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Abstract 

Design och utveckling av mobilapplikationer är en internationell bransch som 

med hjälp av smarta telefoner förenklar våra liv på många sätt genom att erbjuda 

funktioner som annars kräver mer än bara några knapptryck. Eftersom ämnet är 

ganska nytt då mobilapplikationsmarknaden inte funnits särskilt länge, är de flesta 

som jobbar med grafisk design och utveckling av mobilapplikationer unga 

personer. Detta bidrar till att den äldre generationen ofta tenderar att bli bortglömd 

inom området. 

Syftet med undersökningen är att identifiera åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar som påverkar användbarheten i en applikation och med 

design stärka de delar. För att hjälpa till att besvara C-uppsatsens syfte används 

välbeprövade designprinciper och användbarhetsmål. 

Detta är en kvalitativ undersökning som med intervjuer och litteratur tillsammans 

besvarar undersökningsfrågan: 

Vad innebär användbar design av applikationsgränssnitt för en äldre generation? 

Studiens resultat beskrivs i en tabell där de fyra identifiera faktorer som påverkas 

av ålder analyseras med designprinciper och användbarhetsmål för att visa vilka 

delar av en design som behöver förstärkas. Genom att stärka de delar av designen 

ökar applikationsgränssnittets användbarhet. 

Nyckelord: Funktionsnedsättningar, applikationsgränssnitt, design.
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1   Inledning 

1.1 Problembakgrund 

De flesta som jobbar med design och utveckling av teknik idag är unga som 

tenderar att glömma den äldre generationen och utvecklar endast mot den unga 

populationen (The New York Times  2013). Åldrandet kan påverka människor 

olika, men vi alla går igenom de fundamentala förändringar men 

åldersrelaterade funktionsnedsättningar kan påverka vår förmåga att hantera 

tekniken. 

Vi lever i ett samhälle där mobilapplikationer används överallt för att utföra enkla 

uppgifter som att överföra pengar, köpa bio- och bussbiljetter osv. 

Denna typ av teknik har mycket att erbjuda de äldre och därför vill jag belysa 

denna undersökning hur applikationsgränssnitt design kan anpassas utefter de 

faktorer som blir påverkade av ålder. 

Denna undersökningen riktar sig främst till den användaren som upplever problem 

vid interaktion med mobilapplikationer på grund av åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar. Vad är då en äldre person? Det finns ingen klar 

defitinition men följande frågor blir allt viktigare för personer över 65 år. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och identifiera åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar som påverkar användbarheten av ett applikationsgränssnitt 

samt belysa på vad som behöver förstärkas för att öka användbarheten. 

1.3 Målgrupp 

Rapporten kommer att ta upp viktiga principer att ha i åtanke vid utveckling mot 

en äldre generation. Hög användbarhet är något som varje utvecklare strävar efter 

i en produkt. Denna uppsats ger vägvisande kunskap på hur användbarhet kan 

uppnås. Målgruppen för denna undersökning är personer som söker djupare 

kunskap kring design eller avser att designar ett gränssnitt för en äldre generation. 

1.4 Problemformulering 

Vad innebär användbar design av applikationsgränssnitt för en äldre generation? 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer begränsas till att endast undersöka hur ålder påverkar

människans förmåga att hantera applikationsgränssnitt och inte andra yttre 

faktorer som sjukdomar på grund av att undersökningsfrågan skulle bli för bred. 

Undersökningen kommer även att vara begränsad till designen av ett gränssnitt 

för en mobilapplikation. Gränssnittet har speciella egenskaper och funktioner 

som hårdvaran erbjuder.
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2   Metod 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

En framgångsrik undersökning bör ha en strategi för hur undersökningen ska 

läggas upp. Detta innebär att bestämma vilka individer som ska medverka i 

undersökningen, vilken typ av metod som ska användas för datainsamling, utföra 

en förundersökning och ta fram någon form av tidsplan som forskaren kan följa 

(Patel & Davidson. 2011). 

Vilka personer som ska delta i undersökningen brukar vanligtvis bestämmas 

beroende på målgruppen undersökningen riktar sig mot. Eftersom min 

undersökningsfråga rör äldre så är just min målgrupp äldre personer (Patel & 

Davidson. 2011). 

Jag har valt att använda mig en en kvalitativ inriktad metod då min studie inte 

berör siffror eller statistik utan händelseförlopp och använde mig utav kvalitativa 

intervjuer för att få en djupare kunskap kring attityder och åsikter hos de 

medverkande. Förhoppningen var att intervjuerna skulle leda till en ökad 

förståelse för hur den äldre generationen upplever dagens applikationsgränssnitt. 

2.2 Intervjuer 

När frågorna skapas måste intervjuaren tänka på två aspekter, frågornas 

standardisering och strukturering.  Vid hög standardisering på en intervju så 

ställer intervjuaren samma frågor i samma ordning till varje intervjuperson och 

vid ostandardiserade intervjuer så formulerar intervjuaren frågorna som de anser 

passa sammanhanget i den ordning som anses lämpligt. (Patel & Davidson 

2011). 

Graden av strukturering på en intervju bestäms efter vilka typ av svar som 

intervjuaren vill ha. Vid hög strukturering så har intervjupersonen ett litet 

utrymme att svara inom, då kan att intervjuaren ge fasta svarsalternativ. I en 

ostrukturerad intervju har intervjupersonen maximalt utrymme att svara inom och 

det är nästan omöjligt för intervjuaren att förutse svar (Patel & Davidson 2011). 

Intervjuer i forskningssammanhang används för att få fram mer insikt inom ämnen 

som användarnas åsikter, känslor, personliga uppfattningar och erfarenheter. 

Descombe (2009) skriver att forskaren ska välja intervjuer som metod när 

datainsamling baseras på: 

Åsikter, uppfattningar, erfarenheter och känslor. Svar på frågor som kräver mer 

än bara snabba svar och behöver utforskas på djupet.
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Känsliga frågor. Frågor som respondenten kan uppfatta som personliga eller 

känsliga besvaras bättre genom en hänsynsfull och försiktig intervju. 

 

Intervjuaren vill få respondenten att känna sig trygg och bästa sättet att uppnå 

detta är genom personlig intervjun. 

 

Privilegierad information Om intervjuaren får chansen att ta del av privilegierad 

information är intervjumetoden den som ger bäst informationsdjup jämfört med 

andra metoder.  Det kan handla om nyckelpersoner i ett företag som erbjuder 

information. 

 

Innan forskaren tar ett beslut att använda sig utav intervjuer som 

datainsamlingsmetod  måste denne ta hänsyn till två viktiga faktorer.Att det är 

möjligt att få tag på intervjuobjekten och att intervjuerna är möjliga att utföras 

praktiskt med hänsyn till tid och resekostnader. 

 

Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod av den 

anledning att det gav respondenten en chans att förklara hur denne tänker och 

även ha möjlighet att ställa följdfrågor. Några intervjufrågor krävde en viss 

teknisk bakgrund och då behövdes en person tillgänglig med kunskapen att 

förklara för de för personen som intervjuas. Målet var att respondenten skulle 

svara med egna ord och ge tillräckligt med utrymme för denne skulle känna sig 

trygg att prata om hur ålder har påverkat just deras förmåga att hantera 

applikationsgränssnit. 

 

2.3 Urval 

För att informationen från datainsamlingen ska vara relevant för undersökningen 

måste information samlas från en källa som stämmer in på mina kriterier. 

Eftersom uppsatsen skulle undersöka hur ålder påverkar människans förmåga 

att hantera applikationsgränssnitt så innebär detta att urvalet av 

intervjupersoner begränsades av ålder. Intervjuerna skulle även samla 

information om hur äldre personer uppfattar dagens applikationsgränssnitt vilket 

innebär att respondenterna skulle äga någon typ av smarttelefon eller suftplatta. 

 

Intervjuerna har genomförst på fem manliga respondenter där medelåldern är 

65 år och som alla äger någon  typ smarttelefon. Respondenterna kommer att 

presenteras i empiri kapitlet.
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2.4 Analysera data 
 

Patel & Davidson (2011) beskriver tre olika sätt att relatera teori med empiri, 

deduktion , induktion  och abduktion.  En deduktiv ansats kännetecknas genom att 

forskaren använder sig av en redan beprövad teori och ställer upp hypoteser som 

sedan beprövas gentemot empirin. Forskare som jobbar induktivt arbetar genom 

att studera forskningsobjekt och sedan formulera en teori, forskaren utgår då från 

empirin först. Tredje och sista arbetssättet abduktion är en kombination av 

induktion och deduktion. 
 

 

Jag har valt att arbeta deduktivt då jag har först och främst studera hur tidigare 

forskning och litteratur beskriver utvecklingen av design och användbarhet för 

äldre. Utifrån tidigare forskning skapar jag mina intervjufrågor som kommer att 

användas vid insamling av empiri. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

För att undersökningen ska hålla hög kvalitet måste metoden ske på ett sätt som 

håller både har god validitet och reliabilitet. Validitet innebär att vi måste vara 

säkra på att det är rätt sak vi undersöker och reliabilitet innebär att vi gör det på 

ett tillförlitligt sätt så att vi kan lita på den insamlade informationen. 

