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Sammanfattning:  Många människor lider av kognitiva funktionsnedsättningar. Det kan försämra
förmågan att använda teknik och leda till att människor går miste om många verktyg och funktioner
som  andra  tar  för  givet.  Att  ta  hänsyn  till  kognitiva  funktionsnedsättningar  i  utvecklingen  av
mobilapplikationer är utmanande då vissa gränssnitt och funktioner kan upplevas som för komplicerade
eller ostrukturerade.  I  denna uppsats presenteras designmönster som kan bidra till  en inkluderande
design enligt konceptet Design för alla. Design för alla innebär design som möjliggör användande för
alla människor. Designmönstren har nåtts genom kvalitativ metod. Intervjuer med sakkunniga inom
kognitiva  funktionsnedsättningar  och  tekniska  hjälpmedel  har  varit  den  huvudsakliga
datainsamlingsmetodiken.

Abstract: A lot  of  people  suffer  from cognitive  disabilities,  which  might  affect  the  ability to  use
technology and technological tools in the same manner as the general population. Acting to include
people with cognitive disabilities in the mobile technology is a challenge; interfaces and functions can
be perceived as complicated and unstructured. In this empirically driven thesis, design patterns which
lead to  Design for  All  are  presented.  Design for  All  is  a  design approach with the main focus  of
enabling usage for all  people.  The design patterns have been reached through qualitative methods.
Interviews with experts in the field of cognitive disabilities and in technical resources have been the
main source of empirical data.

Nyckelord: inkluderande  design,  kognitiv  funktionsnedsättning,  användbarhet,
mobilapplikationsutveckling.
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1. Introduktion

I  detta  kapitel  introduceras  uppsatsens problemområde,  tidigare forskning inom området  och
syftet.

1.1 Bakgrund

Mobil-teknikanvändning i vardagen ökar i användbarhet och spridning över samhället. Att läsa
nyheterna, hitta vägen med hjälp av kartor eller mobilt uträtta sina bankärenden är exempel där
folk i allt större utsträckning förlitar sig på mobilapplikationer som verktyg. Det är en snabb
utveckling som skett på en bred skala i och med smartphonens introduktion i samhället och på en
fyra års-period har det totala antalet smartphoneägare ökat från 5 till 22 procent globalt enligt en
undersökning utförd av Business Insider (Heggestuen 2013). 

I utveckling är det viktigt att inkludera alla i samhället. Mycket av den teknik som existerar är
designmässigt  inkluderande  på  någon  nivå,  många  applikationer  kan  till  exempel  användas
oberoende av nationell tillhörighet, kön och det finns ofta flera språkalternativ.

Däremot finns det hinder för vissa användare som de flesta mobilapplikationer och utvecklare
inte visar stor hänsyn till och där användandbarhet inte möjliggörs i tillräcklig mån. Människor
med kognitiva  funktionsnedsättningar  kan ha  svårt  att  använda mobilapplikationer  då  de till
exempel  kan framstå  som komplicerade,  vara svåra att  lära  sig  eller  vara  för  ostrukturerade
(Dawe 2007).

Exakta siffror på hur många som lider av någon form av kognitiv funktionsnedsättning finns inte
att tillgå. Enligt statistik från Hjälpmedelsinstitutet lider omkring 15 procent av eleverna på en
vanlig gymnasieskola av så pass allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar att de riskerar att
inte nå skolans uppsatta mål (Dahlin och  Lagerkrans 2013). I Sverige uppskattas att var fjärde
människa någon gång drabbas av psykisk ohälsa, 20 000 människor får en traumatisk hjärnskada
och 35 000 får stroke varje år, 38 000 människor har en utvecklingsstörning. 5 procent av alla
barn lider av ADHD, 4 promille av befolkningen har asperger, 5000 människor har tourettes och
2 procent av befolkningen lider av OCD (Obsessive Compulsive Disorder). I demens insjuknar
20  000  människor  varje  år.  (Hjälpmedelsinstitutet  2011)  Alla  dessa  faktorer  kan  leda  till
kognitiva  funktionsnedsättningar.  Men  kognitiva  funktionsnedsättningar  är  vanligt
förekommande  även  utan  diagnos  och  en  diagnos  är  inte  synonymt  med  en  kognitiv
funktionsnedsättning (Dahlin & Lagerkrans 2013).
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Kognitiva  funktionsnedsättningar  uppvisas  bland  annat  genom  svårigheter  för  inlärning,
strukturering,  planering och aktiviteter som  förlitar  sig på minnet  (Rydén, 2013).  Kognitiva
funktionsnedsättningar kan bland annat uppkomma under utvecklingen, efter en olycka eller av
gammal ålder. 

Med den ökande mobilanvändningen i samhället ökar möjligheterna för människor att få mobila
lösningar  på  behov  eller  problem  som  dyker  upp  vardagen.  Med  några  enkla  steg  under
utvecklingsfasen av dessa applikationer kan utvecklaren skapa en mer inkluderande design och
möjliggöra för fler människor att ta del av tekniken.

1.2 Problemformulering

Hur en  mobilapplikationsutvecklare  bör  gå  tillväga  för  att  skapa  ett  inkluderande  gränssnitt
lämpligt  för  människor  med  kognitiv  funktionsnedsättning  är  idag  i  hög  grad  outrett.  Som
genomgått  i  följande  avsnitt  finns  ingen  forskning  som  presenterar  bra  och  användbara
designmönster för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Smartphones är en ny teknik och
ett  nytt  fält  där  vad  som  utgör  en  inkluderande  design  fortfarande  måste  karteläggas  och
specificeras. Därför finns det ett värde i att sammanställa designmönster som kan bidra med ökad
användbarhet för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

1.3 Tidigare forskning

Det finns i nuläget ett brett utbud av litteratur som behandlar generella designmönster för mobila
gränssnitt.  Till  exempel presenterar Theresa Neil (2012) olika mönster utformade för att  lösa
vanligt  förekommande  problem  vid  applikationsutveckling  i  boken  Mobile  Design  Pattern
Gallery och i artikeln Design Patterns for User Interface for Mobile Applications lägger Erik G
Nilsson (2009) fram generella gränssnittlösningar med hjälp av designmönster; två exempel som
har gemensamt att de mönster som framställs riktar sig till en icke-specificerad användargrupp.
De  tar  inte  särskild  hänsyn  till  människor  med  kognitiv  funktionsnedsättning  eller  andra
funktionsnedsättningar och resultatet blir mönster som i många fall inte fungerar väl för dessa. I
den här uppsatsen eftersträvas mönster som istället har målsättningen att möjliggöra användande
för så många som möjligt.  Till   exempel,  men inte uteslutande,  för användare med kognitiv
funktionsnedsättning.

Trots att teknikanvändningen har en växande roll i samhället och att möjligheterna att bistå och
inkludera människor med en kognitiv funktionsnedsättning ökar finns det fortfarande problem i
utveckling, distribution och marknad som gör att denna målgrupp inte nås till fullo av ny teknik
som uppkommer vilket behandlas i  Emerging technologies and cognitive disability (Braddock,
Rizzolo, Thompson & Bell 2004).
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Det  förekommer  artiklar  som  behandlar  mobilapplikationanvändning  för  människor  med
kognitiva funktionsnedsättningar, som exempelvis Understanding mobile phone requirements for
young adults with cognitive disabilities (Dawe 2007). En inblick i om och hur unga människor
med  kognitiv  funktionsnedsättning  använder  mobiler  och  vilka  problem  som  finns  i  den
användningen är viktigt.  Mobile Technology for People with Cognitive Disabilities and Their
Caregivers  – HCI Issues  (2009) berör  mobilapplikationer  och  kognitiv  funktionsnedsättning,
fokus ligger där på de möjligheter som teknologin kan öppna upp för den gruppen. GPS, delade
gränssnitt och textuppläsning är exempel som Lewis, Sullivan, and Hoehl (2009) tycker har stor
potential  för  personer  med  kognitiv  funktionsnedsättning.  Men  hur  mobilapplikationer  ska
designas återstår att förklaras.

1.4 Syfte

Syftet är att kartlägga designmönster som kan bidra till en inkluderande design och presentera
dem i  enlighet  med  Jenifer  Tidwells  presentation  i  Designing  Interfaces  (2005).  Detta  med
hänsyn  till  användbarhet  för  någon  med  nedsatt  kognitiv  förmåga  och  de  svårigheter  för
kognitiva  aktiviteter  som  en  nedsatt  kognitiv  förmåga  kan  leda  till  i  enlighet  med  den
begreppsdefinition som redogörs för i 1.6.2.

De designaspekter som identifieras i empirin kommer att analyseras med hjälp av definitionerna
av  användbarhet  och  kognitiv  funktionsnedsättning  och  slutresultatet  presenteras  i  form  av
designmönster. Dessa designmönster syftar till att ge grundläggande, konkreta tillvägagångssätt
för  att  uppnå  en  inkluderande  design,  särskilt  lämpad  för  människor  med  kognitiv
funktionsnedsättning.

