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ABSTRACT 

In order to compile a comprehensive representation of the available guidelines regarding 
interface design for an elderly audience, the available literature was scoured. A prototype 
interface was then produced based on the guidelines produced from this in combination 
with previously established needs among elderly that are subject to home care. Six subjects 
participated in a series of usability test that were implemented to evaluate the design of the 
prototype, along with complementary interviews that served to investigate the subject’s 
attitudes towards such a product that the prototype represents in general. The chosen 
method for these usability tests proved problematic and appropriate measures had to be 
implemented in order for the tests to produce adequate data. The results of the attuned 
method showcased an expected animosity towards the type of technology used in the tests 
while at the same time demonstrating the perceived redundancy in the product due to 
already established systems in use by the subjects as well as the requirements for such a 
product to be viable. That is primarily the extended ability to contact and/or communicate 
with caregivers that such a product offers.  

Keywords: interface design, elderly, home care, usability tests 
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FÖRORD  

Iden till detta arbete togs fram tillsammans med Åsa Glaver, projektledare på Tieto, som också 
erbjöd stöd och material under arbetets gång, vilket jag vill passa på att tacka för. Jag vill också 
tacka min handledare, Ulf Träff för att ha erbjudit rådgivning när det behövdes samt övriga 
medlemmar i min seminariegrupp, framförallt för rådgivning kring rapportens disposition och 
struktur.  
 
Mina förhoppningar är att innehållet den här rapporten ska kunna bidra till forskningsfältet 
som helhet och att både den implementerade metoden och resultatet ska kunna användas 
som underlag för ytterligare forskning eller en kommersiell tillämpning av en sådan produkt 
som har utforskats.  
 
 
Linköping, 6 juni 2019 
 
 
Jonas Hilmersson 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

En nästintill oundviklig konsekvens av att åldras är en tillbakagång av vissa kognitiva 
funktioner, inklusive episodiskt minne (Allen, Morris, Stark, Fortin, & Stark, 2015), 
arbetsminne (Klencklen, Lavenex, Brandner, & Lavenex, 2017) samt perceptuell förmåga 
(Abell et al., 2018). Denna tillbakagång tillskrivs den utbredda atrofi av grå hjärnsubstans som 
sker när en person åldras (Sigurdsson et al., 2012). Dessa nedsättningar kan medföra att 
personen har svårt att minnas saker från det förflutna, men också att planera händelser och 
utföra vardagliga sysslor, vilket kombinerat är en grogrund för en sänkt livskvalité och utgör 
sämre förutsättningar för en meningsfull tillvaro. 

Begreppet äldre kommer i den här rapporten att användas för att benämna personer över 80 
års ålder, då det är först vid 80 års ålder som behovet av vård och insatser från det offentliga 
ökar markant (Santoni et al., 2015). Men då effekterna av åldrande varierar från person till 
person så är det egentligen inget statiskt begrepp, utan benämner snarare ett tillstånd av 
nedsatt kognitiv och fysisk förmåga än en specifik ålder. 

Från 2007 till 2017 har andelen personer över 80 års ålder som bor hemma och har hemtjänst 
ökat med 8,2 procentenheter från 22,5 % till 30,7 %. Samtidigt har antalet personer över 80 
års ålder som bor i särskilt boende bara ökat med 0,7 procentenheter från 15,5 % till 16,2 % 
(Socialstyrelsen, 2019). Det är svårt att redogöra för exakt vad detta beror på, men i Boverkets 
Bostadsmarknadsenkät för 2018 så anger 116 kommuner att de bedömer att de idag har ett 
underskott av platser på särskilt boende för äldre och 173 kommuner anger att de kommer ha 
ett underskott om två år (Boverket, 2019). 

Samtidigt så sker en förändring i Sveriges demografi mot en åldrande befolkning på grund av 
de varierande trender i barnafödande som har passerat det senaste århundradet (Statistiska 
Centralbyrån, 2019), vilket leder till att behovet av alla typer av äldrevård ökar samtidigt som 
den andel av populationen som har möjlighet förse detta minskar. Glappet mellan personer 
som har behov av stöd och andelen som får plats på särskilt boende växer också på grund av 
att människor dessutom generellt lever längre idag än tidigare (Statistiska Centralbyrån, 
2019), men att fler samtidigt är - eller åtminstone upplever sig som - friskare (Folkhälsodata, 
2019) och därmed inte kvalificerar för en plats på ett särskilt boende då en plats där kräver att 
man inte kan tillgodose sina behov själv (Sveriges Riksdag, 2019). Det bör också 
uppmärksammas att skillnaden i omsorgsinsats från år till år kan vara relevant att ta hänsyn 
till, framförallt när det gäller personer över 80 års ålder som bor på särskilt boende där 
skillnaden från ett år till ett annat i vissa fall är lika stor som skillnaden mellan 2007 och 2017 
(så är fallet mellan 2014 och 2015 där andelen var 17,2 % och 16,5 % respektive). 

Samtidigt som denna förändring i Sveriges demografi ställer en högre belastning på 
äldrevården så ställer bristen på plats på särskilt boende högre krav på de äldre som är i behov 
av stöd då hemtjänst inte erbjuder samma förutsättningar som en placering på ett särskilt 
boende där personalen kan agera minne, alarm och andra typer av stöd åt brukaren 
(Gustafsson, 2008). Personalen och utgör på så sätt vad som kan kallas för en förlängning av 
brukarens kognitiva förmågor, vilka som tidigare nämnt ofta är nedsatt på grund av 
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åldersrelaterade problem. Äldre som bor hemma med hemtjänst har därmed inte samma 
tillgång till detta stöd och hemtjänsten kan samtidigt upplevas vara ett nödvändigt ont av 
brukaren som inser och accepterar att hen behöver hjälp med vissa saker i vardagen, trots att 
det kan upplevas som jobbigt och främmande (Karlsson & Nordström, 2017). Detta är 
någonting som eventuellt skulle kunna förbättras med hjälp av ett gränssnitt som erbjuder 
motsvarande förlängning av kognitiva förmågor för brukaren och som dessutom är designat 
utifrån dennes behov. 

Riktlinjer som berör UX och interaktionsdesign innefattar ofta väldigt mycket generalisering 
och utelämnar därmed perspektivet från äldre och framför allt kognitivt nedsatta äldre. Detta 
gör att kognitivt nedsatta äldre är en i forskningen något bortglömd grupp. Det finns därför 
ett värde i att sammanställa den data som finns tillgänglig för att producera en enhetlig bild 
av de behov och rekommendationer som finns gällande interaktionsdesign för just denna 
grupp. 