 

Begreppet validitet i en kvalitativt inriktad forskning som denna innebär att 

upptäcka företeelser, att förstå hur människan uppfattar saker och tolka detta, 

dessutom gäller validiteten i en kvalitativt studie under hela forskningsprocessen 

och inte bara i undersökningsområdet. Reliabilitet i en kvalitativ metod är svårt att 

definiera, Patel & Davidson (2011) inkorporerar begreppet reliabilitet med 

validitet, som istället får en vidare innebörd och handlar mer om autenticitet. 

 

2.6 Källkritik 
 

Det är viktigt att förhålla sig kritisk till det insamlade materialet, för att vara säker 

på trovärdigheten av informationen som ges av källan (Patel & Davidson 2011). 
 

 

Det finns skäl till att vara kritisk för några elektroniska källor som 

tidningsartiklarna då det inte går att garantera objektiviteten eller avsikten med 

dem. Vidare finns det även sekundära källor av den anledningen att 

primärkällorna kostar pengar, ISO-definitionen "ISO 9241-11" för användbarhet 

är från webbsidan Usability Partners men eftersom informationen har bekräftats 

av andra källor har jag valt att ta med det. 

 

2.7 Forskningsetik 

Målet med undersökningen är främst att skapa kunskap kring min forskningsfråga 

och ta fram information som på något sätt ger nytta i praktiken, detta måste ske på 

ett trovärdigt sätt och dessutom hålla hög kvalitet. En viktig del för att
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undersökningen ska hålla hög kvalitet är hur de medverkande samt deras 

personuppgifter ska behandlas. Fyra etikregler har formulerats av vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet 2009). 

Informationskravet 

Forskaren ska berätta för alla medverkande om syftet och att det är en C-uppsats. 

Samtyckeskravet 

Forskaren ska ha alla deltagares  samtycke och deltagande i undersökningen ska 

vara frivillig. 

Konfidetialitetskravet 

Personuppgifter om alla som deltar i undersökningen ska vara konfidentiella och 

förvaras från obehöriga. 

Nyttjandekravet 

Uppgifter som samlades under t ex en intervju får endast användas för 

forskningens ändamål. 

Descombe (2009) nämner etik i sin bok och skriver om att forskare förväntas följa 

tre principer vid analys och publicering. 

Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet. 

Undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i 

forskningsprojektet. 

Arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas 

integritet (Descombe 2009, s. 193). 

Jag har först och främst förklarat undersökningens syfte för samtliga respondenter. 

Anledningen att jag började med detta var att försöka relatera syftet med 

respondentens egna mål genom att förklara att jag vill undersöka hur ålder 

påverkar förmågan att hantera applikationsgränssnitt för att sedan belysa vad som 

behöver förstärkas för att öka användbarheten. 

Dessutom förklarade jag varje persons roll i undersökningen samt att de hade 

möjlighet att avbryta intervjun när de önskar. Varje intervjuperson fick läsa och 

skriva under ett medgivande (Bilaga 2). 

Respondenterna fick även förklarat att de är anonyma i undersökningen och att 

information som samlades under intervjun endast kommer att användas för 

forskningens ändamål. Eftersom jag ville få ut så mycket som möjligt av varje 

intervju så spelades alla svaren in.

johnpett
Sticky Note
Marked set by johnpett
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3   Litteraturöversikt 

3.1 Den äldre användaren 

Åldrandet kan påverka människan olika men vi går alla igenom vissa 

större förändringar och vad som definierar en person som äldre är inte tydligt men 

jag skriver detta uppsats för användaren som upplever problem vid interaktion 

med mobilapplikationer på grund av åldersrelaterade funktionsnedsättningar. 

Normala faktorer som påverkas av ålder är syn, hörsel, motoriska färdigheter och 

kognitiva funktioner. Jag kommer nedan att beskriva vilka typiska 

funktionsnedsättningar som påverkar interaktionen med ett applikationsgränssnitt 

samt skriva om hur gapet mellan generationerna påverkar bearbetningen av 

information. 

3.1.1  Digital immigrants och Digital natives 

Prensky (2001) skriver om skillnaden mellan människor som är uppfödda med 

teknologin och de som få anpassa sig efter den. Han skriver att det har uppstått en 

teknologisk singularitet där vi tänker och bearbetar information på ett annat sätt av 

den anledningen att teknologin har påverkat våra hjärnor sen vi var unga, dagens 

studenter spenderar mindre än 5000 timmar på att läsa och över 10000 på att spela 

tv-spel. De människor som är födda i den digitala världen som redan i mycket 

tidigt ålder är omgivna av datorer, tv-spel, mobiltelefoner väljer han att kalla för 

"Digital Natives". Med det förklarar han att för dessa människor är det digitala 

språket är deras modersmål. 

Den äldre generationen som inte är född i den digitala världen utan får anpassa sig 

efter den kallar Prensky (2001) för "Digital Immigrants".  Dessa människor som 

försöker anpassa sig och lära sig det digitala språket kan uppleva det svårt, vissa 

mer än andra. Prensky nämner att oavsett hur mycket denna "Digital Immigrant" 

försöker anpassa sig kommer de alltid att behålla en grad "brytning" från deras 

förflutna (Prensky 2001). 

3.1.2  Synnedsättningar 

Närsynthet 

Ett vanligt problem som drabbar många vid 40-45 års ålder är att det blir svårare 

att läsa på nära håll. Många håller mobiltelefonen eller tidningen på längre 

avstånd så att nästan inte armarna räcker till. Anledningen till detta är att ögats 

lins stelnar med åldern. Linsen slutar ackommodera, vilket innebär att vi tappar 

förmågan att ändra linsens tjocklek och därmed anpassa ögat för seende på olika 

avstånd. Detta resulterar i att personer har svårt att se på nära håll, men kan 

fortfarande kan se bra på avstånd (Holmberg 2009).
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Gula fläcken 

Ett annat problem som kan leda till synnedsättning i senare ålder är 

makuladegeneration och beror på åldersförändringar i gula fläcken och näthinnan. 

Förändringar i gula fläcken är den vanligaste anledningen  för synnedsättningar 

för personer över 60 års. Ungefär 30 % av individer över 70 år har problemet i 

någon form (Synskadades Riksförbund 2011). 

 

Synskärpa 

Åldersrelaterad minskad synskärpa sker redan i 50-årsåldern. Efter 60 år kräver 

ögonen tre gånger mer ljus än den genomsnittliga tjugoåringen för att se i 

samma nivå (Pattison  & Stedmon  2006). 

 

Kontrastkänslighet 

Generellt nedsatt kontrastkänslighet börjar vid 20 års åldern och den stora 

nedgången sker mellan åldrarna 40 och 50 år (Pattison & Stedmon  2006). 

 

Bländning 

Bländning på grund av reducerad förmåga att anpassa pupillen efter 

ljusförhållanden är normalt i det åldrande ögat, det gör att äldre utsätts för 

högre bländningsrisk. Bländningsrisk försvårar seendet och kan medföra 

psykisk påfrestning (Pattison  & Stedmon  2006). 

 

3.1.3  Hörselnedsättningar 

Hörselnedsättning är kopplad till åldrandet och beror på många påverkande 

faktorer såsom arbetsmiljö, kost och genetik. Ålder försämrar uppfattande av 

komplex auditiv information samt  förmågan att skilja mellan olika frekvenser 

försämras (Pattison  & Stedmon 2006). 

 

Hörselskada som beror på vårt genetiska anlag även kallad presbyacusis är något 

som drabbar en av fyra personer vid ålder 54-65 år, men kan även påverkas av 

normalt slitage som vi har utsatt öronen för under åren (Horsellinjen.se 2015). 

 

3.1.4  Motoriska funktionsnedsättningar 

Även motoriken är något som försämras med åldern vilket leder till att det är 

svårare att hantera datorer och mobilaenheter. En studie där de delade upp 

grupper i tre ålderskategorier: 18-32, 40-63 och 65 -93 visar även att personer 

mellan 40-60 år hanterade pekskärmen bättre än hantering av datamus. De kom 

alltså fram till att fingertappning är något som försämras senare än andra 

motoriska färdigheter. Undersökningen visade även en betydande nedgång av 

motoriska färdigheter för personer över 64 år (Medical Daily 2013). 

 

Nedsatt greppstyrka och uthållighet försämras med åldern, vid 65 års åldern har 

människor 75% av sin maximala styrka kvar (Pattison & Stedmon 2006).



1
2 

 

 

3.1.5  Kognitiva funktioner 
 

Kognitiva funktioner är förmågor som styrs av sinnet och kan till exempel vara 

uppfattning, inlärning, tänkandet, minnet och skapandet. Dessa funktioner kan 

försämras med ålder och sjukdomar men jag kommer att fokusera på hur dessa 

påverkas av åldrandet. 

 

Uppmärksamhet 

Studier visar att äldre personer inte har svårare att fokusera för att utföra ett enkelt 

test och att förmågan inte påverkas av ålder. När en distraktion är närvarande har 

dock äldre personer svårare att fokusera på en sak än de yngre (Masoro 1999). 