1.5 Frågeställning

Vad  är  viktigt  att  ta  hänsyn  till  i  mobilapplikationsdesign  för  människor  med  kognitiv
funktionsnedsättning?

1.6 Avgränsning

För syftet var det även nödvändigt att avgränsa vilken nytta en applikation kan ha, det vill säga
vilket syfte applikationen tjänar eller vad den har för funktioner. Även om en kartläggning av
nyttiga existerande verktyg, stöd och hjälpmedel i mobilapplikationsform hade varit intressant
och är viktigt att utföra har Hjälpmedelsinstitutet redan gjort och gör på regelbunden basis sådant
arbete. Av denna anledning kommer inte nyttan hos applikationer behandlas i större utsträckning,
utan  fokus  kommer  ligga  på  användbarhet.  I  många  definitioner  av  användbarhet  är  nytta
inkluderat, det kan även framstå som att ändåmålsenlighet (utility) skulle vara samma sak som
nytta. För denna uppsats är de inte synonyma; ändåmålsenlighet är att en applikation gör det den
är avsedd att göra, oavsett om detta är en nyttig och välbehövd åtgärd.
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Nära anknytet till uppsatsämnet är att kartlägga behov, efterfrågan och utbud. Men detta kommer
inte redogöras för i  detalj,  det är  nära anknutet till  nytta och är inte relevant för syftet.  När
mobilapplikationsutveckling och design behandlas så är utvecklingsmiljö något som ligger nära
till hands. Vilket programmeringsspråk som används, vilket system som det utvecklas för, till
exempel iOS eller Android, och om det som utvecklas ska vara en mobilapplikation eller en
webbapplikation är beslut en utvecklare måste fatta. De designmönster som kommer presenteras
är giltiga oavsett utvecklingsmiljö, system och kan uppnås oavsett programmeringsspråk.
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2 Begrepp och teori

I denna del presenteras centrala begrepp och teorier för uppsatsen.

2.1 Design för alla

Design för alla är ett begrepp myntat av EIDD (European Institute for Design and Disability), en
organisation  grundad 1993 med avsikten  att  uppmuntra  design  som möjliggör  bruk hos  alla
människor.  Filosifin kring begreppet är rotad i 50- och 60-talets uppkomst av funktionalism och
ergonomisk design samt det arbete Sverige utförde vid den tiden för att öka tillgängligheten i
samhället för fysiskt funktionsnedsatta (EIDD 2008).

Design för alla innebär att alla designval som görs är av inkluderande karaktär och används för
att främja mångfald och möjliggöra bruk för alla (EIDD 2004). Det ger ökade valmöjligheter och
utökar basen av tänkbara användare (EIDD 2008).

Globalt förekommer andra designfilosofier som delar ändamålet att jobba mot design som ska
vara tillgänglig för så många som möjligt.  I  USA används begreppet Universal Design och i
Storbritannien  Inclusive  Design  (EIDD  2004).  Då  organisationen  Design  for  All  -  Sverige
(http://www.designforalla.se/)  existerar  som en svensk delverksamhet  av  EIDD,  har  valet  av
begrepp fallit på Design för Alla snarare än någon av de internationella motsvarigheterna.

Design  för  alla  avser  alla  former  av  funktionella  sammanhang,  till  exempel  arkitektur  och
stadsplanering  (EIDD  2008).  Då  uppsatsen  enbart  behandlar  design  som  rör  utveckling  av
mobila gränssnitt och bruk behöver vad som utgör design för dessa fastställas. Detta genom att
titta på befintliga designprinciper hos Android och iOS, de två mobila operativsystem som 2013
utgjorde 91.1 procent av det globala användandet enligt International Data Corporation (2013).

Apple  Inc.  (2014)  presenterar  bland  annat  följande  designaspekter  som  centrala  för
applikationsutveckling för iOS: Layout, navigering, färg och typografi, ikoner och grafik. Även
Androids riktlinjer (2014) behandlar färg, typografi , ikonografi och navigering, varför dessa har
valts som centrala för designbegreppet i den här uppsatsen. Valet av dessa är motiverat i att de
inte är särskilt bundna till ett operativsystem,och således generellt applicerbara.

Design för alla bygger på två grundprinciper som presenteras av Design for All Foundation (läst
2014)

● Att göra användandet av produkter och tjänster enklare för alla
● Att försäkra att användares behov, önskemål och förväntningar hålls i åtanke vid design

och utvärdering av produkter och tjänster

Dessa punkter är de som är mest centrala för begreppet och som uppsatsen avser uppnå i de
designmönster som presenteras. Det är också dessa som avses när begreppet inkluderande design
används.
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2.2 Designmönster

Begreppet designmönster arbetades fram av arkitekten Christopher Alexander under 1970-talet
och användes för att hitta mönster i arkitektbeslut. Orsaken var att Alexander var missnöjd med
rådande arkitektuella trender och ville systematiskt finna lösningar på de problem som uppstod.
Konceptet anpassades för programvarutveckling 1987  i  och med OOPSLA (Object-Oriented
Programming  Systems,  Languages  and  Applications),  en  konferens  som  1995  mynnade  i
publikationen  Design  Patterns:  Elements  of  Reusable  Object-Oriented  Software. I  denna
tillämpades Alexanders idéer för objektorienterad programmering (Borchers 2001). 

Sedan  dess  har  designmönster  som  koncept  spridit  sig  till  bland  annat  fältet  Människa-
Datainteraktion  (MDI).  Borchers  anger  utvecklaren  Jennifer  Tidwells  angreppssätt  för
designmönster inom MDI som det mest välutformade, vilket är det perspektiv den här uppsatsen
använder som grund för begreppet.

Tidwells tanke med mönsterutformning är att uppnå tidlösa principer för god interaktionsdesign
med  en  hierarkisk  struktur  och  att  de  utgör  en  bra  metod  för  att  nå  goda  designriktlinjer.
Tidwells upplägg för mönsterutformning presenterar problem eller svårigheter som kan uppstå
vid interaktion och lämpliga designlösningar för dessa. Borchers sammanfattar komponenterna i
Tidwells  mönster  med  “name,  examples,  context,  problem,  forces,  solution,  diagram
(sometimes), resulting context, notes” och formatet med “structured text and bullet lists, some
diagrams” (Borchers 2001, s46). I den här uppsatsen tillåts dock begreppet även omfatta mer
generella riktlinjer för utveckling i de fall relevanta designlösningar inte kan presenteras lämpligt
enligt dessa komponenter och format (Borchers 2001).

Användandet  av  designmönster  i  uppsatsen  bygger  på  Tidwells  (2005)  presentation  av
designmönster som består av:

● Vad - En förklaring av mönstrets upplägg. 
● Används - Inblick för vilka tillfällen mönstret används
● Varför - Förklara vad som gör den specifika lösningen värdefull
● Hur - Tillvägagångssätt  för att 
● Exempel - Konkreta exempel med bilder

De olika punkterna bygger naturligt  på varandra och ger tillsammans en inblick i syfte samt
utförande  av  designmönstren.  Tidwell  (2005)  låter  dessa  utgöra  enskilda  rubriker  vid
presentation  av  mönster,  då  denna  uppsats  är  av  en  mer  koncis  natur  har  utformningen  av
presentationen istället gjorts i tabellform. Exempel visas oftast som exempelbilder på lösningar
eller kontrasten mellan bra och dålig praxis, i enstaka fall visas illustreras enbart problemet valet
av  detta  görs  baserat  på  problemet  och  vad  som  tydligast  demonstrerar  designmönstrets
grundtanke. 

Upplägget med designmönster är valt för att strukturerat och tydligt illustrera samtliga aspekter
för  problem eller  svårigheter  samt  de  förslagslösningar  som ges  i  varje  avseende.  Samtliga
mönster är utformade enligt data från intervjuer och motiveras under punkten Varför med belägg
hämtade från begreppen för kognitiv funktionsnedsättning och användbarhet.
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2.3 Användbarhet

För denna uppsats kommer begreppet användbarhet få sin definition ur standarden ISO 9241-11
och med utökning från  användbarhetsexpert Jakob Nielsen. Ur ISO 9241-11’s (1998) definition
av  Användbarhet  identifieras  tre  huvudaspekter:  Ändåmålsenlighet,  Effektivitet  och
Tillfredsställelse.  Jakob  Nielsen  (2012)  tar  upp  ytterligare  perspektiv  på  Användbarhet  som
erbjuder en skarpare definition av begreppet och möjliggör för denna uppsats vidare fördjupning
i  vilka  designmönster  som  erbjuder  vilket  perspektiv  av  användbarhet.  Dessa  ytterligare
perspektiv är lärbarhet, minnesvärdhet och hur många eller få fel som användare gör (Nielsen
2012).