1.2 Syfte 

Detta är vad som ämnas att göra denna studie för att sedan utifrån denna sammanställning 
av lämplig interaktionsdesign för äldre i kombination med en kartläggning av de behov som 
återfinns hos gruppen ta fram ett gränssnitt som erbjuder personer med hemtjänst den 
förlängning av dennes kognitiva förmåga som personalen på ett särskilt boende annars skulle 
erbjuda. Detta innefattar då för användaren en (enkel) kalenderfunktion som syftar till att 
förenkla för användaren att organisera och planera sin vardag, en påminnelsehantering (med 
och utan koppling till vårdgivare) för samma syfte. Utöver dessa kommer också en funktion 
som kan användas för att dokumentera och återkomma till minnen utforskas. En sådan 
applikation skulle då kunna installeras hos brukaren för att underlätta för denne att bibehålla 
en meningsfull tillvaro, trots eventuella kognitiva begränsningar.  

Det är relevant att notera att alla dessa komponenter redan finns att återhämta i de apparater 
som finns tillgängliga på marknaden idag men det är väl dokumenterat att äldre ofta har en 
negativ inställning till denna typ av teknologi (Mostaghel, 2016), och ett av målen med denna 
studie är då att ta fram ett gränssnitt med en design som kringgår de anledningar som finns 
till detta.  

Om gränssnittet motsvarar en lyckad syntes av de riktlinjer som finns tillgängliga så kommer 
resultatet av utvärderingen av gränssnittet skildra lämpligheten i gränssnittets design och 
därmed utgöra ett underlag för en framtida utredning av en implementation av ett sådant 
gränssnitt.  

Syftet med denna studie är därmed att utvärdera det gränssnitt som tas fram baserat på de 
riktlinjer som redan finns samt kartlägga behovet av en sådan produkt som prototypen 
motsvarar hos målgruppen för att resultatet av denna utvärdering ska kunna användas som 
underlag för en implementation av en sådan produkt hos målgruppen.  
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1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som behöver besvaras i tur och ordning för att åstadkomma detta är då 
som följer:  

• Vad är riktlinjerna för att designa gränssnitt för äldre? 

• Hur skulle ett gränssnitt som designas utifrån de här riktlinjerna (kunna) se ut? 

• Hur väl mottas ett gränssnitt med en sådan design av målgruppen? 

• Hur ser behovet av en sådan produkt ut hos målgruppen? 

1.4 Externt samarbete 

Detta arbete kommer utföras i förmån för och i samarbete med Tieto, vilket är ett mjukvaru- 
och tjänsteföretag, som redan erbjuder IT-lösningar för flera fält inom välfärdssektorn, 
inklusive äldrevård och hemtjänst, till flera länder i Norden (Tieto, 2019).  

 

2. TEORI 

2.1 Äldres attityd till digitala gränssnitt  

När man designar gränssnitt för äldre så måste man utöver att ta hänsyn till eventuella 
kognitiva och perceptuella nedsättningar också ta hänsyn till eventuell brist på erfarenhet 
med teknologi generellt och med digitala gränssnitt specifikt hos användarna samt eventuella 
negativa attityder till den teknologi som används i användbarhetstesterna. Nyligen genomförd 
forskning skildrar att äldre dessutom tvivlar mer på sina egna förmågor (Nymberg et al., 2019) 
Viktigt att uppmärksamma är att fenomenet i det aktuella fallet gällde e-hälsa och inte digitala 
gränssnitt generellt, men det framgår ingen uppenbar anledning till att det inte skulle gå att 
generalisera dessa resultat.  

2.2 Riktlinjer för att designa gränssnitt för äldre 

De viktigaste tidigare kartlagda riktlinjer för design av gränssnitt med äldre som målgrupp 
kommer presenteras här. De riktlinjer som är relevanta för det aktuella gränssnittet kan 
sammanfattas till de som presenteras nedan: 

• enkelhet (eng. simplicity) (Williams et al, 2013) eller med andra ord reducering av 
komplexitet (Phiriyapokanon, 2011) 

o exkludera funktioner som används sällan 
o undvik komplexa interaktioner 
o reducera antalet element på varje sida till ett antal som hamnar i räckvidden 

av 5 +- 2 
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• begränsa antalet och komplexiteten i de handlingar som presenteras på skärmen 
(Williams et al, 2013) eller med andra ord en tydlig struktur för varje uppgift 
(Phiriyapokanon, 2011), för att inte förvirra användaren 

o varje knapp ska ha endast en funktion 
o varje sida ska erbjuda (lösningen för) endast en uppgift 
o förse användaren med en bekräftelse varje gång en handling utförs 

 

• sparsamt och funktionellt användande av färger och andra iögonfallande element 
(Williams et al, 2013) eller med andra ord en förenlighet i den information som 
presenteras för användaren (Phiriyapokanon, 2011), för att inte distrahera användaren 

o nyttja användandet av färger 
o nyttja användandet av etiketter 
o nyttja användandet av en ”navigation bar” 

 

• snabb och tydlig feedback (Phiriyapokanon, 2011) 
o förse användaren med kontinuerlig feedback 
o förse användaren med tydlig feedback för varje handling 

 

• stöd till användaren (Phiriyapokanon, 2011) 
o minimera antalet fel användaren gör 
o gör det enkelt för användaren att återhämta sig efter ett fel 
o förse användaren med hjälp på skärmen när detta behövs 

 

• anpassningsbarhet (Phiriyapokanon, 2011) 
o möjliggör för anpassning baserat på nedsättning 
o möjliggör för fjärrstyrning av gränssnittet 

 

• optimering av gränssnitt (Phiriyapokanon, 2011) 
o använd lämpliga storlekar för gränssnittets komponenter 

▪ knappar bör vara mellan 16,5 mm och 19,05 mm 
▪ avståndet mellan knappar bör vara mellan 3,15 mm och 12,7 mm 

o presentera text på ett så enkelt sätt som möjligt 
▪ text bör ha storlek 14 eller högre 
▪ nyttja typsnitt som saknar seriffer 
▪ nyttja svart text mot en vit bakgrund 
▪ undvik att implementera rörelse i texten (och framför allt invecklad eller 

överdriven sådan) 
o placera de områden där interaktion med gränssnittet sker i skärmens mitt 
o nyttja multimodal kommunikation 
o nyttja avbildandet av fysiska objekt i designen 
o undvik användandet av en ”scrollbar” 

Observera att ovanstående riktlinjer endast är gällande visuell design och därmed utelämnas 
rekommendationer och utvärdering gällande implementationer tillhörande andra medium, 
inklusive ljud och haptik, från detta arbete.  
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3. METOD 

3.1 Framtagning av prototyp 

Gränssnittet designades utifrån de kartlagda behoven och sammanställdes i en prototyp som 
togs fram i programmet Axure (se bilaga 1). Nedan visas första sidan i prototypen (observera 
att de små, blå kvadraterna är indikatorer för vilka element som är interaktiva och att dessa 
inte syntes för användaren under testet).  