 

Minne 

Eftersom minnet är såpass komplicerat och neurofysiologiska grunden för minnet 

inte är full utforskad, så använder sig Masoro (1999) utav en modell för att 

förklara de olika delarna av hjärnan. ”Memory System theory” delar hjärnan i tre 

olika komponentsamverkande system 

 

Sensory-perceptual memory 

Första komponenten bearbetar den sensoriska informationen, det kan handla om 

information i form av ljud och bilder och fungerar omedvetet. Denna del av 

hjärnan är till störst del opåverkad av åldrandet (Masoro 1999). 

 

Short-term memory 

Den andra komponenten består till största delen av information som är närvarande 

i hjärnan. Denna komponent delas ytterligare i två delar: primärminnet och 

arbetsminnet. Det primära minnet refererar till hur många saker en person kan 

minnas vid en tidpunkt, det kan handla om att komma ihåg flera telefonnummer 

och säga det utan misstag på en gång. Det primära minnet påverkas inte lika 

mycket av åldern som arbetsminnet gör. Arbetsminnet bearbetar informationen 

som finns under tiden personen utför en annat uppgift. Exempel på det är att 

försöka komma ihåg de sista orden från flera meningar samtidigt som man 

försöker förstå innebörden av varje enskild mening. Arbetsminnet är något som 

påverkas av ålder och bidrar till en minskningen  av koncentration med en 

distraktion närvarande (Masoro 1999). 

 

Long-term memory 

Den tredje komponenten är den delen som förvarar information och lagrar  det 

omedvetna. Långtidsminnet delas upp i tre olika delar: episodminnet, semantiska 

minnet och procedurminnet. Epidodminnet är där vi lagrar information om det vi 

har varit med om och sedan kopplar dessa till händelser som påverkar oss i nutid. 

Semantiskminnet bevarar den konceptuella informationen
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vilken kan innebära förmågan att definiera ord eller komma ihåg namn av 

författare för vissa böcker. Det semantiskaminnet förvaras bra med åldern men det 

tar längre tid att komma åt informationen för äldre personer. Procedurminnet är 

sånt som ligger i det omedvetna och försämras inte med åldern. Procedurminnet 

kan innebära aktiviteter som att skriva eller cykla (Masoro 1999). 

 

Intelligens 

Den intellektuella prestandan är nästa opåverkad av åldern för en frisk person. 

Tidbaserade uppgifter är en utmaning för äldre personer och även förmågan att 

lära sig saker kan ta längre tid. Ett interaktionssystem som kräver en snabb 

uppfattningsförmåga och hög grad av koordination kan upplevas som svårt för en 

äldre person (Masoro 1999). 

 

3.2 Vad är användbarhet? 

Den officiella definitionen av användbarhet är från organisationen 

ISO(Internationella Standardiserings Organisationen) och enligt ISO 9241-11 

definieras användbarhet som (Usability partners 2015 refererad till ISO 9241-

11:1998): 

 

"Den grad i vilken specifika användare kan använda en 

produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 

ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang." 

 

Förutom standarder så finns det riktlinjer för hur specifika produkter (Apple, 

Microsoft) kan designas. Dessa har publicerats av individer och organisationer 

runt om i världen och kan vara bra att kolla upp vid utveckling av just dessa 

produkter. Användbarhet och användarorienteringsstandarder kan dessutom delas 

upp i tre olika kategorier: 

 

Produktens användningskarakteristika och handlar om hur effektivt användaren 

utför uppgifter med produkten och hur tillfredsställande det var att använda 

systemet. (Usability partners 2015). 

 

Produktens gränssnittsattribut  handlar om designen av gränssnittet och 

interaktionsdesignen av produkten (Usability partners 2015). 

 

Utvecklingsprocess  är de aktivitet som utfördes under utvecklingen av produkten 

(Usability partners  2015).
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3.3 Mål med användbarhet 

Målet med att utveckla en produkt med hög användbarhet är som ISO definitionen 

beskriver det, att den interaktiva produkten ska vara enkel att lära, effektiv att 

använda och tillfredsställande för användaren. 

 

Rogers et al. (2011) skriver att för att förstå vad användbarhet innebär för  kunden 

måste utvecklaren först veta vad målet är med en specifik produkt. 

Användbarhetsmål finns för att optimera användningen med de interaktiva 

produkterna som hjälper kunden att utföra vardagliga uppgifter. Dessa mål kan 

enligt Rogers et al. (2011) brytas ner till sex olika punkter: 

 

Effective to use (prestanda) hur bra en produkt är på att utföra själva målet 

 

Efficient to use (effektivitet) hur  bra systemet stödjer användaren vid utförande av 

en uppgift. Bra stöd innebär att designen av produkten ska vara enkel att använda 

och effektivisera användarens arbete, det kan till exempel vara en sida som sparar 

användarens uppgifter vid köp så att nästa gång användaren inte behöver fylla i 

allt igen. 

 

Safe to use (säkerhet) säkerhet inom system innebär att förhindra användaren att 

göra allvarliga fel i systemet eller misstag som inte går att komma tillbaka från, 

som till exempel att radera en viktig fil för att användaren råkar trycka på en 

knapp. De flesta ordbehandlingssystem har som säkerhet att varna användaren 

som försöker avsluta en osparad fil. En varning kan vara en ruta som ger ett val 

eller med en simpel ”Ok” knapp, som varnar användaren att denna försöker utföra 

något som kommer att påverka data. 

 

Have good utility (användbarhet) att erbjuda kunden de rätta funktionerna så de 

kan utföra det som vill uppnås. En bra design räcker inte för en bra produkt utan 

systemet måste erbjuda kunden något som de behöver för att utföra en aktivitet, 

det kan handla om ett ritprogram som inte har funktionen att rita med frihand. 

 

Easy to learn (Lärbarhet) en känd faktor är att personer inte vill spendera mycket 

tid på att lära sig hur ett system fungerar, utan de vill komma igång direkt. Vid ett 

komplext system kan en handledning eller en manual som beskriver systemets 

funktionalitet  vara till fördel. Det finns en regel som kallas "the ten-minute rule", 

precis som det låter ska användaren kunna lära hur ett system fungerar på 10 

minuter annars har systemet misslyckats. Tiominuters regel gäller alla system, vid 

komplexa system som i ett flygplan är det vårdslöst att applicera regeln. 

 

Easy to remember (minne) om inte systemet används regelbundet ska inte 

användaren behöva lära sig systemet på nytt utan ett vanligt designkrav är att
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systemet ska hjälpa användare komma ihåg. Det finns olika tekniker för att hjälpa 

användaren komma ihåg hur ett system fungerar, genom till exempel "chunkning" 

så grupperas informationen i större mer meningsfulla enheter som kategoriseras 

och får betydelsefulla ikoner,  på så sätt hjälper designen användaren komma ihåg 

vart allt ligger. 

 

3.3.1  Användarupplevelsemål 

Förutom användbarhetsmål så nämner Rogers et al. (2011) en ytterligare del 

som påverkar graden av användbarhet i en produkt vilket är 

användarupplevelsen. Undersökningen kommer inte att fokusera på detta men 

det är värt att nämna då den har en påverkan på användbarheten i produkten. 

 

Rogers et al. (2011) tar fram en modell med användbarhetsmål som kompletteras 

med ytterligare en del som heter användarupplevelsemål och dessa skiljer sig från 

användbarhetsmål genom att de endast berör användarens syn på systemet och hur 

de upplever systemet. De punkter som han skriver om är: 

 

    Tillfredsställande 

    Njutbar 

    Kul 

    Underhållande 

    Hjälpsam 

    Motiverande 

    Estetiskt tilltalande 

    Kreativitetsstödjande 

    Givande 

    Känslomässigt uppfyllande 

 

Användbarhetsmål är centrala för designen och definieras efter specifika krav, 

däremot är användarupplevelsemål  svårare att definiera och visas i den yttre 

cirkeln i figur 1.
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Figur 1: Modifierad Användardarupplevelsemål och Användbarhetsmål (Rogers et al. 

2011). 

3.4 Design 

Både Rogers et al. (2011) och Benyon et al. (2005) skriver om designprinciper, 

som är etablerade riktlinjer och är formade efter interaktionsmönster som ska öka 

systemets användbarhet. Benyon et al. (2005) har 12 designprinciper och 

beskriver dessa som en guide för designers som kan användas för att utvärdera 

och kritisera designprototyper. 

Visibilty/ Synlighet 

Det ska vara synligt vilka funktioner som är möjliga och vad systemet gör. Det är 

en viktig psykologisk princip, genom att visa vad som är möjligt att utföra blir det 

enklare för användaren att känna igen istället för att behöva minnas vart saker 

finns i systemet. 

Rogers et al. (2011) ger ett exempel där han nämner kontrollerna av en bil, där 

funktionerna som skiljer sig är klart synliga och dessa är placerade så att 

föraren lätt kan nå dem. 

Consistency/ Konsekvent 

Att vara konsekvent i sin design innebär att använda komponenenter på ett 

konsekvent sätt när det gäller placering, färg, form osv. 
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Familiarity/ Kännedom 

Att använda symboler och språk som användaren känner igen gör det lättare att 

bekanta sig med och lära sig systemet. När detta inte är möjligt på grund av andra 

påverkande faktorer kan det vara bra att använda metaforer som användaren 

känner igen från en familjär domän. 
 