Den användbarhet som uppsatsen kommer använda är uppbyggd av dessa sex perspektiv:
● Ändamålsenlighet - Att en applikation gör det den är avsedd att göra. Att den tar sig till

målet.
● Effektivitet - Att en applikations mål kan nås på ett effektivt sätt. Att dess funktion kan

utföras på ett snabbt och okomplicerat vis.
● Tillfredsställelse - Att användning av en applikation känns givande.
● Lärbarhet - Att en applikation är lättlärd och intuitiv. 
● Minnesvärdhet - Att en användare minns en applikations funktioner och bruk av dessa.
● Fel - Hur många fel som användare begår och hur stor risken är att det blir fel.

Varför under designmönster är en punkt som kommer förklaras ur ett användbarhetsperspektiv.
Definitionen av användbarhet kommer användas som en förklaring till varför ett designmönster
är värt att tillämpa och använda.. 

Användbarhetsaspekter under ett designmönster ska bidra med att utvecklare lättare ska kunna
identifiera varför ett designmönster är bra. Det kommer klargöra vad ett designmönster bidrar
med i form av användbarhet. Den informationen gör att det blir enklare för en utvecklare att
besluta kring designmönster som är relevanta för applikationen och som skapar en inkluderande
design, särskilt lämpad för människor med kognitiv funktionsnedsättning.

2.4 Kognitiv funktionsnedsättning

Begreppet kognitiv funktionsnedsättning är en term som omfattar flera olika specifika typer av
åkommor som kan påverka människors kognitiva förmåga. Kognitiva funktionsnedsättningar kan
uppstå  av  olika  anledningar  i  olika  skeden  av  livet.  I  en  presentation  i  samband  med  en
utvecklartävling  arrangerad  av  Hjälpmedelsinstitutet   nämns  neuropsykiatriska  diagnoser,
demens,  ökad  ålder,  psykiska  sjukdomar  och  utvecklingsstörningar  som  exempel  på  några
underliggande anledningar till kognitiv funktionsnedsättning. (Hjälpmedelsinstitutet 2011).
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Det  förekommer  olika  definitioner  och  avgränsningar  av  termen,  den  mest  vedertagna
tillhandahålls genom  International Classification of Functioning Disability and Health (ICF),
utformad av World Health Organization (WHO 2014).  ICF är ett ramverk för att bedöma hälsa
och funktionsnedsättningar, vilket kan göras med hjälp av  ICF Checklist, en lista utformad för
yrkesutövare (WHO 2003). I Hjälpmedelsinstitutets pilotstudie Design för alla - Brukare (2005),
använder Ehrenfors och Gudjonsdottir sig av definitioner från olika domäner av  ICF för att
definiera kognition. Nedan följer de funktionsdomäner som används i Design för alla - Brukare,
med en enkel förklaring av vad som avses, baserad på Ehrenfors och Gudjonsdottir exempel.

● Medvetandefunktioner - Medvetenhet, uppmärksamhet
● Orienteringsfunktioner - Orientering och relation till tid, rum och person
● Uppmärksamhetsfunktioner - Förmågan att  vidhålla uppmärksamhet så länge ett  givet

tillfälle kräver det
● Minnesfunktioner - Lagra och återkalla information
● Högre kognitiva funktioner -  Exekutiva funktioner,  exempelvis planering och abstrakt

tänkande
● Psykiska språkfunktioner - Tolkande och skapande av språk, skriftligt och talat.
● Att förvärva färdigheter - Utvecklandet av förmågor och färdigheter
● Att tänka - Formulera och dela idéer,  hantera begrepp och bilder
● Att lösa problem - Förmågan att lösa problem, enkla eller svåra

Dessa  domäner  stämmer  överlag  väl  överens  med  Dahlins  kortare  definition  skriven  för
Utbildningsdepartementet.  Vad som inte  framgår  under  dessa punkter  men framhålls  i  Erika
Dahlins  definition  är  vikten  att  nedsatt  kognitiv  förmåga  inte  är  synonymt  med  nedsatt
intelligens,  men  att  förmågan  att  nyttja  intelligensen  ibland  kan  vara  nedsatt  vid  kognitiv
funktionsnedsättning. För att hålla begreppet koncist får kognition för denna uppsats ändamål
definieras enligt dessa, och kognitiv funktionsnedsättning avser således en försämrad förmåga
eller svårighet i samband med en eller flera av punkterna.
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3. Metod

I detta kapitel presenteras forskningsparadigm, datainsamling och dataanalys för uppsatsen.

3.1 Forskningsparadigm

Ett interpretativt paradigm valdes för uppsatsen, då den information som eftersöks ska ge insikt i
målgruppens (personer med kognitiv funktionsnedsättning) handlingsmönster i en kontext utan
att en objektiv sanning finns att uppnå. Eftersom forskningsämnet och insamlingsmetodiken rör
människor och att människor interagerar, tolkar och är i förändring så måste ämnets subjektiva
karaktär  beaktas.  Insamlingsmetodiken  har  varit  av  kvalitativ  typ  med  ett  huvudfokus  på
intervjuer med auktoriteter inom området, detta är enligt Oates (2006) kännetecknande för ett
interpretativt  paradigm.  Likaså  är  vikten  av  att  vara  medveten  om  egna  värderingar  och
förutfattade meningar av relevans, och insikten om detta har präglat utförandet av uppsatsen. 

Mänskligt beteende är öppet för en mängd tolkningar och måste placeras i sammanhang och
kontextualiseras  för  att  kunna  förstås.  Detta  gäller  både  för  målgruppens  beteende  och
interaktion med mobilteknologi, men även intervjuobjektens svar. Kvaliteten på intervjuer och
undersökningar  måste  bedömas och utredas för  att  försäkra att  insamlad data  är  pålitlig  och
trovärdig, samt att objektivitet har eftersträvats och uppnåtts till bästa möjliga mån (Oates 2006).

3.2 Datainsamling

För  att  erhålla  eftersträvad  kunskap  är  djupintervjuer  den  valda  datainsamlingsmetodiken.
Genom djupgående intervjuer med sakkunniga återfås en kvalitativ kunskap om vad som kan
göras  för  att  uppnå  en  inkluderande  design  för  målgruppen  personer  med  kognitiv
funktionsnedsättning.

3.3 Urvalsgrupp för intervju

Urvalsgruppen  består  av  organisationer  och  myndigheter  som  aktivt  jobbar  med  kognitiv
funktionsnedsättning och hjälpmedel. I urvalsprocessen låg fokus på att utöver att organisationen
ska ha en stor kunskap gällande kognitiva funktionsnedsättningar så ska den även utföra arbete
som rör tekniska hjälpmedel. Till exempel utveckling, anpassning eller testning av teknik som är
anpassad för människor med kognitiv funktionsnedsättning. De som kontaktats för intervju är
Hjälpmedelsinstitutet (HI), Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK)
och Hjälpmedelscentralen i Uppsala.
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HI beskriver  sin  verksamhet  som ett  nationellt  kunskapscentrum, ägt  av staten och Sveriges
Kommuner  och  Landsting.  HI  arbetar  med  spridning  av  information  samt  utveckling  av
hjälpmedel  och  annat  stöd  för  bland  annat  människor  med  kognitiv  funktionsnedsättning.
(Hjälpmedelsinstitutet 2013).

StoCKK är  en del  av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.  En stor del  av
StoCKKs  arbete  rör  information  och  utbildning  samt  metod-  och  produktutveckling  för
kommunikativt och kognitivt stöd (Stockholms Läns Landsting 2014).

Hjälpmedelscentralen i  Uppsala  är  en verksamhet  inom Uppsala  Landsting som arbetar  med
hjälpmedel  för  bland  annat  kognition  i  form  av  tekniska  produkter  och  lösningar  och
datoranvändning (Landstinget i Uppsala Län n.d.).

De personer  som intervjuades  var  kognitionsvetare  Erika  Dahlin (HI),  IKT-ansvarig Magnus
Lindskog Wallander (Hjälpmedelscentralen), arbetsterapeut Eva Arnemo (Hjälpmedelscentralen),
logoped Jonas Hägebro och specialpedagog Bo Hamberg (StoCKK).

3.4 Utformning av intervju

Samtliga intervjuer utfördes på plats hos de respektive verksamheterna, med en serie frågor i
listform som grund. Frågorna avsåg att först klargöra vem personen är och vad den arbetar med
för  att  få  inblick  i  arbetsuppgifter,  expertis  och  utbildning.  Frågor  om  betydelsen  av  de
huvudsakliga begreppen, kognitiv funktionsnedsättning, användbarhet och inkluderande design
var viktigt. Detta för att tolkning av vad intervjuobjekten säger förenklas och att utförare och
intervjuobjekt under intervjuns gång delar betydelsen av dessa. Vilka frågor som skulle ställas
gällande aspekter av design kom från Androids och iOS designriktlinjer, primärt färg, typografi
symboler, navigation och touchscreen som valdes vid definitionen av begreppet Design för alla.
Frågelistan  utvecklades,  omformulerades  och  omstrukturerades  mellan  intervjuerna  i  en
itererande process, med hänsyn till hur de hade fungerat vid varje enskilt tillfälle. Utöver de i
förhand  utvalda  aspekterna  av  design  tillkom  exempelvis  QR-koder,  skrämsläckare  och  att
visualisera tid under intervjuerna. De slutgiltliga intervjufrågorna återfinns som bilaga 1.

