 sektion	 utan	 är	mer	 tänkt	 att	
innehålla	de	allra	senaste	nyheterna,	oavsett	kategori.	Då	anses	den	röda	färgen	vara	mest	lämplig	för	
att	det	är	tidningens	huvudfärg.		
	

	
Bild	7.	Flera	nyheter	som	sammankopplas	med	hjälp	av	en	röd	linje	i	vänsterkant.	
	

• En	tydligare	och	mer	konsekvent	navigation.	
	
Enligt	 användartesterna	 var	 ett	 stort	 problem	 på	 sidan	 att	 navigationen	 var	 för	 liten	 och	 inte	
konsekvent.	 Således	 arbetades	 det	 fram	 en	 navigation	 som	 ska	 kunna	 vara	 konsekvent	 över	 hela	
webbplatsen	och	att	hjälpa	användaren	att	förstå	var	hen	befinner	sig.	Därför	blev	de	första	skisserna	
inriktade	på	navigationsmenyn	och	genom	att	tillämpa	Fitts	lag	förstorades	målytan.	Detta	gjordes	för	
att	göra	det	lättare	för	användaren	att	navigera	sig	rätt.	Skisserna	på	navigationsmenyn	gjorde	även	
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att	den	visuella	hierarkin	ändrades	när	navigationsmenyn	fick	ta	större	plats	och	spela	en	viktigare	roll	
än	vad	den	gör	på	Aftonbladet	i	dagsläget.	Utifrån	det	skissades	flera	olika	navigationsmenyer	fram. 	
	

	
Bild	8.	Skiss	på	navigationsmeny	1	

	
Bild	9.	Skiss	på	navigationsmeny	2	
	
	

	
Bild	10.	Skiss	på	navigationsmeny	3	
	
Navigationsmeny	1	(se	bild	8)	tappade	känslan	att	det	tillhör	en	tidning.	Navigationsmeny	2	och	3	(se	
bild	9	och	10)	hade	mer	den	här	känslan	för	att	tidningens	logotyp	var	placerad	ovanför	menyn.	Den	
vita	texten	i	bild	9	och	10	medförde	en	avsaknad	av	kontrast	mellan	texten	och	bakgrunden,	vilket	är	
en	 viktig	 aspekt	 vid	 design	 för	 äldre	 (se	 2.2.2).	 Dessa	 tre	 skisser	 kombinerades	 för	 att	 få	 fram	 en	
navigationsmeny	 med	 tidningskänsla	 och	 en	 hög	 kontrast	 (se	 bild	 11).	 Utifrån	 skisserna	 placeras	
logotypen	ovanför	menyn	i	vänsterställd	position,	som	Aftonbladet	har	det	idag	både	på	sin	webb	och	
i	sin	tidning.	Bakgrundsfärgen	på	menyn	fick	en	ljusgrå	toning	för	att	inte	smälta	in	med	resten	av	sidan	
men	samtidigt	kunna	ge	en	tillräckligt	hög	kontrast	mot	den	svarta	texten.	I	den	nuvarande	menyn	som	
Aftonbladet	använder	finns	det	på	vissa	ställen	symboler	utan	någon	kompletterande	text	till,	vilket	
kan	 göra	 det	 svårt	 för	 användaren	 att	 veta	 vad	 symbolen	 gör.	Därför	 har	 alla	 symboler	 i	 skisserna	
kompletteras	med	en	text.	Den	slutgiltiga	designen	syns	nedanför.		
	
	

	
Bild	11.	Navigation	på	startsidan	
	

	
Bild	12.	Navigation	på	en	undersida,	specifik	färg	har	valts	i	topp	kanten	samt	navigationsavdelaren.	
	

	
Bild	13.	Navigation	ytterligare	en	nivå	ner	på	kategorier	på	undersida.		
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Här	används	 färgkodning	 för	att	berätta	om	 i	vilken	del	användaren	befinner	sig.	Det	vill	 säga	olika	
färger	 på	 menyraden	 för	 undersidor,	 som	 till	 exempel	 sportdelen	 och	 nöjesdelen.	 Färgerna	 som	
används	baseras	till	viss	del	på	färgkodningen	som	tidningen	använder	idag,	där	de	har	en	röd	färg	för	
nyheter	och	 lila	 för	nöjesnyheter.	Den	orangea	 färgen	valdes	 till	 sportnyheter	på	 grund	av	 att	 den	
konventionellt	är	en	färg	som	symboliserar	ämnet	och	bringar	rätt	association	till	användaren.	
	
Något	som	även	tillämpats	är	större	och	tydligare	målytor	samt	har	typografin	ökats	för	att	hjälpa	äldre	
användare	med	dålig	syn.	Dessutom	har	målytan	runt	om	texten	även	ökats	åt	alla	fyra	håll,	vilket	är	
en	viktig	princip	för	att	enkelt	kunna	navigera	enligt	Fitts	lag	(se	2.1.3).		
	