 

Affordance/ Självförklarande 

Vägled användaren till hur komponenterna ska användas genom göra de 

självklara och precis så ska komponenterna vara i en design, lätta att förstå. 

”Affordance” som denna princip heter på engelska refererar till egenskaper av 

något och hur dessa relaterar till hur de används. ”Buttons afford pressing”. 
 

 

Navigation/ Navigering 

Ge användaren stöd och visa hur de ska navigera genom systemet, detta kan vara 

med kartor eller bara genom information som exempelvis en kort beskrivning av 

vart en länk leder. 
 

 

Control/ Kontroll 

Gör klart vem som har kontrollen över systemet och låt användaren ta över 

kontrollen. En logisk mappning mellan kontroll och  effekten som den har ökar 

användarens känsla av kontroll. 
 

 

Rogers et al. (2007) kallar denna designprincip för mappning och fokuserar mer 

på hur relationen mellan systemetskontroll och effekterna på världen. Han 

beskriver skillnaden mellan ”natural mapping” och ”mapping” där den 

förstnämnda erbjuder användaren organiserade kontroller vilket gör det lättare att 

sätta sig in i systemet (Figur 2). 
 

 

 

Figur 2. Skillnaden mellan natural mapping(a) och mapping(b). 
 

 

 

Feedback/ Återkoppling 

Konstant återkoppling från systemet till användaren ökar känslan av kontroll. 

Återkoppling visar användaren vad deras handling har haft för effekt i systemet. 
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Recovery/ Återhämtning 

Användaren ska ha möjlighet att återhämta sig från alla möjliga misstag. 

  

Contrains/ Begränsningar 

Begränsningar ska finnas i systemet så att inte användaren kan utföra saker som är 

olämpliga och kan exempelvis skada systemet.  

 

Flexibity/ Flexibilitet 

Systemet ska vara flexibelt och låta användaren utföra uppgifter på olika sätt, 

detta för att systemet ska vara intressant för användare med olika nivåer av 

erfarenhet. Systemet ska även erbjuda användaren möjligheten att personalisera 

genom att ändra utseende och beteende på saker. 

 

Style/ Stil 

En attraktiv och snygg design är något som designaren ska sträva efter. 

 

Conviviality/ Inbjudande 

Ett interaktivt system ska alltid vara behaglig att använda, abrupta och offensiva 

meddelande förstör upplevelsen. 

 

3.5 Användbar design för en äldre målgrupp 

För att uppnå användbarhet krävs det en människocentrerad design. 

Användbarhetsreglerna sätter  krav på hur systemet ska prestera och vad 

designaren ska rikta sig mot. Designprinciperna fungerar som påminnelse på vad 

som bör vara med och vad som ska undvikas (Rogers et al. 2007). 

 

Tillsammans ska dessa två vara en grund för hur en design med en specifik 

målgrupp ska se ut samt en grund för forskningens grundläggande pelare vid 

datainsamlingen. 

 

Synnedsättning 

Användaren som har svårt att se på nära håll kan uppleva at det är svårt att se 

små detaljer i en applikation, därför är synlighet viktigt när vi designar åt den 

äldre generationen. Stora och synliga ikoner gör det lättare för användaren att 

känna igen sig. Synlighet bidrar till att användaren minns vad hon/han ska göra 

nästa gång produkten används- 

Gränssnittet ska hjälpa användaren navigera genom applikationen, vilket kan 

uppnås genom etiketter eller självförklarande ikoner. Benyon et al. (2005) nämner 

similarity som är ett enkelt sätt att organisera filer vilket förenklar användarens 

navigation. 
 

 

Eftersom kontrastkänslighet är något som kommer med ålder är det viktigt att 

tänka på val av färg på text och bilder, vilken färg som designern ska använda är 

svårt att bestämma eftersom det är individuellt men något som är essentiellt är 
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att det ska finnas någon typ av kontrast mellan textfärg och bakgrund. Precis 

som texten ska bilderna ha god skärpa samt kontrast. Bilderna ska helst inte 

ligga bakom texten och om flera bilder ska tas med är det viktigt att placeringen 

av dessa inte blir för nära varandra (Synskadades Riksförbund 2011). 

 

Ett inbjudande och stiligt gränssnitt gör det lättare för användaren att 

utnyttja produkten. Eftersom det äldre ögat kräver mer ljus kan det vara bra 

att se om mobiltelefonen/surfplattan erbjuder funktioner att förbättra 

ljusstyrka. 

 

Återkoppling genom informationsrutor ska bestå av tydlig text, stora knappar 

och om möjliheten finns med ljud. Återkoppling överlappar in i säkerhet och 

begränsningar där korta tydliga förklaringar behövs med en "OK" knapp som 

bekräftar att användaren har läst och förstått. 

 

Hörselnedsättning 

Auditiv återkoppling bör kompletteras med textuell/visuell återkoppling. 

Eftersom äldre har svårt att höra högre frekvenser kan det vara bra att undvika 

användning av höga frekvenser (Pattison  & Stedmon 2006). 

 

Kognitiva utmaningar 

Användargränssnittet ska vara enkel, själva navigeringen i systemet ska ske 

smidigt och komponenter som inte är nödvändiga ska inte tas med. Om designen 

ger användaren en logisk väg att följa blir det lättare att veta var de befinner sig i 

applikationen. 

 

Saker ska vara självförklarande i designen, komponenterna ska vara stora, 

synliga och enkla för användaren att förstå så hen inte behöver minnas hur något 

ska utföras. 

Benyon et al. (2005) skriver om olika tekniker för att minimera belastningen på 

minnet gruppera,  tidsbegränsningar och igenkännande. Den första innebär att 

gruppera liknande elementer i en plats för att hjälpa användaren hitta i systemet. 

Tidsbegränsningar är en princip som innebär att utvecklaren inte ska sätta en 

tidsbegränsning på viktig information som t ex varningsrutor, utan ge användaren 

tid att läsa och bekräfta genom en "ok" knapp. Den sista tekniken igenkännande 

innebär att designa så att användaren ska känna igen knappar istället för att 

behöva komma ihåg vad saker gör och vart de ligger. 

 

En klar och tydlig återkoppling bidrar till att användaren förstår vad som sker 

och nästan gång det händer så ska hen veta vad som ska göras. Vid längre 

uppgifter är det grundläggande att ha en klar återkoppling så att användaren ser 

framsteg och kommer ihåg aktivitetens mål. 

 

Att låta användaren utföra en handling med  så få steg som möjligt är grunden för 

att ett system ska vara effektiv, genvägar för funktioner som används
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kan ofta vara bra i ett stort och komplicerat system. Eftersom äldre personer ofta 

lider av sämre fokuseringsförmåga är det viktigt att designa ett system med hög 

grad av effektivitet. 

 

Ett anpassningsbart system tillåter användaren att ändra saker så att de blir 

lättare att minnas och gör att systemet blir mer personligt. 

 

Om en störning är närvarande har äldre svårare att fokusera, de är bra om 

designaren undviker att dela uppgifter över skärmen. Systemet ska vara designad 

för fel och misstag, designaren ska anta att alla fel kan uppstå och hjälpa 

användaren återhämta sig från dem. En oerfaren användare kan uppleva att 

abrupt och hotfull språk i meddelande som ett tecken på ett allvarligt fel har gjorts 

så undvik språk som "catastrophic och fatal". Använd konstruktivt språk i 

felmeddelande till exempel istället för att använda "ogiltig post" skriv "ange ditt 

namn". Ett inbjudande system bidrar till att uppfylla användarupplevelsemål. 

 

Motorik 

En design för en applikation kan se olika ut beroende på storleken av skärmen, 

men något som kan vara värt att tänka på är att små knappar är inte bara svåra är 

se utan kan även vara svåra att trycka på. Det finns rekommendationer för hur 

stora knapparna bör vara där bl a Nokia föreslår att komponenternas storlek inte 

borde vara mindre än en vuxen fingerdyna och rekommenderar minst 1cm * 1cm 

(Wroblewski 2015). 

 

Det ska finnas avstånd mellan knapparna så att de inte kommer åt fel knapp men 

om det är så att knapparna ska användas efter varandra kan det vara värt att tänka 

på att inte ha för stort mellanrum, det kan till exempel vara vid frågeformulär. 

(Campbell 2015) 

 

Både Microsoft och Apple använder sig av varningsrutor men även dessa kan 

designas på olika sätt, knappar som är för nära varandra finns det risk att 

användaren trycker fel. Mac använder sig av avståndssäkerhet då de sätter 

avbryt- och spara-knapparna en bit från  spara-inte- knappen, detta för att 

undvika att användaren av misstag trycker fel. Microsoft använder sig inte av 

denna design (Benyon et al.2005). 

 

För att förtydliga ovanställda påpekanden har en tabell skapats med de fyra 

ålderpåverkade faktorer och under dem är varje designprincip samt 

användbarhetsmål som rekommenderas att förstärkas (tabell 1). 
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Tabell 1 Varje ålder påverkade faktor ställs tillsammans med vad som behöver 

förstärkas inom varje område. 