För uppsatsen utfördes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna styrdes av konkreta frågor och
teman som utgjorde grunden, men med en öppen dialog gavs möjligheten att  lära ytterligare
relevant information från intervjuobjektet, som kanske inte skulle dyka upp under mer strikta
omständigheter (Oates 2006). På samma sätt är fördelen med semistrukturerade intervjuer över
ostrukturerade möjligheten att bibehålla fokus på de teman som upplevs centrala utan att löpa
risk att dessa förblir obesvarade i den annars mindre kontrollerade dialogen. Följdfrågor kan reda
ut osäkerheter och undersöka teman djupare. Ansvarsuppdelningen för intervjuerna var att låta en
huvudutförare  ställa  merparten  frågor  och  en  antecknare  ta  den  mer  passiva  rollen,  med
utrymmet att ställa följdfrågor eller bidra med förtydliganden under intervjuns gång. 
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Oates (2006) menar att minimikravet för att bevara intervjuns utgång är fältanteckningar, vilket
fördes kontinuerligt på dator under hela intervjuns skede. Som en ytterligare försäkring användes
även mobiltelefon för inspelning, efter godkännande från intervjuobjektet. Detta för de tillfällen
anteckningarna  visade  sig  ofullständiga  eller  om  ett  ordagrant  citat  var  önskansvärt.  Varje
intervju tog ungefär en timme. Följdfrågor som dykt upp efter intervjun har kunnat lösas med
mailkontakt.

3.5 Dataanalys

I enlighet med med valt forskningsparadigm har analysmetoden av intervjudatan varit kvalitativ.
Intervjuerna har inte transkriberats verbatim, utan relevant information har renskrivits med stor
hänsyn  till  intervjuobjektens  egna  ord,  och  sedan  grupperats  under  relevanta  kategorier.
Dataanalys  har  skett  som  öppen  kodning.  Dessa  kategorier  har  varit  utformade  efter
intervjufrågornas  följd,  hur  vanligt  återkommande  ett  tema  varit  under  intervjuerna  och
anpassade till att vara användbara kategorier för resultatredovisning. Kategorierna ger en mer
övergriplig  och  lättillgänglig  bild  av  delgiven  information.  Intervjuobejkten  har  erbjudits
möjligheten  att  se  de  renskrivna  dokumenten  för  återkoppling  och  bekräftelse  om  att  inga
missförstånd  eller  misrepresentationer  har  uppkommit.  Kategorierna  för  transkribering  och
analys återfinns som bilaga 2.

I analysskedet har det varit viktigt att göra avväganden beträffande objektivitetsnivå i svaren,
även om det är sakkunniga som uttalat sig har svaren granskats med hänsyn till huruvida det
återfinns subjektiva uppfattningar eller värderingar i texten. Beroende på typ av fråga och svar är
subjektivitet av varierande vikt och grad. Erfarenheter som intervjuobjektet haft med människor i
målgruppen kan vara av enskild karaktär, färgade av hur de personligen upplevt den, men ändå
bidra med insikt för uppsatsen. Uttalanden som upplevs som mer värderingsbaserade får anses
viktiga att ställa sig mer kritiska till och i vissa fall uteslutas helt, om de inte bidrar med värdefull
information som kan kontextualiseras. De resultat som presenteras är ämnen och synpunkter som
uppkommit i minst två intervjuer. Det har funnits överensstämmelse mellan minst två experter på
varje punkt.

Resultaten  har  behandlats  enligt  Tidwells  modell  av  designmönster.  Begreppen  kognitiv
funktionsnedsättning  och  användbarhet  kommer  att  användas  som  förklaring  till  varje
designmönster.  För  att  försäkra  validitet  i  varje  designmönster  har  de  presenterats  för
intervjuobjekten för kritik och kommentarer.
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4. Resultat

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuer redovisas. Utifrån de kategorier som tog form
under dataanalysen och som finns presenterade i Android (2014) och iOS (2014) riktlinjer följer
resultaten från intervjuerna. Resultaten som presenteras under varje punkt utgör till  störst del
konsensus  hos  de  intervjuade,  undantag  och  mer  specifika  exempel  attribueras  löpande  till
respektive respondent. Hela kapitlet är en produkt av data från intervjuer.

4.1 Färger

För målgruppen personer med kognitiv funktionsnedsättning kan färgval vara avgörande i hur
väl  innehållet  kan  tas  emot  och  behandlas.  Kontraster  är  viktiga.  Att  arbeta  för  att  hålla
gränssnittet fritt från överflödiga detaljer och eftertanke vid val färg och färgkombinationer är
viktigt  i  design för  människor  med kognitiv  funktionsnedsättning.  Att  vara  konsekvent  i  sin
färganvändning,  både  inom  en  applikation  och  mellan  applikationer,  ökar  tydligheten.
Exempelvis  har  en  grön  knapp  innebörden  ja  och  att  en  röd  knapp  nej.  Magnus  Lindskog
Wallander berättade att det finns få vedertagna färguppsättningar som representerar olika ting,
men  ett  exempel  är  specifika  färger  för  till  exempel  veckans  dagar.  Att  inkludera
färginställningar  till  användaren  kan  vara  en  god  motivationsskapare  för  användaren  som
möjliggör  att  applikationen blir  mer personlig men även ökar dess effektivitet  i  användarens
händer.

4.2 Symboler

Det är ett bra val att använda enkla, tydliga och allmängiltiga symboler. Dessa symboler bör helst
presenteras på vit bakgrund med svart färg. En styrka med symboler är att det inte råder någon
språkbegränsning,  brukaren  måste  inte  vara  från  något  visst  land  eller  tala  ett  visst  språk.
Mottagaren  måste  inte  kunna  läsa  alls,  detta  är  bra  för  personer  med  kognitiv
funktionsnedsättning som kan ha svårigheter med läsning. Erika Dahlin beskrev symboler som
en bra mellanväg mellan text och bild.

Symboler kan bidra till en inkluderande design, de öppnar upp över språkgränser, kräver inte
läsförståelse och är deskriptiva, intuitiva och tydliga. Vanliga symboluppsättningar är pictogram
och widgetsymboler och Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram en egen symboluppsättning. Vilken
som är bäst lämpad beror på mottagaren och vilken som används beror på uppdragsgivaren. 
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4.3 Text och textval

Det  kan  finnas  nackdelar  med  att  använda  sig  av  text,  som  nämnt  ovan  innebär  det  en
språkbunden  information,  det  kräver  läsförståelse  av  användaren  och  risken  finns  att
applikationen  ger  ett  rörigt  intryck.  Trots  dett  ärtext  är  ett  viktigt  verktyg  att  förmedla
information med, det förmedlar information precist och ingående. Att kombinera bild och text,
till exempel en bild med en förklarande text under är ofta effektivt i design för människor med
kognitiv funktionsnedsättning. 

Texten bör vänsterjusteras, men det finns en poäng att ha konfigurationsmöjligheter i hur text
presenteras. Jonas Hägerbro och Bo Hamberg berättade hur en av de vanligaste anledningarna till
förvärvade hjärnskador är stroke och detta kan ge personen synsvårigheter och i vissa fall leda
till kortikal blindhet, vilket är blindhet på hela eller delar av synfältet. Om vänster öga är drabbat
finns  det  risk  att  menyer  till  vänster  med vänsterjusterad  text  sållas  bort  i  periferin  och att
informationen missas. Att då ge möjligheten till konfiguration i form av att kunna flytta runt fält
och ändra justering på text i applikationen är ett beslut som ökar möjligheterna för en kognitivt
nedsatt  användare.  Eva  Arnemo angav  Verdana  som ett  exempel  på  ett  tydligt  typsnitt  som
används av Syncentralen, men det viktigaste i valet av typsnitt är att inte välja ett som använder
överflödig utsmyckning eller andra onödiga detaljer. 