 

Hela prototypen med interaktiva element och övergångar finns när det här skrivs att ta del 
av via följande länk (lösenordet är ”jonas”):  

https://720y2j.axshare.com 

Vad som är viktigt att poängtera gällande den valda designen är att den inte alltid 
överensstämmer med de riktlinjer som redogjorts för. Detta beror ibland på en inkompabilitet 
mellan dessa riktlinjer och de kartlagda behoven. I de flesta fall är det dock resultatet av en 
situation där det är omöjligt eller åtminstone anses vara opraktiskt att ta hänsyn till alla 
riktlinjer. 
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Exempelvis den sida som innehåller en kalender bryter mot riktlinjen gällande reduceringen 
av element (vilken tolkades som reduceringen av interaktiva element), då kalendern består av 
betydligt fler element än 5 +- 2 och om kalendern skulle delas upp för att inte bryta mot denna 
riktlinje så skulle designen istället bryta mot riktlinjen gällande att nyttja avbildandet av fysiska 
objekt i designen.  

3.2 Urval 

Användbarhetstestet utfördes med äldre för att testdeltagarna ska vara så representativa för 
den tänkta målgruppen som möjligt. Det är dock svårt att avgöra (framför allt i förväg) vilka 
äldre som är kognitivt nedsatta och inte, vilket kan anses vara ett problem då det egentligen 
är just kognitivt nedsatta äldre som utgör målgruppen för vilka gränssnittet är designat, men 
det går samtidigt att argumentera för att de flesta äldre är kognitivt nedsatta i någon 
utsträckning och denna avgränsning inkluderades därför inte i urvalet. 

Sammanlagt deltog sex personer i åldrarna 70 – 96 i studien (pilottestets deltagare inräknat), 
varav fem kvinnor och en man. Hälften av dessa hade någon form av hemtjänst vid 
testtillfället. Testdeltagarna rekryterades genom vad som kan kallas för ett 
bekvämlighetsurval som i det här fallet innebar att de var personer bosatta i det samhälle där 
testledaren växte upp. Intresse för deltagande i studien undersöktes genom ett telefonsamtal 
eller ett hembesök baserat på nivån av tidigare interaktion där de personer som testledaren 
ansåg sig vara mer främmande för kontaktades via telefonsamtal och resterande via 
hembesök för att öka chansen att de väljer att delta i studien.  

Detta är förstås inte ett optimalt tillvägagångssätt för att rekrytera testdeltagare, men med 
tanke på hur tveksamma flera av dem ändå var till att delta så överväger fördelen med ett 
(antaget) ökat deltagande som ett resultat av att de tillfrågade hade tidigare bekantskap med 
testledaren nackdelarna som kommer med ett sådant urval. 

Ett potentiellt problem med urvalet kan påstås vara att deltagarna känner eller åtminstone 
känner till varandra då det kan påverka deras resultat i och med att de jämför sig med varandra 
eller berättar för varandra om testets innehåll, vilket skulle kunna påverka deras testresultat. 
Detta förebyggdes delvis genom att informera testdeltagarna om hur det kan påverka studien 
om de berättar för varandra om testets innehåll och att uppmana dem att därför inte göra det 
inom de närmsta dagarna. Det gjordes dock främst genom att genomföra alla tester i ett så 
kort tidsintervall som möjligt för att förebygga att testdeltagarna hinner prata med varandra 
mellan testerna.  

3.3 Det planerade användbarhetstestet 

Ambitionen var att det gränssnitt som tagits fram skulle utvärderas genom ett antal 
användbarhetstest som skulle genomföras i enlighet med Arvola (2014). Ett sådant 
användbarhetstest innefattar att testdeltagaren får agera användare av gränssnittet genom 
att interagera med den prototyp som har tagits fram. Som underlag för interaktionen används 
en serie uppgifter, som deltagaren blir instruerad att genomföra (Arvola, 2014). Resultatet 
från dessa tester utgörs därmed främst av de tankar och reflektioner som testdeltagaren ger 
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uttryck för under genomförandet av dessa uppgifter. Utöver detta ställs en serie intervjufrågor 
för att producera kompletterande information om testdeltagarens bakgrund och behov.  

En väsentlig aspekt av användbarhetstesterna, som är relaterat till målgruppen är att 
överkomma eventuell brist på erfarenhet av teknologi generellt och digitala gränssnitt 
specifikt och utöver det eventuella initiala negativa attityder till främmande teknologi. Om 
deltagaren har gått med på att delta i studien efter att ha fått den beskriven för sig så har det 
största problemet med detta redan överkommits, men för att ytterligare minska risken för att 
detta påverkar resultatet så genomfördes testledaren i de fall där det var nödvändigt en 
introduktion av surfplattan innan testet. Denna introduktion innefattade en presentation om 
vad en applikation är (med hjälp av applikationen för Aftonbladet), en demonstration av hur 
man skriver i gränssnittet och en genomgång av de tre inbyggda knapparna (det vill säga 
bakåtknappen, hemknappen och knappen för att visa alla öppna applikationer). Om ytterligare 
introduktion krävdes för att testdeltagaren skulle uppnå en tillräcklig förståelse av proceduren 
och teknologin som användes för att känna sig bekväm att interagera med surfplattan så 
presenterades denna i samtalsform.  

3.4 Testmiljön 

Användbarhetstesterna utfördes i varje deltagares respektive hem. Detta fyllde flera syften. 
Det gjordes delvis för att i någon mån kunna simulera den situation i vilken det faktiska 
gränssnittet är tänkt att användas i ett försök att öka studiens validitet, men det gjordes också 
med resonemanget att det ökar chansen att förfrågade potentiella deltagare väljer att delta i 
studien om de får genomföra studien i sitt hem då det innebär att det inte krävs lika mycket 
tid och ansträngning från deras sida.  

Den främsta anledningen till att testerna genomfördes i varje deltagares respektive hem var 
dock för att det ger deltagaren bra förutsättningar för att vara bekväm i situationen. Att 
deltagaren är bekväm i situationen är i sig viktigt av flera anledningar. Till att börja med så är 
det önskvärt med hänsyn till etiska principer att testdeltagarens upplevelse av testet är positiv 
(eller åtminstone innehåller så få negativa moment som möjligt). Den främsta anledningen till 
varför det är viktigt är dock för att testet att deltagaren ska känna sig bekväm i att uttrycka 
sina tankar och reflektioner kring interaktionen och gränssnittet. Om användaren känner sig 
obekväm så är resultaten som erhålls inte pålitliga (Arvola, 2014).  