För	att	ge	en	feed-forward-effekt	 för	användaren	med	tydligare	hovereffekter	när	muspekaren	förs	
över	målytan.	Bakgrunden	på	målytan	animeras	till	en	mörkare	färg	som	sedan	är	densamma	i	aktivt	
läge	för	att	ge	användaren	en	hint	om	att	något	kommer	hända	när	handlingen	utförs	(se	2.1.5).		
	
För	att	lösa	detta	problem	används	teorier	om	visuella	ramverk,	färger,	typografi	och	Fitts	lag.		
	

4.4	Användartest	av	slutgiltig	design	
Efter	 skisseringsarbetet	 arbetades	 en	 datorprototyp	 fram	 i	 programmet	 Adobe	 Experience	 Design.	
Skisserna	applicerades	och	gjordes	interaktiva	med	hjälp	av	programmets	verktyg.	Detta	gjordes	för	
att	 kunna	 testa	 den	 nya	 designen	 i	 användartester.	 För	 att	 se	 om	 den	 nya	 designen	 minskade	
svårigheter	som	uppstod	med	originaldesignen	genomfördes	ett	till	användartest.	Den	här	gången	på	
den	nya	designen.	Ett	problem	som	uppstod	var	att	programmet	i	skrivande	stund	inte	har	stöd	för	
hovereffekter	i	prototypläget,	vilket	gjorde	att	detta	inte	kunde	testas	på	användarna.		
	

4.4.1	Den	äldre	gruppen	
När	 det	 anpassade	 gränssnittet	 testades	 på	 den	 äldre	 gruppen	 gick	 det	 betydligt	 snabbare	 för	
deltagarna	att	genomföra	uppgifterna	än	testet	de	utförde	på	originalsidan.	Deltagarna	navigerade	sig	
runt	enkelt	på	gränssnittet	och	var	hela	tiden	medvetna	om	var	på	sidan	de	befann	sig.	Strukturen	på	
sidan	upplevdes	inte	lika	rörig	som	originalsidan.	Den	ena	deltagaren	kommenterade	att	gränssnittet	
var	mycket	tydligare	medan	den	andra	sade	att	“den	är	renare	och	passar	helt	enkelt	oss	bättre”.	
	
Det	var	två	saker	som	upplevdes	mindre	bra	av	deltagarna.	Det	första	var	att	brödtexten	i	artikeln	var	
för	liten.	Endast	den	ena	av	de	två	deltagarna	klarade	av	att	läsa	den.	Den	andra	var	att	strecket	på	
vänster	sida	(se	bild	7),	som	sammanlänkar	artiklar	som	hör	ihop,	förbisågs.	Däremot	var	det	tydligt	för	
dem	vad	som	hörde	ihop	genom	att	läsa	rubrikerna	och	kolla	på	bilderna.		
	

4.4.2	Den	yngre	gruppen	
Det	anpassade	gränssnittet	testades	även	på	de	yngre	testpersonerna.	Dessa	hade	god	förståelse	för	
alla	de	lösningar	som	gjorts	och	de	kunde	enkelt	navigera	runt	på	sidan.	Däremot	svarade	de	flesta	att	
de	tyckte	sidan	var	lite	för	avskalad	och	tom.		
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5.	Diskussion	

5.1	Resultat	
För	 att	 genomföra	 designprocessen	 krävdes	 en	 del	 teorier	 om	 design	 och	 designprinciper	 inom	
området.		Källorna	som	använts	är	en	blandning	av	böcker,	vetenskapliga	artiklar	och	webbsidor	om	
just	UX/UI-design.	Vissa	av	källorna	kunde	ha	bytts	ut	mot	dess	primära	källa.	Däremot	har	samtliga	
böcker	och	artiklar	en	vetenskaplig	grund.	
	
Studien	har	fokuserat	på	att	skapa	en	design	för	just	en	specifik	målgrupp.	En	fråga	som	definitivt	kan	
väckas	inom	området	är	hur	många	olika	versioner	av	designen	som	behövs	för	samtliga	användare	
ska	 kunna	 ta	 nytta	 av	 den	 åldersresponsiva	 funktionen.	 På	 grund	 av	 tidsramen	 för	 projektet	
undersöktes	det	endast	hur	det	skulle	kunna	utformas	en	design	för	en	äldre	målgrupp.	För	att	ta	reda	
på	 vilka	 målgrupper	 det	 bör	 finnas	 en	 design	 för	 skulle	 analysdata	 för	 webbplatsen	 ge	 bra	 med	
information	 för	att	 svara	på	 frågan.	Frågan	 ifall	åldern	är	den	enda	variabel	 som	kan	användas	har	
också	väckts.	Beroende	på	vilken	data	 som	 finns	om	användarna	 skulle	det	 vara	möjligt	 att	basera	
responsiviteten	på	andra	faktorer,	som	till	exempel	läskunnighet	eller	bakgrund.	
	