4.4 Bilder

Bilder kan användas på ett flertal sätt för att uppnå en inkluderande design, de är beskrivande
och utgör en bra metod att ge möjligheter till personlig anpassning i mobilapplikationen. Att ge
användaren möjlighet att själv välja bilder för att beskriva saker i applikationen kan skapa ett
mer intuitivt användande. En bild beskriver inte samma sak för varje person och vad som är
innebörden i en bild för en person är det inte för en annan. Detta kan i somliga fall bli viktigare
när det rör sig om människor med en kognitiv funktionsnedsättning som kan ha svårare att tänka
sig in i vad andra personer lägger för innebörd eller associerar till i en bild. Ett exempel som
nämndes under intervjun med Eva Arnemo på Hjälpmedelscentralen var hur en användare med
kognitiv  funktionsnedsättning  som  gick  på  ridskola  använde  en  kalenderapplikation  för  att
strukturera sin vardag.  En bild  för ridskolan skulle  läggas in  i  applikationen,  de närstående
testade att  lägga in en bild på en häst från sidan,  vilket  de tänkte skulle  vara tydligt  för en
ridskola. Det fungerade inte bra och användaren hade svårt att förstå vad hästen betydde, men
när bilden istället togs ifrån en ridande position framgick innebörden.

Att presentera bilder på en mobilapplikation är annorlunda mot till exempel en dator, skärmen är
mindre och detta påverkar storleken på bilderna. Det betyder i sin tur att en bild på ett helt objekt
kan bli  litet  och svårurskiljt,  i  sådana fall  är  det  en bra idé att  ha en bild  på något  som är
deskriptivt av det hela objektet. Ett exempel på detta som Eva Arnemo nämnde var en bild på en
dörr som, beroende på bildens storlek, blev liten och otydlig. Dörren såg ut som en vit rektangel
utan  detaljer  vilket  inte  beskriver  en  dörr  på  ett  tydligt  sätt,  att  däremot  ha  en  bild  på  ett
dörrhandtag uttrycker att det handlar om en dörr och gör sig bättre i ett format med små bilder.
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4.5 Motivation

Att ge användaren möjligheten att anpassa delar av applikationen själv i form av bilder är ett
effektivt  sätt  att  skapa  motivation  i  användandet.  Om  en  utvecklare  lyckas  koppla  ihop
mobilapplikationen  och  användningsupplevelsen  med  positiva  känslor  så  ökar  chanserna  att
användaren kommer använda applikationen. Magnus Lindskog Wallander påtalade att motivation
och en lust till användning är centralt för att en applikation ska bli använd. En applikation kan
vara snyggt och effektivt designad och ha en nyttig funktion som bidrar i vardagen, men om
utvecklaren inte lyckas skapa motivation att använda applikationen kommer det i slutändan vara
få användare av applikationen. Bland människor med kognitiva funktionsnedsättningar finns det
i många fall problem med, inte bara att använda en mobilapplikation, utan även att förstå vilket
syfte användningen tjänar.

Positiva  känslor  kan  uppnås  på  flera  sätt  men  ett  effektivt  sätt  är  att  under  inlärningen  av
applikationen koppla ihop upplevelsen med roliga saker, till exempel med barn kan det involvera
lek och leksaker tills nyttan med applikationen är tydlig och då kommer användning ske mer
naturligt fortsättningsvis. Att utveckla instruktionerna för användning så att det inte bara är en
lång serie av klickande eller kommandon att utföra utan istället försöka eftersträva en lekfullhet i
inlärningen har stor påverkan på hur effektiv inlärningen blir.

Det är i regel viktigt att fokusera på funktionalitet och tydlighet, snarare än att designa för att
göra  applikationen  så  estetiskt  tilltalande  som  möjligt,  vid  utveckling  av  applikationer  för
människor  med  kognitva  funktionsnedsättningar.  Det  är  dock  en  svår  avvägning,  då  en
mobilapplikation som ser tråkig och grå ut inte uppmuntrar användande.

Att kombinera nytta och nöje kan göras i form av att göra ett spel av funktionen, alternativt ha ett
litet spel av något slag i applikationen. Ett exempel på detta kan vara något så enkelt som att
roliga ljud som spelas upp vid knapptryckningar. Under intervjun med Jonas Hägerbro och Bo
Hamberg på StoCKK nämndes ett exempel på detta, en brukare roades av ljudet av en spolande
toalett och genom att inkludera det i programmet var brukaren mer motiverad. Det ska hållas
separerat  från  den  mer  funktionella  sidan  av  applikationen  så  att  det  inte  blir  förvirrande.
Frustration är en av de känslorna som är vanlig i teknikanvändning och som effektivt kan hämma
användandet. Att undvika frustration är svårt, det kan uppstå snabbt. Frustration kan till exempel
uppstå när saker inte fungerar som de borde, när saker tar lång tid och när användaren inte trivs
med designen. 
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4.6 Rum och plats

Platsen där en mobilapplikation kan användas är en starkt påverkande faktor. Kontext och rum
påverkar hur användbar en mobilapplikation är och hur den används. Rummet kan bidra med
information som till exempel för mobilapplikationen Timstock, som är en apparat som blivit
översatt till mobilapplikation. I Timstock finns det tidsmått som användaren trycker på och får en
tydlig timer som då räknar ner beroende på vilket tidsmått användaren tryckte på. Dessa tidsmått
var färgkodade. Tidsuppfattning och att konceptualisera tid är något som många med kognitiva
funktionsnedsättningar  har svårt  för  och Timstock hjälper  med detta.  På platser  där  ett  visst
tidsmått är aktuellt kan visuell information sättas upp, till exempel en lapp med färgen i Timstock
vid  duschen,  att  duschen  ska  ta  en  bestämd tid  och att  motsvarande färg  finns  tillgänglig  i
rummet som påminnelse och förklaring.

Platsspecifik  information  i  ett  rum är  bra,  på  så  vis  behöver  en  person  inte  ta  hänsyn  till
information som gäller andra platser än den för stunden aktuella. Ett bra sätt att göra detta som
nämndes under intervju var genom att sätta upp QR-koder i rum. QR-koder är inscanningsbara
taggar som kan innehålla en stor mängd information. I ett exempel som nämndes under intervju
med  Erika  Dahlin  på  Hjälpmedelsinstitutet  hade  Samhall  utnyttjat  QR-koder  genom att  för
städuppdrag inkludera QR-koder innehållande städinstruktionerna för det rum där koden satt.
QR-koder har en stor potential för att brukas på olika sätt och oavsett vilken specifik information
som  förses genom koden så är styrkan i det att personen slipper hantera denna information innan
den är nödvändig, det vill säga innan den plats där informationen hör hemma eller är relevant.
Hur informationen från QR-koden presenteras bör anpassas efter vad som nämnts tidigare i detta
kapitel. Det är användbart för personer med kognitiv funktionsnedsättning att kunna få tillgång
till  den  information  som gäller  rummet  där  användaren  är,  och  slippa  behöva  behandla  för
mycket information som ändå inte kan användas innan den platsen. 

4.7 Visualisera tid

Att som i applikationen Timstock visualisera tid är mycket effektivt för människor med kognitiva
funktionsnedsättningar. Timstock har lampor som slocknar som en nedräkning, det är ett bra sätt
att visa att tiden går. Om få lampor lyser är det kort tid och tvärtom med många lampor. Tid är
något  som  påverkar  samhället  i  en  stor  grad  och  något  som  en  person  med  kognitiv
funktionsnedsättning kan ha svårt att relatera till. Att lyckas skapa en inkluderande design som
kan bidra med tidsuppfattning är viktigt. 

Det är viktigt att en applikation som visar tid eller en process av att tiden går är tydlig. Erika
Dahlin menade att det därför är viktigt att inte mobilens skärmsläckare går igång och täcker den
processen. Det finns risk att det glöms bort om det försvinner från skärmen. Det kan därför vara
bra att designa applikationer som går förbi skärmsläckaren så att den inte kommer upp medan
applikationen är igång.
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4.8 Touchscreen och annan styrning

Styrandet av en applikation har i och med touchscreens fått nya möjligheter. Att röra sig bort från
tangentbord och mus har fördelar. En fördel är att med touchscreen styr användaren där saker
sker på skärmen, vilket bättre kopplar ihop att det användaren gör styr applikationen. Med mus
och tangentbord har användaren ett extra abstraktionslager och frånkopplingen att användaren
styr musen på skrivbordet och att det är denna rörelse som sedan styr muspekaren på skärmen.
Det kan vara svårt att förstå för personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

På tangentbordet finns många tecken som kan vara komplicerade att lyckas skriva ut, användaren
måste ibland kombinera knappar för att få ut tecken, vilket kan vara både komplicerat att förstå
och svårt att motoriskt få till. Att skriva ut @ nämndes som ett exempel under intervjun med Eva
Arnemo på ett tecken som är problematiskt. Det kräver två händer och Alt Gr är en sällan använd
knapp på tangentbordet. Motoriskt är det en svår avvägning som måste göras, touchscreens på
mobiltelefoner  är  små  och  att  styra  med  fingrarna  kräver  finmotorik.  Tangentborden  på
mobiltelefoner kan vara svåra att träffa rätt på. 