Motorik Kognitiva funktioner Syn Hörsel 

Synlighet 

Placering 

Självförklarande 

Återkoppling 

Effektiv 

Flexibel 

Minnesbarhet 

Lärbarhet 

Navigering 

Minne 

Återhämtning 

Inbjudande 

Synlighet 

Självförklarande 

Placering/färg 

Stil 

Återkoppling 

Säkerhet 

Minne 

Navigation 

Begränsning 

Återkoppling 
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  4   Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av respondenterna som följs av en 

beskrivning av det material som har samlats in genom utförda intervjuer. 

Intervjuerna har genomförts för att få en uppfattning om vad den äldre användaren 

har för erfarenheter av ett applikationsgränssnitt och vad de anser är essentiellt för 

en utvecklare att tänka på vid design av applikationsgränssnitt för en äldre 

generation. 

 

4.1 Beskrivning av respondenterna 
 

De fem personerna som deltog i undersökningen och ställde upp på  intervjuer är 

anonyma och kommer att få påhittade namn. Respondenterna är människor som 

dagligen använder sig av smarttelefoner och är av en högre ålder. 

 

Första respondenten "Per" är en verkstadssnickare som tillverkar kök och är 65 år 

gammal, han äger en Android smarttelefon och använder den ungefär två timmar 

per dag. Per berättade att han hade haft över 100 stycken applikationer som till 

största delen var spel men nu hade han endast sex stycken installerade i 

smarttelefonen. Per har haft smarttelefonen länge, men kände sig inte bekväm 

med den utan han hade svårt att begripa sig på dess funktioner. Anledningen som 

Per gav var att han inte kände sig bekväm med telefonen på grund av att han inte 

hade någon hög IT-kunskap. Per använder smarttelefonen mest för att ringa, spela 

och för att gå in på sociala medier. Per ägde ingen surfplatta. 

 

Andra respondenten "Kalle" är en egenföretagare och är 68 år gammal, han äger 

en Iphone 6 som han använder "var tionde minut". Kalle har flera applikationer 

installerade i telefonen och är ganska bekväm med den. Han berättade att han 

hade använt sig av smarttelefoner väldigt länge, men just denna mobilen var han 

nöjd med av den anledningen att han kunde göra så mycket med den. 

Smarttelefonen som Kalle använder är en jobbtelefon som är kopplad till 

företagets växel och alla i företaget fick varsin Iphone. Telefonen används mest 

för att ringa och fotografera. Kalle äger en surfplatta som används mest när han 

seglar och hade till stort del bara navigations och väderapplikationer.  Han känner 

sig inte lika bekväm med surfplattan som han gör med smarttefonen på grund av 

att den inte används lika ofta. 
 

 

Tredje respondenten "Alex" jobbar i en verkstad och är 60 år gammal, han äger en 

Android smarttelefon och använder den ett par timmar per dag. Alex har inte så 

många applikationer installerade i smarttelefonen, utan använde den mest för att 

kommunicera och gå in på sociala medier. Han är inte intresserad av att installera 

någon spelapplikation i smarttelefonen. Han är inte så bekväm med smarttelefon 

men kände sig nöjd med den ändå och om det är något som krånglar så tvekar
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han inte att fråga någon som kan. Alex använder mest telefonen för att ringa, 

surfa och skriva textmeddelanden. Alex äger ingen surfplatta. 

 

Fjärde respondenten "Adam" jobbar med systemförvaltning och är 58 år gammal, 

han äger en Android smarttelefon och använder den inte så ofta under dagen. 

Adam har inte heller så många applikationer installerade i telefonen utan använder 

den mest för att ringa, skriva textmeddelanden, surfa och gå in på sociala medier. 

Adam känner sig inte bekväm med smarttelefonen och har svårt att använda den 

trots att han har haft den i över ett år. Adam äger surfplattan Ipad 2 som han 

använder mycket mer än smarttelefonen, han känner sig mycket mer bekväm med 

surfplattan och har flera applikationer installerade. 

 

Femte och sista respondenten "Fredrik" är VD för en förening i Karlstad och är 72 

år gammal, han äger en Android smarttelefon och använder den ofta under dagen. 

Han har flera applikationer installerade i smarttelefonen och den används mest för 

att läsa mail och skicka text- och bildmeddelanden. Fredrik är bekväm med sin 

Android smarttelefon och kan hantera den bra, dessutom så äger han en surfplatta 

som han använder ofta när han inte har med sig en dator. 

 

4.2 Empiri kring de studerande faktorerna 

Frågorna har delats upp efter de fyra påverkande faktorer, intervjusvaren 

beskrivs och sammanställs här. 

 

4.2.1 Syn 

Av de fem personerna som intervjuades använde tre glasögon. 

 

Storlek på grafiska komponenter på applikationsgränssnitt. 

Per hade problem med att begripa gränssnittet och hade svårt att förstå sig på 

navigeringen i smarttelefonen. 

"Jag kan trycka på något och sen försvinner allting och då vet jag inte 

vad jag har gjort" 

Han tyckte att komponenterna i smarttelefonen är för komplicerade och att den 

hade dålig återkoppling till användaren. 

 

Kalle hade inga problem att urskilja knapparna i smarttelefonen men upplevde 

problem när han skulle använda tangentbordet för att till exempel skriva 

textmeddelanden, anledningen var att knapparna var för små och att han av 

misstag råkade komma åt andra knappar hela tiden. 

 

Alex hade inga problem med att se de olika komponenterna i smarttelefonen, 

ibland hade han svårt att använda sig av menyer som hade för mycket information 

på grund av det blev så mycket på skärmen, men vid användande av glasögon 

tyckte han att det gick bra.
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Adam tycker att knapparna i smarttelefonen var för små och var mer nöjd med 

knapparnas storlek på Ipad 2. Han hade inga större svårigheter att skicka 

textmeddelanden, men det tar längre tid och krävde högre koncentration att 

skriva med sin smarttelefonen. 

 

Fredrik tycker att många moderna smarttelefoner har för små knappar för äldre 

personer men att nu har det kommit ut i marknaden smarttelefoner som är bättre 

anpassade för seniorer bl a. Doros nya smarttelefon som har stora knappar,  är lätt 

att läsa, har enkla menyer och ger bra vägledning för användaren. 

 

Färger 

Per och Fredrik hade inte så mycket och säga om ämnet, ingen av de båda har 

upplevt problem med att urskilja färger i ett gränssnitt och därför kunde de inte 

tala om vilka färger som påverkar de. 

 

Kalle hade inga problem med färger och sade att det inte spela någon roll vilka 

färger som valdes men berättade att i surfplattan hade han en applikation som 

använde sig av ett gränssnitt  som bestod av enbart gråa färger. 

"Hela skärmen är så gråtonig, finns inga kontrastfärger mellan texten 

och bakgrunden" 

Han hade problem med kontrasterna och svårt att läsa texten. Han ville gärna ha 

en hög kontrast mellan textfärg och bakgrund. 

 

Alex hade ingen problem att se alla färger i ett gränssnitt men senare i intervjun 

nämnde han att blå text var svårt att läsa om inte texten är stor nog. 

 

Adam kan uppleva att text över bilder kan vara svår att urskilja och om det är 

någon speciell bakgrund är de svårt att urskilja komponenterna, av den anledning 

hade han bara svart bakgrund på både smarttelefonen och surfplattan. 

 

Ljusstyrka 

Per använde hög ljusstyrka av den anledningen att det var lättare att se men kunde 

använda låg ljusstyrka för att spara batteri. 

 

Både Kalle och Alex vill gärna använda hög ljusstyrka, Kalle tycker att andra 

hårdvaror har för lågt bakgrundsljus, han berättade att det var nästan omöjligt att 

jobba med kontorets dator på grund av att den hade för låg ljusstyrka och att det 

blir svårare att se texten. 

 

Adam brukar inte tänka på hur hög ljusstyrkan är i smarttelefonen men på 

surfplattan brukar han ha högsta ljusstyrkan på grund av att det blir lättare för 

ögonen. Adam sitter längre tid och jobbar med surfplattan än vad han gör med sin 

smarttelefon så det var hans anledning till att det var olika ljusstyrkor. 

Fredrik använder ungefär 60 % av ljusstyrkan i smarttelefonen och tycker att det 

är ett bekvämt läge att använda den i. 
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Synlighet 

Per ville att alla knappar och möjliga funktioner är synliga för användaren. 

Kalle berättade att han var nöjd med placeringen av applikationer i  sin Iphone 

6 för att han kunde se det mesta när han öppnade smarttelefonen. Kalle ville gärna 

att hans favoritapplikationer skulle vara längst fram och att inte fick ändras. 

Alex vill gärna att alla knappar ska vara synliga men det inte ska se för rörigt ut i 

gränssnittet. 

Adam föredrar att ha sina mest använda knappar och funktioner synliga, utan  att 

andra funktioner blir svåra att hitta.  Han föreslår menyer som grupperar hans 

mest använda funktioner i egen meny och resterande i en separat meny. 