Att testdeltagaren uttrycker sig verbalt kring sin upplevelse av gränssnittet och dess 
funktioner utgör dessutom som redogjort för tidigare en väsentlig del av utvärderingen då 
testdeltagarens tankar och reflektioner utgör en essentiell del av det resultat som 
användbarhetstesterna har som syfte att producera. Vikten av att testdeltagaren verbaliserar 
sina tankar och upplevelser förklarades därför för varje testdeltagare och de uppmuntrades 
innan testets början att göra just detta. Testdeltagaren påmindes även om det under testets 
gång om denne slutade göra det. Testdeltagarna informerades i enlighet med Arvola (2014) 
också upprepade gånger om att det är gränssnittets design som testas och inte deras förmåga 
och att även ett ”misslyckande” från deras sida bidrar till studien då det indikerar någon form 
av brist i gränssnittets design.  
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3.5 Intervjuguide  

För att underlätta att strukturen i varje testtillfälle förblev konsekvent genom alla tester 
sammanställdes en intervjuguide där den övergripande strukturen fanns representerad och 
som inkluderande all information som var väsentlig för testdeltagaren, de olika uppgifterna 
samt förtestfrågorna för intervjun, i enlighet med Arvola (2014). Denna intervjuguide 
sammanställdes i samma anteckningsblock som skulle användas för att dokumentera 
testdeltagarnas yttranden och beteendemönster och var därmed inkluderad vid varje 
testtillfälle (detta innefattar även pilottestet). 

De viktigaste punkterna i den information som presenterades för testdeltagarna utformades i 
enlighet med Arvola (2014) och löd som följer: 

• att testdeltagaren genom att skriva på samtyckesblanketten går med på att delta i 
studien 

• att det är frivilligt att delta i studien 

• att de har möjlighet att säga till eller fråga testledaren om de undrar något eller 
känner obehag 

• att deras beteende observeras och att samtalet spelas in 

• hur deras deltagande kommer bidra till studien, det vill säga hur resultat och 
inspelningar kommer användas 

• att deras deltagande är anonymt och att deras resultat därmed kommer behandlas 
konfidentiellt 

Denna information fanns även på den samtyckesblankett som de blev ombedda att läsa 
igenom och skriva under (se bilaga 2). Informationen upprepades och det ibland i kombination 
med att ordföljden eller grammatiken anpassades, om detta var nödvändigt för att 
testdeltagaren skulle förstå informationen. Innehållet i informationen som presenterades var 
dock alltid samma.  

De intervjufrågor som inkluderades i intervjuguiden var som följer:  

• Vilken utbildningsnivå har du? 

• Hur ser din arbetslivserfarenhet ut? 

• Har använt en surfplatta eller dator tidigare?  
o Hur ofta använder du en surfplatta eller dator? (denna fråga ställdes på olika 

sätt eller inte alls beroende på testdeltagarens svar på den överordnade frågan) 

• Skulle du säga att det finns ett behov en sådan app? (denna fråga ställdes efter att ha 
introducerat applikationen för testdeltagaren) 

Dessa frågor behövdes oftast inte ställas då testdeltagarna hade en tendens att självmant 
presentera sådan information.  

De uppgifter som inkluderades i intervjuguiden var som följer:  

• Hur skulle du göra för att ta bort händelsen ”Middag” från dagens schema.  

• Hur skulle du göra för att lägga till händelsen ”Väckning” klockan 09.00 i 
morgondagens schema.  
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• Hur skulle du göra för att döpa om minnet ”Syster föddes” från 1951 till ”Anna föddes”.  

• Hur skulle du göra för att lägg till ett nytt minne med namnet ”Middag med barnen” 
för den 4 juni.  

Ibland behövde testledaren repetera eller förtydliga en eller flera av uppgifterna för att 
testdeltagaren skulle uppnå en tillräcklig förståelse av uppgiften för att känna sig bekväm att 
försöka genomföra den.  

3.6 Materiel 

Den surfplatta som användes för användbarhetstesterna var en Samsung Tab A 10,1”. Valet 
av den apparat som användes i testerna är relevant då både storleken och egenskaperna hos 
apparaten som används i användbarhetstesterna påverkar studiens validitet. Anledningen till 
att en surfplatta anses vara lämplig för en implementation av applikationen hos målgruppen, 
snarare än en mobil eller dator är kombinationen av mobilitet och skärmstorlek som kommer 
med en surfplatta då storleken kan tas tillvara på för att kompensera för begränsningar i syn 
och rörlighet hos användaren.  

Utöver ett anteckningsblock inkluderades även en apparat för inspelning av ljud (i det här 
fallet en mobiltelefon), återigen i enlighet med Arvola (2014) (någon transkription av 
inspelningarna gjordes dock inte).  

Anledningen till att intervjuguiden skrevs för hand i det anteckningsblock som inkluderades, 
istället för att ha den representerad i ett dokument på en bärbar dator som tas med eller 
utskriven på ett separat papper var för att producera en så tillmötesgående testmiljö som 
möjligt. Det finns två aspekter av detta som bägge togs i beaktning. Till att börja med så 
gjordes det för att begränsa mängden testmateriel som behövdes i ett försök att undvika en 
situation där testdeltagaren blir avskräckt på grund av att för mycket materiel tas med till 
testtillfället (med logiken att desto mer materiel, desto mer tidskrävande och komplext 
framstår testet som). Utöver detta så gjordes det för att undvika att skärmen på den bärbara 
dator eller det papper som då skulle behövas skulle hamna emellan testledaren och 
testdeltagaren och på så sätt förhindrar ögonkontakt emellan dem och att testdeltagaren på 
grund av det känner sig obekväm eller upplever obehag.  