De manövrar som finns på touchscreens är intuitiva och minnesvärda. Att med en svepning ta
bort något från applikationen lämnar ett intryck och är lättförståeligt. Om utvecklaren dessutom i
en  manöver  kan  inkludera  en  animation  som ger  tydlig  visuell  feedback och förklaring,  ett
exempel  på  detta  kan  vara  att  under  en  svepning  så  visas  en  symbol  av  till  exempel  en
papperskorg, ett ljud som markerar att något händer och vibration i mobilen så blir det tydligt för
användaren att den utför en funktion i mobilapplikationen och lättare att veta vad denna funktion
är. Svepning är bara ett exempel på många olika rörelser som finns tillhands på touchscreen.
Magnus  Lindskog  Wallander  framhöll  nyp  och  motsatt-nyp  som  två  lättanvända,  intuitiva
manövrar med en överlag konsekvent betydelse. Nypet gör något mindre eller zoomar ut, det
motsatta nypet expanderar eller zoomar in. Dessa två kan användas för zoom men äver för att ta
sig in och ut ur objekt på ett smidigt sätt utan att skärmen byts. Skämbyten kan vara jobbiga för
någon  med  kognitiv  funktionsnedsättning.  Att  lyckas  hålla  sig  till  samma  skärmbild  utan
skärmbyten  i  applikationen  så  är  det  lättare  för  användaren  att  följa  den  röda  tråden  i
användandet.
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4.9 Stöd och uppmuntran

Viktigt att tänka på är att i utveckling av mobilapplikationer och hjälpmedel för personer med
kognitiv  funktionsnedsättning  är  det  inte  bara  personen  med  den  kognitiva
funktionsnedsättningen som kommer interagera med systemet.  I  många fall  finns det mycket
konfigurering och inställningar som måste ställas in och anpassas och att detta i sin tur kan vara
komplicerat.

Att göra konfigurationen av applikationen för komplicerad kommer alienera de närstående som
måste  ordna  de  inställningarna  och  detta  sänker  i  sin  tur  användbarheten  för  den  avsedda
brukaren. En viktig och underskattad aspekt av utveckling och som skapar en stark motivation
för  användning  och  bra  känslor  i  användandet  är  att  brukaren  får  stöd  och  detta  kräver  att
närstående förstår applikationen.
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5 Analys

I detta kapitel kommer de resultat som intervjuerna genererade att anpassas till  den teori om
designmönster som gäller för uppsatsen. Under punkten  Varför  kommer det att framgå vad ett
designmönster bidrar  med i  form av användbarhet.  Bilderna under  Exempel kommer visa på
designmönstret och främst fokusera på att illustrera sin poäng, vissa av bilderna kan därför vara
enkla och avskalade,  andra visar en skärmbild,  men inte en fullgod applikation.  Under vissa
designmönster kommer Exempel vara förklaringar på tillvägagångssätt, utan illustration.
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5.1 Designmönster

5.1.1 Text

Vad Tydligt typsnitt

Används För all informationsförmedling

Varför Med nedsatt förmåga  att tänka  kan att komma ihåg, tolka och känna igen ett
tecken eller bild vara problematiskt. När ett tecken avviker från hur det brukar se
ut kan det bli distraherande och hämma användbarhet.
Att använda en tydlig font bidrar med  ändamålsenlighet i mobilapplikationen,
texten kan användas för att föra användaren mot applikationens ändamål. Med en
tydlig font minskar risken för att fel begås av användaren.

Hur Genom att  undvika att  gära textval  i  utsmyckande syfte  och istället  välja  ett
vedertaget typsnitt t.ex. Verdana.

Exempel

Fig 1. Exempelbild med Verdana

Fig. 2. Exempelbild med typsnittet Brush Script
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Vad Flyttbara text- och informationsfält

Används För ytor där information ska presenteras eller fyllas i

Varför Nedsatta orienteringsfunktioner och nedsatta medvetandefunktioner leder till att
information kan missas, svårigheter i att orientera sig i skärmbilden eller tron att
information  har  tagits  in  när  den  inte  har  det.  Kortikal  blindhet  som ofta  är
sammankopplat  med  stroke  som  är  den  vanligaste  orsaken  till  förvärvad
hjärnskada leder också till problem med syn och uppmärksamhet.
Att  möjliggöra  för  information  att  flyttas  och  anpassas  ökar  lärbarheten  i
applikationen genom att användaren själv får chansen att vara med och lära sig
om  mobilapplikationens  upplägg  och  utformning.  Detta  bidrar  även  med
minnesvärdhet,  att  användaren  enklare  minns  var  den  informationen  eller
funktionen finns. Det leder till att färre fel begås i och med att inte information
missas.

Hur Genom att  ha en konfiguration där mobilapplikationen kan anpassas.  Möjligt
med olika snabbval som standardvyer. Om konfiguration är komplicerat kan det
behövas stöd från närstående att konfigurera dessa inställningar.

Exempel Detta  designmönster  kan  designas  på  olika  sätt.  Som nämnt  under  Hur kan
standardvyer med snabbjustering, höger, vänster och center som påverkar delvis
text, men även andra objekt, som till exempel menyer, vara användbart. Ett annat
alternativ är att ha en konfiguration där olika objekt kan dras till andra platser
och omplaceras.
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5.1.2 Symboler 

Vad Symboler

Används För informationsförmedling i största lämpliga utsträckning

Varför En användare med nedsatta psykiska språkfunktioner kan uppleva svårigheter att
ta till  sig information som endast är utsatt i  textform. Genom att komplettera
med symboler går det snabbare och lättare att  ta till  sig informationen. Detta
bidrar  till  en  ökad  lärbarhet,  i  synnerhet  vid  bruk  av  väl  etablerade
symbolgrupper som en användare kanske redan är väl införstådd vid.  Fel  kan
minska och  minnesvärdheten  ökar, då symbolerna är tydliga och minnesvärda
och dess innebörd ligger redan hos brukaren till stor del. 

Hur Symboler presenteras med fördel tillsammans med klartext i mån om utrymme

Exempel

  
Fig 3. Exempel på symboler

Symbolerna ovan är hämtade från webbsidan openclipart.org och tillgängliga för
fritt bruk. De är vedertagna och tydliga i sin innebörd. En mikrofon, en bil och
en återvinningssymbol.
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5.1.3 Färg

Vad Inställbara färger

Används För alla typer av grafiska gränssnitt

Varför Möjligheten  att  ändra färgerna  i  ett  gränsnitt  ökar  välviljan till  applikationen
vilket gör användandet mer  tillfredsställande. Ett färgschema som inte tilltalar
kan minska intresset hos en användare med nedsatta uppmärksamhetsfunktioner. 

Hur Under en konfigureringsmeny ges möjligheter till antingen fullt inställningsbart
med färger, alternativt olika färglägen.

Exempel

Fig. 8. Exempelbild på möjlighet att välja färg manuellt

Konfigurationsskärm avsedd att användas antingen av användaren själv eller, om
det är för komplicerat, en närstående.
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Vad Kontrasterande Färger

Används För alla typer av grafiska gränssnitt.

Varför Kontrasterande färger gör komponenter lättare att urskilja och gränssnittet blir
mer  lättnavigerat.  I  hänsyn  till  användbarhet  kan  applikationen  få  en  ökad
effektivitet då det går snabbare att traversera mobilapplikationen och risken för
fel minskar då detta bidrar till att användaren enklare identifierar objekt.
Detta  underlättar  för  människor  med  nedsatta  orienteringsfunktioner och
medvetandefunktioner då ens fokus kan fångas med bra kontrasterande färgval.

Hur Använd färger med olika kontrast. 

Exempel

Fig. 9. Exempel på kontrasterande färgschema
I bilden ovan har utgör cirklarna exempel på  starkt kontrasterande färger som
med  fördel  kan  användas  tillsammans  i  en  applikation  för  bidra  till  att  en
användare lättare kan urskilja objekten på mobilskärmen.
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Vad Konsekventa färger

Används Vid situationer  där  färger  för  kontexten  kan ha en  vedertagen innebörd  eller
funktion

Varför Konsekventa färger ger användbarhet i form av minnesvärdhet som spänner över
alla applikationer som utformas med samma princip. Etablerade färgval bidrar
också  till  lärbarhet på  en  bred  skala.  Detta  kan  underlätta  vid  nedsatta
minnesfunktioner och svårigheter att förvärva färdigheter.

Hur Använd värde- och betydelse laddade färger konsekvent. 

Exempel

Fig. 10. Exempel på vedertagna färger

Grönt och rött förmedlar i de flesta kontexter fortsätt/ja/ok respektive avbryt/nej.
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5.1.4 Bilder

Vad Stanna i samma skärmbild

Används I mobilapplikationens gränssnitt 

Varför Det  kan upplevas disorienterande med skärmbyten i  applikationen och risken
ökar  att  användaren tappar  bort  sig,  framför  allt  om användaren har  nedsatta
orienterings- och minnesfunktioner.
Att stanna i samma skärmbild ger högre  effektivitet  i och med att användaren
lättare håller röda tråden i användningen. Det minskar risken för fel som kan ske,
framför allt felnavigering.