Resultatet	visade	att	det	faktiskt	inte	var	så	stor	skillnad	i	vad	de	olika	målgrupperna	tyckte	om	den	
slutgiltiga	designen.	Den	enda	negativa	aspekten	de	yngre	hade	mot	resultatet	var	att	det	uppfattades	
tråkigt	och	stel	och	odynamisk.	Vilket	implicerar	till	att	Buckleys	påstående	i	sitt	blogginlägg	”Websites	
should	 not	 be	 one	 size	 fits	 all”	 utan	 förändras	 beroende	 på	 användaren.	 Förändringarna	 gjorda	 i	
studien	stämmer	även	väl	in	på	Buckleys	anpassningsförslag	till	åldersspecifik	design.		
	
Teorierna	 om	 gränsnittsdesign	 för	 äldre	 om	 att	 använda	 större	 och	 tydligare	 typografi	 samt	 mer	
sparsam	och	kontrastrik	färg	(Demiris	et.	al,	2001)	samt	tydligare	menystruktur	(Boll	&	Brune,	2015)	
applicerades	på	en	design	utifrån	problem	som	de	äldre	stötte	på.	Resultatet	hjälpte	de	äldre	att	nå	
målen	snabbare	och	med	färre	problem	på	vägen.	Dessa	teorier	för	gränsnittsdesign	lämpar	sig	därför	
väl	att	användas	för	anpassning	av	design	för	just	en	äldre	målgrupp.		
	
Däremot	teorin	om	kognitiv	belastning	var	svår	att	konkret	applicera	på	designen.	Teorin	är	något	mer	
abstrakt	än	konkret	och	behöver	mätas	för	att	kunna	visa	resultat.	De	andra	teorierna	som	använts	kan	
applicera	konkreta	förslag	till	hur	användbar	design	bör	skapas.	Däremot	är	den	kognitiva	belastningen	
något	att	ha	i	åtanke	när	interaktionsdesign	skapas.	Då	ett	ständigt	mål	bör	vara	att	hålla	den	kognitiva	
belastningen	hos	användaren	låg	-	något	som	Oviat	(2006)	nämner.	Just	vid	design	för	äldre	är	detta	
något	som	är	extra	viktigt	då	Sung,	Yoo,	Lee	&	Eom	(2017)	påpekar	att	äldre	har	begränsade	resurser	
för	att	utgöra	kognitiva	uppgifter.		
	
Studien	visar	på	att	det	 finns	ett	en	möjlig	nytta	 i	att	använda	sig	av	åldersresponsiv	design	då	 fler	
målgrupper	och	användare	kan	använda	samma	hemsida	med	bra	användarupplevelse.	Det	vill	säga	
sätta	fler	användare	i	fokus.		
		

5.2	Metod	
Metoder	som	diskuterades	att	använda	var	AB-test	och	eye-tracking.	Dock	var	inte	syftet	att	jämföra	
den	befintliga	sidan	med	det	anpassade	förslaget	och	därför	ansågs	AB-test	inte	vara	nödvändigt.	
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Samtidigt	fås	det	med	hjälp	av	användartester	en	bild	om	testpersonerna	föredrar	den	anpassade	
versionen	eller	inte.	Eye-tracking	hade	varit	till	hjälp	för	att	hitta	mer	exakt	data	på	hur	
informationssökandet	för	deltagarna	gick.	Detta	valdes	dock	bort	på	grund	av	det	hade	resulterat	i	en	
stor	mängd	data	där	allt	inte	hade	varit	relevant.	
	
Av	de	intervjuade	var	de	yngre	deltagarna	alla	designstudenter.	Detta	kan	ha	gjort	att	resultatet	inte	
är	generellt	för	gruppen	”yngre”.	Att	inte	ha	fler	olika	personer	kan	ha	gjort	att	studien	inte	fått	med	
flera	perspektiv	att	tänka	på	eller	se	saker.	Detta	kan	ha	gjort	att	vissa	saker	som	designstudenterna	
tänkte	på	inte	hade	varit	något	som	en	mer	gemen	person	i	den	yngre	testgruppen	hade	reflekterat	
över	och	vice	versa.	Dock	kan	valet	av	designstudenter	gynnat	studien	på	så	sätt	att	de	kan	vara	mer	
petiga	och	kan	ha	lättare	att	säga	vad	som	känns	fel	samtidigt	som	de	kan	ha	varit	petigare	än	en	
gemen	person.	
	