Innan varje testtillfälle bläddrades den sida i anteckningsblocket där intervjuguiden fanns fram 
och sidan som då var blottad på motsatt sida blocket användes för de anteckningar som fördes 
under testtillfället. Sidan med anteckningar kunde sedan rivas ut för förvaring och processen 
repeteras vid nästa testtillfälle. Denna procedur bedömdes vara väsentlig av två anledningar 
och genomfördes därför för varje testtillfälle. Den första anledningen är att det medför att 
testledaren slipper bläddra genom anteckningsblocket under testtillfället, med resonemanget 
att det bidrar till att ge testdeltagaren ett intryck av att testledaren är väl förberedd med god 
erfarenhet av processen för att ytterligare främja att testdeltagaren känner sig bekväm i 
situationen. Den andra anledningen är för att det minskar risken att någon av testdeltagarna 
skulle råka ta del av information om någon annan testdeltagare.  
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3.7 Testtillfällets övergripande struktur 

Varje testtillfälle hade därmed samma övergripande struktur i enlighet med Arvola (2014) där 
testdeltagaren innan testets början försågs med information om testet och dess innehåll samt 
information om både testledarens och testdeltagarens roll i testet och studien som helhet. 
Testdeltagaren försågs med denna information både muntligt från testledaren och skriftligt 
på den samtyckesblankett som denne blev ombedd skriva på om de valde att delta i studien. 
Den faktiska datainsamlingen påbörjades inte förrän efter samtyckesblanketten hade skrivits 
på. Detta orsakade ett oförutsett problem då det fanns en tendens hos testdeltagarna att 
presentera relevant information innan de hade skrivit på samtyckesblanketten. Det vill säga 
under den del av testtillfället som egentligen var tillägnad en introduktion av testet för att ge 
testdeltagaren möjligheten att ta ett informerat beslut kring huruvida de över huvud taget 
ville delta i studien. Om detta hände så uppmanades testdeltagaren vänligt att vänta med att 
göra detta tills efter de har gått med på att delta och skrivit på samtyckesblanketten.  

Efter varje test gavs testdeltagaren möjlighet att diskutera sin upplevda prestation och dess 
implikationer för designen och studien som helhet. Fokus under dessa diskussioner låg 
fortfarande på gränssnittets design snarare än testdeltagarens prestation och syftet med 
denna del var främst att förse testdeltagaren med en känsla av att de har bidragit till studien 
genom att förse dem med information om hur detta manifesterades under testet och detta 
spelades därmed inte in.  

3.8 Pilottest 

Ett pilottest genomfördes med det planerade tillvägagångssättet på en person som tillhör 
målgruppen. Detta pilottest gjorde det uppenbart att det finns en risk att en så noggrann och 
formell procedur som hade tagits fram inte skulle producera adekvat data. Detta baserades 
på testdeltagarens motvillighet att interagera med prototypen, enligt egen utsago på grund 
av en rädsla att göra fel och en negativ attityd mot främmande teknologi, trots de åtgärder 
som redan hade tagits för att minska denna påverkan. Testdeltagaren uttryckte dessutom 
obehag, både gällande nivån av formalitet som hen presenterades med och nivån av 
komplexitet som uppgifterna innefattade, vilket dessutom kräver ett beaktande gällande den 
etiska aspekten av studien. Detta var särskilt förvånande med tanke på att testdeltagaren 
uppgav att hen använde en dator regelbundet och tidigare hade ägt en egen surfplatta och 
testledaren ansåg därför att det fanns en tillräckligt stor risk att denna effekt skulle 
manifesteras också hos övriga testdeltagare för att implementera relativt drastiska 
förändringar av metoden. 

3.9 Det anpassade användbarhetstestet 

För att undvika en situation där inget relevant resultat produceras och för att minimera risken 
att testdeltagarna upplever obehag under testet implementerades en mer ostrukturerad och 
informell metod där fokus under varje testtillfälle istället låg på att producera en situation där 
testdeltagaren skulle känna sig bekväm nog att interagera med prototypen och uttrycka sina 
åsikter kring gränssnittet och samtidigt minimera risken för att testdeltagaren upplever 
obehag under testet. För att främja detta tilläts en bred grad av frihet, både gällande 
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strukturen och de frågor och uppgifter som användes i varje test där testledarens agerande i 
större utsträckning än praxis var improvisatoriskt och baserades på testdeltagarens agerande. 
Den intervjuguide som hade tagits fram användes då som en referenspunkt för att inte missa 
något väsentligt snarare än en strukturerad guide för testets genomförande. Därmed inte sagt 
att ett testtillfälle var helt ostrukturerat och den övergripande strukturen var fortfarande 
intakt. 

Det var tänkt att ordningen på de uppgifter som inkluderades i testet skulle randomiseras för 
att undvika inlärnings och uttröttningseffekter, men det testledaren gjorde istället var att 
presentera uppgifterna till användarna i en mer improvisatorisk ordning beroende på hur 
testdeltagarens interaktion med gränssnittet såg ut. Detta manifesterades i att alla 
testdeltagare försågs med en serie uppgifter som från deras perspektiv överensstämde med 
och bekräftade deras agerande. Om en testdeltagare till exempel tryckte på namnet på en 
händelse efter att ha fått instruktioner om att ta bort eller ändra händelsen (istället för att 
trycka på knappen som möjliggör redigering) så dokumenterades detta av testledaren och 
uppgiften ansågs vara avklarad. Om testdeltagarens yttranden var tillräckligt utförliga och 
innehållsrika för en fullständig förståelse av dennes agerande och val av handling så 
presenterade testledaren nästa uppgift, annars ställdes lämpliga följdfrågor. På så sätt 
producerade även testdeltagarens misstag ett relevant resultat (om än ett inkomplett sådant). 
Det som istället skulle ha gjorts om en ordentlig och noggrann tillämpning av metoden skulle 
implementeras är att testdeltagaren får fortsätta sitt utforskande av prototypen tills rätt 
måltillstånd uppnås, med risk för både uttröttning och en känsla av otillräcklighet hos 
testdeltagarna.  

Denna avvikelse från den planerade metoden implementerades därmed för att ytterligare 
förstärka intrycket av att de i egenskap av testdeltagare inte kan göra fel i ett försök att 
undvika en situation där testdeltagaren upplever det som ett straff när denne misslyckas med 
en uppgift och därmed blir avskräckt från ytterligare handling eller en situation där denne blir 
för uttröttad av den kognitiva belastningen eller tidsåtgången och därmed inte orkar fortsätta 
med testet.  

Det är också relaterat till ytterligare en etisk aspekt där det ansågs vara viktigt att förse 
testdeltagarna med en känsla av framgång genom testet och en känsla av att de bidrar till 
studien. Denna avvikelse gjordes därmed för att motverka att testdeltagarna ifall de trots de 
instruktioner som gavs innan testet om att de inte kan göra någonting ”fel” under testet, ändå 
skulle erhålla en känsla av otillräcklighet eller av att deras prestation var bristfällig (och 
därmed inte bidrog till studien), som en konsekvens av att de misslyckades med någon av 
uppgifterna (detta var en rädsla som yttrades av flera av testdeltagarna).  