Hur Inte låta samtliga visade fält ändras i skärmbyte utan istället ha ett centralt fält
som byts ut för aktiviteten och nästa skärmbild.

Exempel

Fig. 11. Exempel på stanna i samma skärmbild

I  exemplet  ovan  syns  en  dialogruta  ovanför  den  huvudsakliga  skärmbilden,
vilken har mörkats ner. Genom att trycka stäng eller utanför rutan återställs fokus
på originalskärmen.
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Vad Möjligheter till egna bilder

Används När bilder visas

Varför Bilder används med fördel för användare med nedsatta psykiska språkfunktioner
eller  nedsatt  förmåga att  tänka möjligheten  att  använda  egna  bilder  medför
möjligheten att använda en bild som varje unik användare själv associerar till ett
objekt eller en händelse. Detta kan bidra till en ökad tillfredställelse,  lärbarhet
och minnesvärdhet.

Hur Genom  att  använda  bilder  på  objekt  som  finns  i  en  användares  omgivning
bibehålls associationer som har sin rot i vardagen. Bilderna bör med fördel tas
med användarens perspektiv i åtanke.

Exempel

Fig. 4.  Exempel på möjligheten att välja bild

Konfigurationsskärm avsedd att användas antingen av användaren själv eller, om
det är för komplicerat, en närstående.
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Vad Bild på deskriptiv del av ett objekt

Används När bilder används för att illustrera ett objekt, i synnerhet funktionella objekt

Varför Med nedsatt förmåga att tänka kan det vara svårt att ta till sig innebörden av en
förminskad bild på ett stort objekt.
Detta  kan  öka  ändamålsenlighet  och  lärbarhet  genom  att  tydligare  föra
användaren genom applikationen. 

Hur Vid val av bilder för applikationen bör utvecklaren sträva efter att finna den mest
deskriptiva delen av ett objekt i de fall en bild på hela objektet inte representeras
väl i sin helhet på mobilskärmar.

Exempel

Fig. 12. Exempel på deskriptivt bildfokus

Bilderna ovan delar mått och motiv, den vänstra visar en dörr i sin helhet och den
högra visar handtaget på samma dörr. I den vänstra bilden kan handtaget redan
upplevas svårurskiljt och vid ytterligare nedskalning finns risk att bilden tappar
sin  innebörd  helt.  Den högra bilden  kan skalas  ner  i  större  utsträckning och
illustrerar  fortfarande  handtaget,  den  funktionella  delen  av  objektet,
förhållandevis tydligt.
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Vad Ingen skärmsläckare

Används För mobilapplikationer där en process ska följas. Där det är viktigt att processen
inte glöms bort.

Varför För  personer  med  kognitiv  funktionsnedsättning  i  form  av  nedsatta
minnesfunktioner kan det vara lätt att glömma en process som är igång på den
mörka mobilen. Likaså med nedsatta uppmärksamhetsfunktioner blir användaren
lättare distraherad och den svarta skärmen griper inte uppmärksamheten.
Att inte låta skärmsläckaren gå igång ger främst ökad minnesvärdhet.

Hur Genom att låta mobilapplikationen gå förbi skärmsläckaren så att skärmen inte
slocknar förrän applikationsaktiviteten är utförd.

Exempel Som till exempel Timstock- och den officiella YouTube-applikationen så går inte
skärmsläckaren igång under en process. 
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Vad Visualisera tid

Används Vid de tillfällen tid eller en tidsaktivitet ska presenteras i applikationen

Varför Tid är ett i allra högsta grad abstrakt begrepp och en användare med nedsatta
högre kognitiva- och orienteringsfunktioner kan ha problem med att förhålla sig
till det. Med en grafisk visualisering som alternativ till traditionella analoga och
digitala  representationer  blir  ett  tidsintervall  mer  förståeligt  vilket  ökar
effektiviteten, ändamålsenligheten och minskar fel-risken.

Hur Vid tidspresentation sträva efter att  illustrera tiden på ett  grafiskt tydligt sätt.
Presentera på ett sätt som låter användaren förstå tidens gång utan att behöva ta
hänsyn till vad tid är.

Exempel

Fig. 5. Skärmbild från Jonathan Jonssons applikation Timstock

Timstock  av  Jonathan  Jonsson  (2012).  Timstockapplikationer  illustrerar  ett
tidsinterval med en mätare som i bilden ovan illustreras av röda staplar.  Allt
eftersom tiden går ändrar staplarna färg för att ge intrycket av att de slocknar och
användaren får en tydlig visuel bild av hur lång tid som är avverkad eller återstår.
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5.1.5 Rum och plats

Vad Inscanning av QR-koder

Används För applikationer som använder platsspecifik informationsförmedling

Varför Nedsatta minnes- och orienteringsfunktioner kan leda till osäkerhet vad som ska
göras på en plats.
Bidrar med effektivitet och tillfredställelse i att inte behöva leta information själv.

Hur Tydligt placerade QR-koder innehållande platsinformation i  rum kombinerade
med en lätttillgänlig QR-scanner i mobilapplikationen.

Exempel Ha  en  tydlig  symbol  i  applikationen  som  visar  på  var  i  applikationen  QR-
scannern finns. Beroende på innehållet i koden kan applikationen presentera det
på ett lättförståeligt och inkluderande sätt som följer de andra designmönstern i
uppsatsen, som till exempel tydligt typsnitt och textfärg. 

30



5.1.6 Skapa motivation

Vad Underhållning

Används I gränsnitt för specifika målgrupper

Varför En  applikation  kan  vara  välutvecklad  och  ändamålsenlig,  men  om  den  inte
tilltalar kan en användare med nedsatt  uppmärksamhetsfunktion tappa intresset.
Med nedsatta högre kognitiva funktioner kan det även vara svårt att förstå nyttan
i användandet och då kan det behövas extra motivation.
Det bidrar med tillfredsställelse och skapar en miljö med hög lärbarhet.

Hur Inkludera  underhållande  ljud,  funktioner  och  bilder.  Avskilt  från  huvudsaklig
funktionalitet så att det ej distraherar.

Exempel Med hänsyn till målgrupp kan det ta olika former. För en yngre målgrupp kan till
exempel prutt- eller djurljud vara roliga. 
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5.1.7 Touchscreen

Vad Visuell, auditiv och taktil feedback

Används I samband med aktiv interaktion med applikationen

Varför Feedback  kan  minska  risken  för  fel  vid  användandet.  Utan  feedback  kan
osäkerhet  uppstå  om en aktivitet  har  utförts,  och en användare med nedsatta
medvetandefunktioner  kan av misstag utföra samma interaktion flera gånger i
tron om att den inte registrerats.

Hur I så stor utsträckning som möjligt bör applikationen ge feedback på interaktion.
Fler sinnen som upplever stimuli ökar vissheten om att aktiviteten har utförts.
Vibrationer, animationer och ljudnotiser.

Exempel Implementera möjligheten att vid exempelvis knapptryckning återge feedback:
● Visuellt - genom att knappen ändrar färg
● Auditivt - genom ett klickljud
● Taktilt - genom en vibration 
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Vad Touchscreen-manövrar

Används För ofta återkommande aktiviteter i ett gränssnitt.

Varför Att kunna styra så många delar som möjligt av en applikation med gester ger en
ökad  effektivitet  och  lärbarhet. Om en aktivitet kan utföras med en enkel gest
snarare än genom en serie knappklick, dialogrutor eller dylikt kan det underlätta
bruket av en applikation för användare med nedsatta minnesfunktioner, psykiska
språkfunktioner  eller försämrad förmåga att förvärva färdigheter.

Hur Med hjälp av lättmemorerade, distinkta gester som exemplvis svepning för att
radera objekt eller byta skärmbild eller nyp-rörelser för zoom.

Exempel

Fig. 13.  Exempel på svepningrörelse
Svepningsrörelsen illustrerad ovan är ett  typexempel  för  hur  gester  kan styra
applikationer och undkomma abstraktionslager i form av knappar och menyer. 

5.2 Validering av designmönster
För  att  få  försäkran  om  att  dessa  designmönster  har  validitet  och  legitimitet  återfick
intervjuobjekten  de  färdigställda  designmönstren  och ombads  återkomma med  generella  och
specifika kommentarer och kritik.

Jonas  Hägerbro  svarade  att  mönstren  generellt  stämde  överens  med  hans  kunskaper,  men
påtalade  att  mönstret  Mörk  text,  ljus  bakgrund inte  stämde  för  människor  med  perifer
synsvaghet utan att motsatsen är att föredra, detta mönster har sedan dess raderats. Eva Arnemo
kommenterade  designmönstret  Stanna  i  samma  skärmbild,  vilket  hon  menade  var  oklart
beträffande nyttan det tillför. Arnemo påtalade också att typsnitt snarare berör människor med
CVI-hjärnskada  än  personer  med  kognitiv  funktionsnedsättning.  Erika  Dahlin  och  Magnus
Lindskog Wallander hade på grund av tidsbrist inte möjlighet att ge respons överhuvudtaget.
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6. Slutsats och diskussion

I  detta  kapitel  kommer de slutsatser  som dragits  presenteras,  hur  undersökning kunde gjorts
annorlunda för att få fram andra resultat, vad som varit problematiskt i den nuvarande formen
och vilka möjligheter det finns att forska vidare på denna undersökning eller ämnet i sin helhet.