Fredrik som jobbar med äldre personer tycker att så länge knappar och menyer är 

självförklara för användaren så förstår de vad det innebär. Det behövs alltså inte 

en mängd funktioner över gränssnittet säger Fredrik utan så länge dessa är 

välgrupperade så är det lätt för seniorer att klicka sig vidare och hitta funktioner. 

Vikten på personalisering 

Per ansåg inte personalisering av gränssnittet var viktigt men att det kunde vara 

kul att ha möjlighet att göra det. Största anledningen till att Per inte brukar 

anpassa utseendet av mobilen var att han inte visste hur man gjorde och att det var 

något som han snart skulle ha glömt om någon lärde honom hur man gör. 

Kalle ville gärna ändra plats och storlek på vissa knappar och applikationer i ett 

gränssnitt, men bara en gång för då var det lättare att lokalisera funktionerna i 

smarttelefonen. Det hade hänt att hans kollega hade ändrat vissa saker i hans 

smarttelefon och det gjorde att han hade svårt att hitta i gränssnittet. 

Personalisering var ingen viktig punkt  för Alex, han berättade att han kunde 

ändra bakgrundsbild lite då och då men annars tyckte han att det inte var något 

värt att prioritera. 

För Adam var det inte nödvändigt att applikationer  erbjuder personalisering utan 

han brukar låta saker vara som de är. För honom var det viktigare att 

komponenterna inte ändrades för att det är lättare att komma ihåg då.  

Fredrik anpassar sitt gränssnitt i smarttelefonen så att alla applikationer står i 

bokstavsordning och det rekommenderar han att göra, det underlättar för honom 

att hitta vart saker är. 

4.2.2  Hörsel 

Ljud från applikationer 

Per ansåg att det var bra om applikationen erbjöd funktionen att lyssna och 

föredrog nästan att höra instruktioner istället för att läsa dem. 
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Kalle hade aldrig jobbat med applikationer som krävde att användaren ska behöva 

lyssna, men han hade inga problem med hörseln så det skulle inte störa honom 

med en auditiv återkoppling från smarttelefonen. 

 

Alex har inget problem med att jobba med ljud och i vissa applikationer så 

föredrar han det. Han berättade även att han brukar skicka ljudmeddelanden 

istället för använda sig av text för att han tycker det är bekvämare och det gällde 

samma sak när han skulle ta emot meddelanden. 

 

För Adam så var det inga problem ifall applikationen krävde att han skulle behöva 

lyssna men det var inget som han föredrog. 

 

Fredrik har inget problem att jobba med applikationer som ger auditiv 

återkoppling. 

 

Val med Auditiv eller textuell återkoppling. 

Per föredrog att en applikation gav återkoppling genom bara ljud. 

Kalle vill gärna att applikationen ger återkoppling med text och bild. 

Adam vill hellre ha återkoppling genom text, han ger inga större anledningar  till 

varför utan han föredrar att läsa instruktioner än att behöva lyssna. 

 

Fredrik vill gärna att applikationer ger återkoppling via ljud på grund av att den 

äldre användaren har många hobbies som kräver uppmärksamhet. 

 

"Många seniorer idag kör bil, segelflyger, åker snöskoter 

osv. om de får upp en app som pratar är det mycket 

bättre" 

 

Han nämnde även att äldre förstår mycket bättre genom att lyssna. Om 

applikationen erbjuder återkoppling via text ska det förklaras för användaren att 

han har möjlighet att zooma in säger Fredrik.
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4.2.3  Kognitiva funktioner 

Koncentrationsstörning 

Kalle och Alex kunde inte tänka på något som kan störa deras koncentration vid 

interaktion med smarttelefonen. 

Adam tycker att det är väldigt störande när en applikation vill att användaren ska 

betygsätta. Rutor som kommer upp mitt under användningen och som kan vara 

svårara att komma förbi var något som han upplevde kunde störa koncentrationen. 

För Fredrik och Per var "pop-up" reklam något som kunde förstöra 

koncentrationen och som de båda uppfatta som irriterande. 

Lärbarhet 

Per hade svårt att sätta en exakt siffra för hur mycket han skulle spendera av sin 

tid för att lära sig en applikation men eftersom han hade svårt för IT så skulle det 

krävas någon timme. Per ansåg även att en applikation bör vara lätt att använda 

men han kan tänka sig att lägga ner tid för att lära sig applikationen. För att korta 

upplärningstiden så skulle en steg för steg video hjälpa honom att förstå snabbare. 

Kalle ville gärna att pplikationen var lätt att lära och skulle inte vilja spendera 

längre tid på att lära sig hur applikationen fungerar. För att korta ner 

upplärningstiden så vill han gärna ha en instruktionsvideo och som tar det steg för 

steg om hur han ska använda applikationen. 

"Varje gång någon ung kille skulle förklara hur något 

fungerar gick det så snabbt och då förstår jag inte vad 

som har hänt" 

Så han ville gärna ha tydliga steg mellan varje vy med instruktioner på vilken 

knapp som han ska trycka på osv. 

Alex berättade att han brukar maximalt lägga 5-10 minuter på att lära sig en 

applikation och beroende hur viktig applikationen är så ville han inte lägga längre 

tid på att lära sig något utan bara köra igång direkt. 

För Adam så var det maximalt några minuter som han skulle kunna tänka sig att 

behöva lära sig en applikation, för honom kan en kort introduktionsvideo vara 

bra för att lära sig applikationen. 

Fredrik har jobbat med äldre länge och är 72 år själv och anser att bästa sättet att 

korta ner upplärningstiden är genom en kombination av bild och ljud. 
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Reducera minnesbeslastning genom att spara användaruppgifter 

Per ansåg att det var dåligt att applikationen sparar användaruppgifter eftersom det 

var såpass lätt att komma ihåg den typen av information. 

 

Kalle vill gärna att applikationen skulle spara hans användaruppgifter och tidigare 

inskriven data. Han nämnde att de äldre telefonernas funktion som heter T9 var 

väldigt smidigt för att skriva, mobiltelefonen föreslog vad som skulle skriva 

genom att klicka på en knapparna som bildade en kombination av ordet. Dessutom 

hade T9 funktionen att spara hela meningar och det tyckte Kalle var väldigt bra. 
 

 

Både Fredrik och Alex tyckte att det var bra om applikationen sparar 

användaruppgifter ifall han glömmer vad som har gjorts eller vilka uppgifter som 

har angetts. För Fredrik som brukar använda sig av Internet mycket tycker att 

cookies som sparar användaruppgifter är hur bra som helst eftersom han ständigt 

glömmer lösenord och användarnamn. 
 

 

Adam hade inga större synpunkter runt detta ämne men kunde vara lite 

misstänksam ifall en applikation erbjuder att spara användaruppgifter. 
 

 

Kontinuerlig återkoppling 

Eftersom Per ibland kunde komma åt knappar som gjorde att gränssnittet ändrades 

så att han inte visste vad som hade hänt skulle det vara hjälpsam om det fanns en 

ständig återkoppling med användaren som exempelvis varnar om vad som har 

skett. 

 

Kalle vill gärna jobba med en applikation som ger en klar återkoppling men 

eftersom han använder ungefär samma applikationer hela tiden så har han svårt att 

sätta sig in i en situation där det behövdes. 

Alex tycker att det är bra om applikationen ger återkoppling genom textrutor. 

Adam tycker att det är bra med återkoppling om användaren inte vet vart han/hon 

är på väg i applikationen men annars så  tycker han inte det var nödvändigt. 

 

Fredrik anser att återkoppling är något bra för äldre personer som sätter större 

värde på information inom navigeringen i applikationen 

 

4.2.4  Motorik 

Pekskärmen 

Ingen av respondenterna  hade några större svårigheter att jobba med en 

pekskärm. Alla föredrog att jobba med pekskärmen istället för fysiska knappar 

men det var mycket på grund av vana. 

 

Några problem med pekskärmen fanns som till exempel storleken på 

tangentbordet som hade för små knappar vilket orsakade att de kom åt flera 
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knappar samtidigt. Dessutom var pekskärmens känslighet något som de flesta 

hade problem med. Frågan om vad de anser är lättare mellan en datormus och 

pekskärmen ställdes och samtliga tycker att det går snabbare att navigera med 

pekskärmen. 
 

 

4.2.5  Övrigt 
 

Kalle föreslog att en applikation som var designad för äldre personer ”Skulle gå 

långsamt med tydliga steg”, han använde sig mycket av ordet simpelt när han 

besvara frågorna. Kalle sade att på grund av ålder har människor syn- och 

hörselproblem så applikationen skulle gärna använda sig av både ljud och text. 

Vid längre texter ville han gärna bläddra istället för att behöva zooma in. 
 

 

För Adam var synlighet något viktigt, att användaren har koll på vad det 

handlar om är grundläggande för designen. 

Fredrik berättar att en utvecklare bör tänka på användbarheten i applikationen, det 

ska vara enkelt.
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5   Analys 
 

Litteraturstudien har fokuserat på åldersrelaterade funktionsnedsättningar som 

påverkar faktorer som syn, hörsel, motorik och kognitiva funktioner. 

Undersökningen  har även riktat sig mot användbarhet som mål och 

designprinciper för att få en klarare bild på "användbarhet i design". 