Utöver detta så avbröts testet om en testdeltagare uppvisade en känsla av obehag eller 
uttröttning som överskuggade deras prestation. Det vill säga när testdeltagaren inte längre 
gjorde några framsteg i sitt utforskande eller sin genomsökning av prototypen i kombination 
med uttryck gällande en känsla av obehag eller trötthet. Det ena fenomenet uppstod ibland 
utan det andra och då tilläts testdeltagaren fortsätta. Det är viktigt att poängtera att de 
känslor av obehag och trötthet som uttrycktes inte var en önskan om att sluta, utan en 
reflektion kring deras tankar, i enlighet med de instruktioner de hade fått. Testdeltagaren 
tilläts därför fortsätta med testet så länge de gjorde framsteg i sin interaktion med prototypen. 
Omvänt så innebar vad som verkade vara en brist på framsteg i dennes interaktion med 
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prototypen inte nödvändigtvis att testdeltagaren upplevde obehag eller att denne hade gett 
upp, utan det utgjorde ibland bara en paus i deras interaktion med prototypen och enbart en 
paus bedömdes därmed inte vara tillräcklig grund för att avbryta testet. De exakta 
anledningarna till dessa pauser uttrycktes tyvärr inte av testdeltagarna och dokumenterades 
därmed inte. Det är också viktigt att skilja på yttranden som handlar om en känsla obehag och 
yttranden som handlar om ett misstycke kring designen och yttranden som handlade om ett 
misstycke kring designen ansågs inte utgöra anledning att avbyta studien.  

3.10 Diskussion kring användbarhetstesterna 

Den stora grad av frihet som tilläts manifesterades på olika sätt vid varje testtillfälle och vissa 
testdeltagare behövde väldigt lång tid innan testets genomförande för att uppnå en tillräcklig 
förståelse för vad de skulle göra för att de skulle vara bekväma i situationen och känna sig 
redo att genomföra testet. Detta medförde att olika testtillfällen varierade väldigt i tidsåtgång 
och ibland något i procedur då de testdeltagare som hade tillräcklig erfarenhet av digitala 
apparater för att vara bekväma i situationen kunde genomföra testet utan att några ytterligare 
förberedelser behövdes. 

En annan strategi för producera en situation där testdeltagaren känner sig bekväm att uttrycka 
sina åsikter och tankar som tillämpades var att det testdeltagarna sa behandlades som 
relevant av testledaren även om det egentligen inte är relevant för en utvärdering av 
gränssnittet (de kunde till exempel börja prata om sin upplevelse av hemtjänsten på grund av 
ett missförstånd kring studiens räckvidd). På så sätt kan man säga att testdeltagaren ledde 
samtalet, vilket medförde att dennes tolkningar och intressen låg i fokus snarare än 
testledarens. Detta medförde att en stor del av det som sades (och därmed en stor del av det 
inspelade materialet) egentligen inte är relevant för studien. Detta är dock inte ett problem 
då det möjliggjorde att information som faktiskt var relevant också framfördes av 
testdeltagarna. Det hade dessutom också den oförutsedda effekten att idéer som inte hade 
övervägts i designen uppenbarades för testledaren (återigen baserat på ett missförstånd kring 
gränssnittets design eller innehåll). Det är relevant att poängtera att det inte innefattade 
några större svårigheter att få testdeltagarna att prata (snarare tvärtom). Det problem som 
fanns var att få dem att prata om sådant som faktiskt är relevant för studien. Allt detta medför 
förstås också att studiens validitet kan anses vara bristande. För den här studien överväger 
dock fördelen att över huvud taget ha ett resultat, risken för att det resultat som tas fram är 
bristande.  

Det kan också anses vara en brist med den metod som slutligen implementerades för 
användbarhetstesterna, att en mer strukturerad tillämpning inte implementerades med de 
testdeltagare som hade varit mottagliga för en sådan. Samtidigt är det väldigt svårt att 
identifiera vilka detta skulle vara i förväg och det i sig skulle förmodligen medföra att 
resultaten skiljer sig väldigt mellan de två olika grupperna.  

Det är inte uppenbart att det går att förhindra helt att testdeltagaren upplever någon grad av 
obehag under testet med tanke på målgruppen och nästan alla testdeltagare gav uttryck för 
obehag någon gång under testtillfället, antingen på grund av den kognitiva belastningen eller 
på grund av en känsla av otillräcklighet, att deras insats inte var eller skulle vara tillräcklig 
(detta trots kontinuerliga påminnelser från testledaren om att så inte är fallet). Det finns 



 

 

13 

 

anledning att bedöma studien som oetisk på grund av detta, men med tanke på att 
testdeltagarna aldrig uttryckte att de ville avbryta testet när det väl hade startat så verkade 
de upplevda obehagskänslorna inte vara överväldigande. 

Det kan också finnas en tveksamhet kring de etiska aspekterna kring rekryteringen av 
testdeltagare med argumentet att det fanns en benägenhet hos testledaren att undanhålla 
information eller på annat sätt manipulera potentiella testdeltagare för att säkerställa deras 
deltagande i studien. Testdeltagarnas yttranden efter testet angående hur de trodde att testet 
skulle vara (ofta mycket) mer krävande än det faktiskt var påvisar dock motsatsen.  

3.11 Databehandlingsprocess 

På grund av den ändrade utformningen av användbarhetstesterna så är resultaten inte 
tillräckligt strukturerade för att de ska kunna behandlas och presenteras kvantitativt eller 
statistiskt (främst relaterat till det faktum att uppgifterna manifesterades olika för olika 
testdeltagare). Det är inte heller lämpligt att göra en tematisk analys på den insamlade datan 
då datan från observationerna som genomfördes tillförde minst lika mycket till resultatet som 
den data som utgjordes av testdeltagarnas yttranden och det skulle därmed vara ogynnsamt 
att utelämna observationerna i förmån för en renodlad tematisk analys.  

Istället implementerades en hybridmetod där yttranden och observerade beteenden kodades 
på samma sätt och vanligt förekommande eller utmärkande beteenden (som också var 
relevanta för studien) som tillsammans gav en övergripande bild av ett genomgående 
fenomen sammanställdes i övergripande teman oavsett om de var verbala eller icke-verbala. 
På så sätt togs datan från observationerna tillvara på, men resultatet kan ändå presenteras i 
ett sammanhängande och koncist format.  

 

4. RESULTAT OCH DISKUSSION 

De teman som togs fram under databehandlingsprocessen kommer redogöras för nedan för 
att i ett koncist format återge testdeltagarnas uppvisade och uttalade tolkningar och 
upplevelser kring gränssnittet och dess funktioner samt deras åsikter och uppfattningar kring 
behovet och förutsättningarna för en sådan produkt generellt. De mönster som på egen hand 
skildrar ett fenomen kommer behandlas som sådant och följer initialt: 

Det tydligaste mönstret som uppenbarades som ett resultat av observationerna av 
testdeltagarnas interaktion med gränssnittet snarare än deras yttranden och som dessutom 
utgör ett fenomen i sig självt var att testdeltagarna som väntat tryckte fel och att de gjorde 
det ofta. Detta är viktigt att redogöra för initialt då det rättfärdigar de designbeslut som togs 
för att kompensera för just detta.  