6.1 Slutsats

De designmönster som identifierats i uppsatsen är ett bidrag mot att närma sig en inkluderande
design i mobilapplikationer för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Men gruppen är så
pass  bred  med olika  grader  av  nedsättningar  av  olika  karaktär  att  det  är  problematiskt  med
generella lösningar och vissa designmönster är sämre anpassade för att skapa användbarhet för
vissa grupper. Ett stort problem med att ta fram principer som ska fungera allmängiltigt är att
resultatet  lätt  bortser  från  den  individuella  faktorn.  Det  kommer  alltid  finnas  aspekter  som
människor  finner  mer  eller  mindre  användbara  och  tilltalande  baserat  på  egna  upplevelser,
preferenser  och  åsikter.  De  designmönster  som  presenteras  i  uppsatsen  är  ett  definitivt
forskningsbidrag som tar hänsyn till de grundprinciper som utgör Design för alla.

6.2 Diskussion

I detta kapitel diskuteras hur uppsatsens undersökning kunde gjorts annorlunda, vilka frågor som
kvarstår och vilken vidareforskning som kan utföras från de resultat som presenteras.

6.2.1 Slutdiskussion kring resultat och tillvägagångssätt

I den här kvalitativa, empiridrivna undersökningen har intervjuer genomförts med sakkunniga
människor som arbetar  med olika delar av hjälpmedel  och stöd för människor med kognitiv
funktionsnedsättning.  Det  finns  forskning  runt  kognitiva  funktionsnedsättningar  och mobiler,
men det fanns ett hål i forskningen i hur designen på mobila lösningar ska se ut för att vara som
mest  användbar för människor med kognitiv funktionsnedsättning.  Den undersökning och de
resultat  som presenteras  i  denna  uppsats  är  ett  relevant  bidrag  i  hur  mobilapplikationer  ska
utformas för att inkludera personer med kognitiv funktionsnedsättning. Design för alla är viktigt
och  om  designen  är  inkluderande  förenklar  den  för  alla  användare,  inte  bara  de  med
funktionsnedsättningar.

Ingen datainsamling har gjorts  från de tilltänkta brukarna som uppsatsens resultat  behandlar.
Genom att inte träffa människor med olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar finns det
stor risk att många värdefulla insikter har undgåtts och resultatet har tagits fram med ett utifrån-
perspektiv. Under intervjuerna var ett återkommande ämne betydelsen av fokusgrupper, det hade
varit ett värdefullt bidrag till undersökningen.
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Intervjuerna  utfördes  med  en  snarlik  uppsättning  frågor  oberoende  av  intervjuobjekt.  Det
fungerade  överlag  väl,  men  eftersom kompetensområdena  varierade  mellan  intervjuobjekten
kunde det funnits en fördel i att på förhand förbereda mer specifika frågor inför varje session.
Det förekom även tillfällen då frågorna blev ledande och vinklade utifrån förkunskaper. I och
med att intervjuerna utfördes och att uppsatsen tog form förändrades dess karaktär och fokus
skiftade, vissa koder från analysen blev irrelevanta och annan information blev intressant.

En utförligare validering av resultatet hade varit önskvärd, men med hänsyn till en snäv tidsram
gjordes valet att enbart be om generella åsikter, dessa var trots sin enkelhet till hjälp för att få en
klarare bild av designmönstrens legitimitet. Med mer tid hade även fler av respondenterna haft
möjlighet att kommentera på resultatet.

Design för  alla  är  tänkt  att  vara  design  med  alla  människor  i  åtanke,  men i  denna  uppsats
kommer  det  att  vara  en  inkluderande  design  främst  riktad  till  människor  med  kognitiv
funktionsnedsättning. De designmönster som tagits fram gäller för alla människor överlag, men
med färgblindhet till exempel är rött och grönt tillsammans ett dåligt färgval. Förhoppningsvis
kan designmönstret Inställningsbara färger inkludera även den gruppen och lösa det problemet.
På så sätt blir vissa resultat motsägelsefulla och skapar svåra avvägningar i design. Att sikta på
funktionalitet och inte utsmyckning, men att samtidigt uppmuntra användande med roliga bilder
och ljud är ett exempel. 

6.2.2 Diskussion kring möjligheter för vidare- och efterforskning

Det finns gott om möjligheter för vidare forskning inom utveckling för männniskor med kognitiv
funktionsnedsättning.  Den  här  uppsatsen  har  sett  till  människor  med  kognitiv
funktionsnedsättning som en bred grupp med ett  antal  olika kognitiva funktionskriterier  som
grund, framtida forskning kan med fördel utföras med en inriktning på enskilda typer av kognitiv
funktionsnedsättning  eller  en  specifik  diagnos  med  separation  och hänsyn  till  underliggande
orsaker. På samma sätt har de designmönster som tagits fram tagit en generell form. Ett mer
avgränsat perspektiv hade kunnat producera mer giltiga och specialanpassade designmönster.

Som fortsättning på de resultat som presenteras i uppsatsen kan det vara intressant att validera
dessa designmönster  i  en faktiskt applikation och testa den mot målgruppen och då kan hur
designmönstren fungerar i verkligheten iakttas, om de bör ändras och hur.
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Bilagor

Bilagor till undersökningen.

Bilaga 1: Intervjufrågor
Vad har du för utbildning?
Vilken befattning har du?
Vilka  är  dina  tidigare  erfarenheter  kring  applikationer  för  människor  med  kognitiv
funktionsnedsättning?
- Hur har du jobbat med kognitiva hjälpmedel/stöd?

Hur definierar du kognition? 
Hur definierar du kognitiva funktionsnedsättningar? 
Hur definierar du användbarhet (hos teknik)?
Hur definierar du Design för alla/Inkluderande design?

Hur  uppnår  man  största  möjliga  användbarhet  för  människor  som  har  en  kognitiv
funktionsnedsättning?
Vad ska man ta hänsyn till i hur text presenteras?
Vad ska man ta hänsyn till i val av text och fonter?
Vad ska man ta hänsyn till i val av färger?
Vad ska man ta hänsyn till i relation till touchscreen och navigering?
Vad ska man ta hänsyn till med symboler?
Vad ska man ta hänsyn till med bilder?

Finns det några känslor som bör eftersträvas i utvecklingen?

Hur ser utveckling ut gällande att utveckla som native eller web application?

Vilka är det största skillnaderna mellan inkluderande utveckling vs explicit utveckling?
Hur ser du om en mobilapplikation är designad inkluderande?

Hur  skiljer  sig  mobiler  jämfört  med  datorer  i  användbarhet  för  människor  med  kognitiv
funktionsnedsättning? 
Hur  skiljer  sig  mobiler  jämfört  med  datorer  i  användande  för  människor  med   kognitiv
funktionsnedsättning?

Hur  vanligt  är  det  med  mobilanvändning i  den  breda  gruppen av  människor  med kognitiva
funktionsnedsättningar?  
Vilka personer med kognitiv  funktionsnedsättning använder mobiler och teknik mest generellt?

Kan du komma på några bra inkluderande design-lösningar som har lämnat ett intryck hos dig?
Kan du komma på några bra inkluderande design-applikationer som har lämnat ett intryck hos
dig?
Vad gör dessa bra?
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Vad  är  dina  tankar  om  att  översätta  hårdvara  (praktiska  apparater,  ja-nej-apparater)  till
mobilapplikationer?

Vilka aspekter av kognitiva funktionsnedsättningar får mest uppmärksamhet i form av tekniskt
stöd?

Har du några övriga tankar som vi ej täckt?

40



Bilaga 2: Transskribering informationskategorier (kodning)
1. Person
1.1 Utbildning
1.2 Befattning och yrkeserfarenhet

2. Begrepp
2.1 Kognition och kognitiva funktionsnedsättningar
2.2 Användbarhet (hos teknik)
2.3 Design för alla/Inkluderande design

3 Utveckling/design
3.1 Hårdvara
3.2 Hårdvara till mjukvara
3.3 Utvecklingsprocessen
3.4 Fonter
3.5 Färger
3.6 Symboler
3.7 Touchscreen
3.8 Känslor

4 Appar och datorer
4.1 Angående applikationer (bra exempel)
4.2 Identifiera Design för alla
4.3 Datorer
4.4 Användande (datorer och mobiler)

5 Native vs Web, Android vs iOS

6 Övrig information
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