 

Inom användbarhet har delar som lärbarhet, effektivitet,  säkerhet och minne varit 

i fokus genom uppsatsen och med Benyons et al. (2005) designprinciper ställda 

mot de funktionsnedsättningar  som visas i kapitel 3.5 så har de gett en bild på 

vad som borde finnas i en design av ett gränssnitt för en äldre målgrupp. 

 

5.1 Användbar design för en äldre målgrupp 

Om vi först tittar på litteraturöversikt i kapitel 3.1 ser vi hur ålder påverkar 

människokroppen både fysisk och psykiskt, normalt är det fyra faktorer som 

påverkas. 

    Syn 

    Hörsel 

    Motorik 

    Kognitiva funktioner 

 

En produkt med hög användbarhet är enligt ISO definitionen att den interaktiva 

produkten ska vara enkel att lära, effektiv att använda och tillfredsställande för 

användaren (Usability partners 2015). Undersökningen har kretsat runt de fyra 

faktorer ovan som påverkar interaktionen med produkten. Genom att undersöka 

hur dessa faktorer påverkas av ålder kan designlösningar tas fram som höjer 

graden av användbarheten genom att påverka upplärningen, effektiviteten och 

tillfredsställelsen av produkten. 

 

Användbarhet var en punkt i undersökningen så det var viktigt att först definiera 

det och genom användbarhetsmål förklara vad  användbarhet innebär för en 

specifik användare Rogers et al. (2011).  Användbarhetsmål sammankopplade 

med Benyon et al. (2005) designprinciper gav en bild på vad en användbar 

design bör innehålla. Genom att analysera varje funktionsnedsättning 

tillsammans med designprinciper och användbarhetsmål kunde uppsatsen belysa 

vilka delar av designen som bör förstärkas. Utförda intervjuer har gett en större 

förståelse av hur äldre personer upplever det mobila gränssnittet idag och hur 

enkelhet är grunden för en design av ett gränssntitt för äldre personer. 

Intervjufrågorna fokuserade de fyra faktorer och undersökte deras erfarenheter 

och åsikter om dagens applikationsgränssnitt.
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5.1.1  Synnedsättning 

Ett vanligt förekommande problem i ett smarttelefonsgränssnitt var storleken av 

knapparna på tangentbordet. Respondenterna av den utförda intervjun hade svårt 

att skriva vanliga textmeddelanden av den anledningen att knapparna var för små 

och de råkade komma åt andra knappar. Tangentbordet är något som inte brukar 

designas i en applikation utan den använder sig av smarttelefonens fördesignade 

tangentbord. Det är bra om vi tar detta i hänsyn och tänker på hur nära knapparna 

är  placerade och storleken på dessa i själva applikationen. För att applikationen 

ska vara användbar måste designen vara simpel för användaren att interagera 

med. Stora och synliga knappar bidrar till en effektivare användning av 

applikationen. 

 

Av de fem respondenterna var det bara två som hade något att säga om färger. 

Färger är något som är individuellt för varje användare. Kalle upplevde problem 

när han använde sig av ett gråtonig gränssnitt utan någon större konstrast, det kan 

vara personligt för just honom men enligt Synskadades Riksförbund (2011) är det  

bra med höga kontraster mellan textfärg och 

bakgrund. 

Att använda sig av bakgrundsbilder var något som Synskadades Riksförbund 

(2011) hade nämnt att en utvecklare ska undvika, Adam upplevde att läsa 

texter med en bakgrundsbild var svårt. En enkelt och snygg design är något att 

föredra. 

 

Ljusstyrkan är något som beror mycket på själva smarttelefonen, men en 

applikation kan erbjuda ett klarare och ljusare gränssnitt. Fyra av personerna som 

intervjuades hade hög ljudsstyrka av anledning att det var svårt att se gränssnittet 

annars. 

 

Synlighet innebär att visa vad som är möjligt att utföra vilket gör det enklare för 

användaren att känna igen än att behöva minnas vart saker finns i systemet 

(Benyon et al. 2005). Alla personer som intervjuades ansåg att det var en viktig 

punkt och vill jobba med applikationer som lägger stor vikt på detta. 

Självförklarande menyer och knappar var något som respondenterna tänkte på 

när jag nämnde synlighet, för det var viktigt att veta vart funktionerna finns 

genom att bara se på gränssnittet utan att behöva leta i flera menyer. 

 

Frågan om personalisering hade respondenterna olika åsikter om men de var 

överens om att det inte var en prioritering utan något som kan komma att 

användas men sätter inte stort värde på de. De flesta föredrar att gränssnittet inte 

ändrades av den anledning att det var lättare att navigera genom smarttelefonen 

när de visste vart allt var.
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5.1.2  Hörselnedsättning 

Hörselnedsättning är kopplad till åldrandet och påverkas av levnadsförhållanden. 

Pattison  & Stedmon (2006) skriver om att ålder påverkar förmågan att uppfatta 

komplex auditivt information, trots detta så hade ingen av respondenterna problem 

med auditiv återkoppling från en applikation. Fyra respondenter föredrar ljud 

istället för att behöva läsa text speciellt vid vägledande meddelanden, samt 

textmeddelande som kompletteras med ljud var något positivt enligt 

intervjupersonerna. 

Fredrik nämner att äldre är bättre på att lyssna och eftersom de har andra saker 

som kräver uppmärksamhet så är en auditiv återkoppling är bättre för den äldre 

användaren,  ålder bidrar till att koncentrationen försämras när en distraktion är 

närvarande (Masoro 1999). Så instruktioner som ges via ljud kan vara bättre vid 

"multitasking". 

5.1.3  Kognitiva funktionsnedsättningar 

Minnet är något som har tendens att bli sämre med åldern, speciellt arbetsminnet 

som lagrar informationen vid "multitasking" (Masoro 1999). I mina intervjufrågor 

valde jag att fokusera på hur smarttelefonens gränssnitt kan underlätta 

minnesbelastningen. 

Ett av Rogers et al (2011) användbarhetsmål är att ett system ska vara enkelt att 

minnas så att användaren inte behöver lära sig systemet på nytt varje gång. 

Flexibilitet är en av Benyon et al. (2005) designprinciper och betyder bl a. att ge 

användaren möjligheten att personalisera genom att ändra utseende och beteende 

på komponenter. Personalisering var ingen viktig del för respondenterna utan de 

föredrog att gränssnittet inte ändrades så att de inte behövde leta efter saker. 

Att applikationen skulle spara användaruppgifter fanns det olika åsikter om men 

majoriteten tyckte det var ett bra ide, det skulle spara tid och underlätta för 

framtiden. 

Kontinuerlig återkoppling var en annan punkt som rörde minnet, tydlig 

återkoppling bidrar till att användaren förstår vad som sker och nästa gång det 

händer så ska hen veta vad som ska göras. Alla respondenter ansåg att det var 

något positiv med ständig återkoppling mellan applikationen och användaren. 

Fredrik berättar att äldre sätter större värde på information inom navigationen än 

vad unga gör. 

Lärbarhet var ett annan användbarhetsmål som har att göra med hur lång tid det 

tar att lära sig en applikation. Det är en känd faktor att personer inte vill 

spendera mycket tid på att lära sig hur ett system fungerar utan de vill komma 

igång direkt Rogers et al. (2011) .  Respondenterna ansåg att en applikation bör
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framför allt vara enkel, tiden som maximalt skulle läggas på att lära sig en 

applikation var olika men ingen vill spendera en längre tid på upplärningsfasen. 

 

Den mest rekommenderade tekniken för att minska upplärningstiden var en 

introduktionsvideo med steg för steg instruktioner. En video som visar de möjliga 

funktionerna skulle öka användbarheten genom att effektiv minska 

upplärningstiden och göra att applikationen blir mer inbjudande att användas. 

 

5.1.4  Motoriska funktionsnedsättningar 
 

Äldre personer påverkas av nedsatt muskelstyrka och en betydande nedgång av 

motoriska färdigheter har visats för personer över 64 år (Medical Daily 2013). När 

empiri skulle samlas in riktade jag som intervjuare mina frågor mot hur de 

upplever pekskärmen.  Vissa hade några svårigheter med att använda 

smarttelefonens tangentbord på grund av storleken på knapparna. 

Känsligheten av pekskärmen var något som de upplevde som ett problem ibland. 

Designen av applikationen har inte med smarttelefonens känslighet att göra men 

det är värt att ha i åtanke. 
 

 

5.2   Summering 
 

För att förtydliga ovanstående påpekanden har en tabell skapats (Tabell 2) som 

belyser vilka designprinciper och användbarhetsmål som behöver förstärkas. 

Tabellen har även kompletterats med informationen samlad från de utförda 

intervjuerna med de punkter som respondenterna ansåg som viktigast har 

markerats. 

 

Tabell 2 Varje ålder påverkade faktor ställs tillsammans med vad som behöver 

förstärkas inom varje område (Kompletterad med den insamlade empiri).