Ett mönster som demonstrerade ett relaterat fenomen (eller snarare avsaknaden av ett 
sådant) som observerades var att testdeltagarna inte reagerade anmärkningsvärt på när de 
var tvungna att dubbelklicka på en knapp för att knappens funktion skulle uppfyllas. Om ett 
avvikande beteende uppvisades så utgjordes det av att de tvekade en kort stund eller 
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verbaliserade det som stod på knappen för att sedan trycka på knappen igen och fortsätta 
med uppgiften. Därmed gjordes inga informativa yttranden gällande detta (testledaren valde 
att inte ställa några frågor kring detta för att tillfredsställa kriteriet att inte ställa ledande 
frågor) och det beteende som observerades var som mest en kort stund av tveksamhet följt 
av fortsatt interaktion med prototypen, vilket föreslår att designvalet är oproblematisk och 
det även för en oerfaren användare. Samtidigt fyllde designvalet den avsedda funktionen att 
minimera antalet fel användaren gör i interaktionen med gränssnittet då det medförde att 
testdeltagarnas feltryck oftast inte ledde till ett sidbyte. Detta designval kan därför anses vara 
lämpligt (för målgruppen).  

Nedan följer de teman som vart och ett representeras av en rad beteenden, som kan vara 
både verbala och icke-verbala.  

4.1 Inget upplevt behov av produkten i sin helhet 

Detta är det mest grundläggande temat som också på egen hand utgör svaret på den sista 
frågan i frågeställningen och som skildrar testdeltagarnas tankar kring behovet av en sådan 
produkt som gränssnittet representerar. Detta tema går att utläsa från en mängd av 
testdeltagarnas yttranden och manifesterades främst på två sätt, som presenteras nedan: 

• testdeltagaren uttrycker ett (välmotiverat) ointresse av en övergång till ett digitalt 
system 

Några av testdeltagarna hade redan väletablerade, långvarande och detaljerade analoga 
system för att göra det som gränssnittet erbjuder och upplevde därför inget behov av en 
övergång till ett digitalt gränssnitt.  

• testdeltagaren använder redan andra digitala gränssnitt som de upplever har de 
funktioner som det aktuella gränssnittet skulle erbjuda  

De testdeltagare som såg fördelar med ett digitalt gränssnitt hade i regel redan någon apparat 
som erbjöd dessa och såg därför inga eller få fördelar med en sådan produkt som prototypen 
motsvarar. Detta utgjordes i de fall där det förekom av en surfplatta med operativsystemet 
Android, ibland i kombination med en personlig dator med operativsystemet Windows.  

4.2 Inget upplevt behov av digital dokumentation av minnen 

Detta tema manifesterade sig på två sätt, som följer:  

• testdeltagaren ansåg sig ha ett tillräckligt bra minne själv 

Vissa testdeltagare såg inget behov av en sådan funktion på grund av att de upplevde att de 
inte hade några problem att minnas saker (några var helt oförstående till behovet av en sådan 
funktion, för en av testdeltagarna trots att denne använde fel namn för sitt barnbarn 
upprepade gånger under testtillfället).  
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o testdeltagaren hade redan ett system för att dokumentera minnen  

Några testdeltagare hade redan ett väletablerat och systematiskt system för att dokumentera 
tidigare händelser, främst relaterat till affärer och inkomstkällor eller andra tillgångar 

4.3 En upplevd fördel i att kunna använda gränssnittet för 

kontakt med vårdgivare 

Det som en sådan produkt som prototypen motsvarar har att erbjuda skildras i detta tema 
som uppkom som ett resultat av att testdeltagarna missförstod tanken bakom och syftet med 
gränssnittet. Detta manifesterades på följande sätt: 

• testdeltagaren reflekterade kring att använda schemat för en given dag som underlag 
för hemtjänsten att bestämma när de ska göra sina besök 

 
Dessa reflektioner var formulerade på en rad olika sätt och vart och ett av dessa gav utförlig 
och varierad information och bör därför behandlas som ett tema snarare än ett enskilt 
mönster. Vad dessa reflektioner erbjöd var dock till största del relaterat till hemtjänstens 
verksamhet eller testdeltagarens upplevelser och tankar kring denna och denna information 
är därmed inte relevant för den här studien. Detta tema var dock det som bäst skildrade 
fördelarna med en sådan produkt som prototypen motsvarar och det finns därmed god 
anledning att betrakta detta tema som det mest väsentliga för studien som helhet.  

4.4 En preferens för mer analoga interaktioner i gränssnittet 

Detta är det mest framstående temat som har med gränssnittets design att göra och som 
dessutom skildrar den mest uppvisade tendensen hos testdeltagarna, förutom den förväntade 
negativa attityden till ny teknologi generellt (och ibland gränssnittet i synnerhet). 

Detta tema manifesterades på flera olika sätt där de tre mest framstående beteendena som 
demonstrerade detta följer nedan:  

• svepa på skärmen för att bläddra mellan datum 

När de fick i uppgift att gå till sidan innehållande schemat för nästföljande datum försökte 
nästan alla testdeltagare ”bläddra” till ”nästa sida” i kalendern för att ändra vilket datum som 
visades på skärmen genom att dra (svepa) på skärmen, likt hur de skulle göra för att bläddra i 
en fysisk kalender. Detta var en funktion som inte övervägdes under designprocessen, men 
som bör övervägas vid en revidering av gränssnittet.  

• trycka på en händelse för att redigera den 

När testdeltagarna fick som uppgift att redigera en händelse som visas i schemat för en given 
dag så tryckte de flesta på texten som representerar den givna händelsen (snarare än den 
knapp för att redigera som fanns representerad på sidan). 
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Möjligheten att redigera (eller ta bort) en händelse som visas i schemat genom att trycka på 
texten som representerar händelsen var någonting som övervägdes i designprocessen, men 
som slutligen utelämnades på grund av två av de riktlinjer som presenterades av 
Phiriyapokanon (2011). Den första riktlinjen är att reducera antalet element på skärmen till 
ett antal som hamnar i räckvidden av 5 +- 2 (genom att ha en knapp som ger användaren 
möjlighet att redigera alla händelser för en given dag snarare än att ha en extra knapp per 
händelse för att göra samma sak). Den andra riktlinjen är att minimera antalet fel som 
användaren gör där det är viktigt att ta hänsyn till alla feltryck testdeltagarna gjorde, då det 
låga antalet av antalet interaktiva element på skärmen minimerar denna effekt. Detta är dock 
en funktion som bör övervägas vid en revidering av gränssnittet.  