Något	som	påverkat	studien	var	att	det	inte	togs	mer	exakt	data	från	användartesterna.	Något	som	
skulle	kunna	ha	mätts	är	den	exakta	tiden	det	tog	för	användarna	att	utföra	uppgifterna.	Detta	hade	
gett	ett	mer	exakt	och	tillförlitligt	resultat	av	testerna.			
	
På	 grund	 av	 tidsramen	 valdes	 det	 att	 skapa	 prototypen	 i	 ett	 program	 för	 designprototyp,	 Adobe	
Experience	Design.	Hade	tidsramen	varit	längre	hade	en	prototyp	baserat	på	webbtekniker	som	HTML	
och	 CSS	 varit	 att	 föredra	 ty	 detta	 skulle	 ha	 varit	 mer	 likt	 Aftonbladets	 nuvarande	 hemsida	 som	
deltagarna	först	fick	testa.	Adobe	Experience	Design	valdes	dock	eftersom	det	är	tidseffektivt	och	det	
fanns	tidigare	erfarenhet	inom	programmet	samt	har	de	funktioner	som	krävdes.	
	

5.3	Arbetet	i	vidare	sammanhang	
Om	denna	studie	var	mer	av	en	kvalitativ	 sort	 skulle	en	vidarestudie	kunna	vara	att	undersöka	om	
resultatet	skulle	blivit	samma	ifall	en	kvantitativ	studie	genomförts.	Ett	annat	förslag	till	en	vidarestudie	
är	att	undersöka	den	andra	delen	av	spektrumet	när	det	kommer	 till	 åldersresponsivitet,	nämligen	
barn	och	hur	 gränssnittet	 skulle	 kunna	 se	ut	 för	 att	 vara	 anpassat	 för	dem,	men	ändå	ha	 liknande	
innehåll.	
	
Detta	arbete	skulle	kunna	vara	intressant	för	Aftonbladets	webbavdelning	samt	andra	hemsidor	med	
bred	målgrupp	för	att	undersöka	den	större	skalan	av	vilka	olika	typer	av	målgrupper	sidan	kan	riktas	
mot	genom	att	göra	fler	designvariationer	och	därmed	hjälpa	Aftonbladet	att	sätta	fler	användare	 i	
centrum.		
	
På	ett	mer	generellt	plan	kan	denna	studie	visa	att	det	finns	en	nytta	med	att	anpassa	sin	hemsida	för	
olika	åldrar.	Målgruppen	sidan	är	anpassad	får	en	bättre	användarupplevelse	vilket	hjälper	till	att	locka	
olika	typer	användare	till	hemsidan.	

	 	



	
	
24	
	

6.	Slutsatser		
Det	finns	problem	som	är	knutna	till	ålder	i	dagens	design	av	Aftonbladets	hemsida.	Dessa	problem	är	
att	webbplatsen	innehåller	för	mycket	information	med	en	för	liten	text.	Det	gör	att	den	äldre	
målgruppen	har	svårt	att	navigera	på	sidan	och	de	uppfattar	den	som	rörig.	De	äldre	har	också	
problem	med	att	urskilja	annonser	från	nyheter.	
		
Studiens	resultat	visar	att	det	går	att	göra	det	enklare	för	en	äldre	målgrupp	att	navigera	på	
Aftonbladets	hemsida	genom	att	förstora	målytor	och	typografin,	använda	mindre	färg	samt	använda	
ett	mer	strukturerat	och	konsekvent	ramverk.	
	
Designlösningarna	hjälpte	inte	bara	den	äldre	målgruppen	att	navigera	på	sidan	utan	även	den	yngre.	
Däremot	kan	en	avskalad	hemsida	enligt	användartesterna	göra	att	yngre	tycker	sidan	är	tråkig,	stel	
och	odynamisk.	Detta	visar	på	att	en	åldersresponsiv	design	kan	användas	på	Aftonbladets	hemsida	
för	att	hjälpa	till	att	göra	sidan	mer	användbar	samt	mer	intressant	för	olika	målgrupper.		
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8.	Bilagor	

Bilaga	1	-	Resultat	av	inledande	studie	
	
Vad	är	din	ålder?	

	
Ungefär	hur	många	dagar	i	veckan	besöker	du	aftonbladet.se?

	
	
Ungefär	hur	många	dagar	i	veckan	besöker	du	expressen.se?	

	
	
Ungefär	hur	många	dagar	i	veckan	besöker	du	blocket.se?	

	
Ungefär	hur	många	dagar	i	veckan	besöker	du	youtube.com?	
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Ungefär	hur	många	dagar	i	veckan	besöker	du	svtplay.se?	

	
	
Ungefär	hur	många	dagar	i	veckan	besöker	du	cdon.se?	

	
	
	