Motorik Kognitiva funktioner Syn Hörsel 

Synlighet 

Placering 

Återhämtning 

Mappning 

Självförklarande 

Effektiv 

Flexibel 

Lätt att komma ihåg 

Lärbarhet 

Navigation 

Återhämtning 

Inbjudande 

Konsekvent 

Kontinuerlig 

återkoppling 

Mappning 

Synlighet 

Självförklarande 

Placering/färg 

Stil 

Återkoppling 

Säkerhet 

Lätt att komma 

ihåg Navigation 

Begränsning 

En enkel design. 

Återkoppling 

Textmeddelanden 

som kompletteras 

med ljud. 



31
31

6  Avslutning 

6.1   Diskussion 

Dålig syn gör att användaren har svårt att se mindre komponenter i gränssnittet, 

stora och synliga komponenter är nödvändigt. Synlighet innebär för den äldre 

användaren att knappar syns och funktioner är självklara. En applikation som inte 

erbjuder en klar och tydlig design är inte attraktiv för den äldre användaren. 

Färger är något  individuellt för användaren men något som bör finnas i åtanke är 

kontrasten, en stark konstrast mellan bakgrund och textfärg ökar synligheten 

genom att det blir lättare att urskilja texten. Personalisering var ingen 

prioritering för respondenterna istället så ville de att komponenterna inte ändrades 

eller bytte plats, om en uppdatering av applikationen skulle ske är det viktigt att 

inte ändra komponenternas utseende för mycket. Återkoppling genom 

informationsrutor med text ska vara stora och synliga, en "OK" ska bekräfta att 

användaren har förstått. Inga tidsbegränsningar på informationsrutor. 

Hörselnedsättning är kopplad till åldrandet men auditiv återkoppling är något som 

kan vara att föredra vid design för en äldre användare. En lösning är att 

komplettera textuell återkoppling med ljud för att öka chanserna att användaren 

uppfattar allt. 

Minnet har varit en viktig punkt i undersökningen och frågan "hur en design kan 

minska minnesbelastningen?" har berörts. Ett av Benyond et al. (2005) citat var att 

"Det är bättre att känna igen än att behöva komma ihåg (s. 340)" på så sätt är 

självklara ikoner och en enkel design grundläggande. Applikationen ska spara 

tidigare uppgifter för att underlätta genom att påminna användaren vad som har 

gjorts och effektivisera processen genom att inte behöva fylla i alla uppgifter igen. 

Att erbjuda personalisering av en applikation var något som inte passade alla men 

val av placering på komponenter så som menyer och knappar är ett bra sätt för att 

användaren ska effektivisera användningen. Genom att erbjuda funktionen att 

menyn ska vara i alfabetisk ordning så kan de lokalisera komponenterna lättare. 

Kontinuerlig återkoppling hjälper användaren att minnas vad som sker och nästa 

gång det händer så ska denne veta vad som ska göras. Vid längre uppgifter är det 

grundläggande att ha en klar återkoppling så att användaren ser framsteg och 

kommer ihåg aktivitetens mål. En applikation som tar för lång tid att lära sig är 

inte användbar därför är det viktigt att tänka på det under utvecklingen av 

designen. "Hur kan vi korta upplärningstiden?" och "Vad kan vara svårt att lära 

sig?", genom korta instruktionsvideos kan båda dessa frågor besvaras, varje video 

ska erbjuda steg för steg instruktioner som är tydliga för användaren. Mappning 

av kontrollerna bör ha en självklar utformning på så sätt öka förståelsen av 

produktens design, rätt organiserade komponenter gör det lättare för användaren 

att lära sig applikationen och minnas inför nästa gång.
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Pekskärmen var något att föredra men det fanns några problem med känslighet 

och tangetbordet därför rekommenderas  minsta storleken av komponenter i ett 

applikationsgränssnitt ska vara 1cm x 1cm. Dessutom finns det även 

rekommendationer för avståndet mellan komponenterna,  tre av de respondenterna 

klagade på att vissa av knapparna var för nära varandra eller att de råka komma åt 

andra saker i gränssnittet så avstånd mellan knapparna är grundläggande. 

Återhämtning är en designprincip som bör finnas i åtanke just runt motoriska 

funktionsnedsättningar, ge användaren möjlighet att ångra handlingar. Genom 

mappning placera komponenterna på ett sätt som är anpassade för att de ska vara 

enkelt för användaren att styra. 

6.2 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och undersöka åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar som påverkar användbarheten av ett applikationsgränssnitt 

samt belysa vad som behöver förstärkas för att öka användbarheten. 

Förutom syftet skulle denna undersökningsfråga besvaras: 

Vad är en användbar design av applikationsgränssnitt för en äldre generation? 

Med hjälp av litteraturstudien har fyra funktionsnedsättningar identifierats, 

synnedsättning, hörselnedsättning, kognitiva funktionsnedsättningar och 

motoriska funktionsnedsättning. 

Genom att granska en specifik målgrupp och ta hänsyn till de 

funktionsnedsättningar som litteraturstudien tar upp samt analysera med 

designprinciper och användbarhetsmål har en tabell skapats (Tabell 2). 

Tabellen svarar på undersökningsfrågan genom att visa vilka delar av en design 

som rekommenderas att förstärkas för respektive funktionsnedsättning och genom 

detta förbättra upplärningen, effektiviteten och tillfredsställelsen av produkten 

vilket i sin tur resulterar i en användbar design för en äldre generation.
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Vad jobbar du med? 

Hur gammal är du? 

Äger du en smarttelefon idag? 

Hur ofta använder du mobilen per dag? 

Vad använder du din mobil mest för? 

Använder du någon typ av applikation? 

Hur bekväm är du med mobilen? 

Äger du en surfplatta idag? 

Hur ofta använder du surfplattan per dag? 

Vad använder du din surfplattan mest för? 

Använder du någon typ av applikation? 

Hur bekväm är du med surfplattan? 

Vissa kan uppfatta knappar och de olika objekt i telefonen som små och svåra 

att urskilja. Berätta vad du anser om detta? Storleken på knappar och text? 

Färger i ett gränssnitt påverkar användaren individuellt, vilka färger upplever 

du är svåra att urskilja på text eller ikoner? Vilka färger anser du är lättare att 

jobba med? 

 Hur hög ljusstyrka brukar du använda i telefonen? Varför? 

Synlighet innebär att alla funktioner är synliga för användaren. Vad har du för 

personligt erfarenhet av det? Är det något som är viktigt för dig att knappar 

och andra komponenter är synliga? 

Vissa applikationer ger användaren möjligheten att personalisera utseendet 

genom att till exempel ändra färg eller ordning på knappar. Är det något som 

du anser är nödvändigt? Skulle det hjälpa dig att minnas hur saker funkar i 

applikationen? 

Det finns applikationer som kan kräva att användaren ska lyssna, vad anser du 

om detta? 
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    Vad kan störa din koncentration i gränssnittet när du använder en applikation? 

Vad kan du uppfatta som irriterande i ett gränssnitt? 

Hur viktigt är det för dig att applikationen är lätt att lära sig? Hur mycket tid 

skulle du maximalt lägga på att lära dig en applikation? Kan du ge någon 

exempel som skulle underlätta eller korta ner upplärningstiden? 

 Vad skulle du säga är en effektiv applikation? Eller en ineffektiv applikation? 

Vissa applikationer erbjuder användaren att spara användaruppgifter för 

framtiden och underlättar minnesbelastningen, hur upplever du detta? Är det 

något som du anser är positivt? 

Kontinuerlig återkoppling är en viktig punkt i min undersökning. Det innebär 

att genom bl a. textrutor visa användaren vad applikationen gör. Hur viktigt 

skulle du säga att det är? Skulle du uppleva det som störande eller hjälpsam? 

Vissa personer tycker det är svårt att använda iphones och sufplattor pga. de 

inte har några fysiska knappar. Vad tycker du om det? Är pekskärmen 

effektiv? 

 Vilka svårigheter har du mött när du ska använda pekskärmen? 

 Vad föredrar du att använda mus eller pekskärm? Motivera. 

Erfarenheter 

Kan du ge några exempel på applikationer som du har upplevt som dåliga respektive 

bra? Varför? 

Är det något mer som du tror kan vara bra att i ett gränssnitt designad för äldre? 

Något du har tänkt att en utvecklare bör ha i åtanke?

Skulle du vilja att en applikation ger återkoppling via ljud eller text? Du 

kanske föredrar du bara text eller bara ljud?
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Bilaga 2: Skriftligt medgivande. 

Syftet med denna intervju är att ta reda på vad du anser om dagens 

applikationsgränssnitt. Jag kommer att ställa frågor om din erfarenhet med din 

nuvarande smarttelefon samt hur du upplever vissa funktioner i applikationer. 

Ni kommer att vara anonym och kommer att omnämnas i uppsatsen med fiktivt 

namn. Ni har rätten att när som helst avbryta intervjun. Vid avbrutet intervju 

kommer jag inte att använda någon av den data jag fått in under intervjun. 

Informationen kommer att användas i min c-uppsats och endast för 

forskningsändamål. 

Genom att skriva under detta medgivande tillåter ni att jag använder den 

informationen som jag samlar under intervjun till min C-uppsats. Ni godkänner 

även att jag använder mig utav utrustning för att göra en ljudupptagning. 

Datum  Underskrift