• manuell textinmatning 

När de fick som uppgift att lägga till en ny händelse på schemat för en given dag så försökte 
några testdeltagare lägga till händelsen genom att skriva ”manuellt” med ett finger på de linjer 
som fanns på sidan. Dessa linjer fanns där för att ge sidan en känsla av autenticitet, men denna 
funktion hade inte övervägts och bör därmed göra det vid en revidering av gränssnittet.  

Samma fenomen förekom också när testdeltagarna fick som uppgift att lägga till ett nytt 
minne där användaren efter att ha tryckt på knappen för att lägga till ett nytt minne försökte 
skriva i det tomma textfältet med ett finger. Detta var dock kopplat till en brist i prototypen 
där surfplattans inbyggda tangentbord inte visades när användaren tryckte på det tomma 
textfältet, vilket gör att det är svårt att uttala sig kring huruvida detta faktiskt beror på en 
preferens hos testdeltagarna att göra detta.  

Denna preferens för mer analoga interaktioner gällde därmed främst sidorna innehållande 
schemat för ett enskilt datum och testdeltagarna uppvisade inga anmärkningsvärda 
svårigheter gällande att interagera med sidorna där kalendern för en given månad fanns 
representerad och de hade inte heller så mycket att säga om den sidan (det finns därmed inte 
så mycket data kring just denna sida). Man kan därför argumentera för att det är rimligt att 
anta att denna sida fyllde sitt syfte och hade en lämplig design och därmed inte behöver 
revideras.  

Inte heller testdeltagarnas åsikter kring sidan för minnen präglades av denna preferens, men 
denna var också designad mer i enlighet med rekommendationerna för hur ett gränssnitt ska 
se ut snarare än enligt riktlinjen att nyttja avbildandet av fysiska objekt i designen och 
testdeltagarna hade därmed andra problem med denna sida. 

4.5 Ett behov av verklighetsbundet innehåll i prototypen 

Ett annat tema som uppenbarade sig som dock relaterar till metoden snarare än gränssnittets 
design var detta. Detta tema manifesterades i testdeltagarnas reaktioner och reflektioner 
gällande prototypens innehåll snarare än utseende och kunde manifesteras som de exempel 
som följer: 

• testdeltagaren reagerade på att det var fel datum i respektive schema 



 

 

17 

 

Flera testdeltagare reagerade på att det var fel datum som presenterades i schemat för 
”dagens datum” och knutet till det, respektive schema för anslutande dagar. 

• testdeltagaren uttryckte att namnet som finns representerat i ett av 
exempelminnena var inkorrekt 

Några testdeltagare reagerade på att det namn som finns representerat i ett av de ”minnen” 
som använts som exempel i prototypen inte överensstämde med verkligheten då de inte har 
något barnbarn eller barnbarnsbarn som heter Edda.  

• testdeltagaren reagerade på att schemat i prototypen inte stämde 

Några testdeltagare reagerade på att de exempelscheman som fanns representerade i 
gränssnittet inte stämde och återgav istället sitt faktiska schema för respektive dag.  

Vissa av dessa avvikelser från verkligheten i en prototyp är lättare att åtgärda än andra, men 
bör ändå övervägas vid designen av en sådan prototyp. 

 

6. SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Om gränssnittet kan sägas vara en framgångsrik syntes av de riktlinjer som har presenterats, 
så gav dessa bra eller likgiltig respons hos testdeltagarna. Detta visade sig dock inte vara 
tillräckligt för att överkomma andra problem som uppenbarade sig under 
användbarhetstesterna, inkluderande andra preferenser och tendenser hos testdeltagarna 
gällande gränssnittets design som överskuggade de tillämpade riktlinjerna. Några av dessa var 
kända sedan innan, som till exempel en negativ attityd till främmande teknologi, men deras 
påverkan på resultatet (eller snarare metoden) visade sig vara större än väntat. Det är därmed 
viktigt att vid användbarhetstester för produkter som har äldre som målgrupp betona vikten 
av att producera en testmiljö där testdeltagaren känner sig bekväm för testet ska producera 
att adekvat resultat och att inte sätta för stor press på testdeltagaren. Detta gäller både 
dennes prestation och yttranden och det finns som det verkar en vinst i att låta testdeltagaren 
prata även om samtalsämnet egentligen inte är relevant för studien eller är resultatet av ett 
missförstånd.  

Det mest framstående resultatet av användbarhetesterna är att en implementation av en 
sådan produkt som prototypen motsvarar hos målgruppen kräver att funktioner för enklare 
kontakt med vården inkluderas i produkten för att en sådan implementation ska vara befogad. 
Eftersom antagandet är att användaren redan är inskriven i äldrevården är det också lämpligt 
att det via samma produkt finns möjlighet för vårdgivarna att administrera övriga tjänster som 
brukaren tar del av, exempelvis eventuella medicinskåp, lås eller larm. Det är därmed också 
intressant att utforska vilka av de stöd som redan finns installerade hos brukare i syfte att ta 
hänsyn till dessa för att utvärdera vilka av dessa som skulle vara lämpliga att integrera med 
ett sådant gränssnitt. Genom en sådan integration så skulle ett sådant system eventuellt 
kunna erbjuda mer frihet för brukaren trots en eventuell initialt negativ attityd hos denne som 
då potentiellt inte behöver samma nivå av direkt inblandning från vården.  
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Vid en revidering av gränssnittet så bör andra aspekter övervägas i designen, inkluderande 
sådana som tillhör andra modaliteter och medium, men även sådana funktioner som inte 
implementerades på grund av prototypens begränsningar, som till exempel en GPS-funktion 
och en kontakthanterare.  
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BILAGOR 

Bilaga 1, Bilder på prototypen 



 

 

22 

 



 

 

23 

 

 



 

 

24 

 



 

 

25 

 

 

 



 

 

26 

 

 

 



 

 

27 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

 

 



 

 

29 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 

 



 

 

31 

 

Bilaga 2. Samtyckesblankett 
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Samtyckesblankett 

  

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie som du har blivit presenterad med. Läs 

igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning 

längst ned. Studien genomförs av Jonas Hilmersson, student på Linköpings Universitet i 

samarbete med Tieto.  

   

Beskrivning av studien och dess syfte  
Målet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för en applikation likt den du kommer få ta del 

av, det vill säga vilka behov som finns för en sådan applikation och vilka krav som måste ställas på en 

sådan applikation för att dessa behov ska uppfyllas.  

   

Procedur  
Du kommer först få svara på ett antal frågor angående ditt dagliga teknikanvändande, din 

arbetslivserfarenhet samt tidigare erfarenhet av teknik liknande den du ska få ta del av. Därefter kommer 

du att få genomföra ett antal uppgifter på en surfplatta samtidigt som du redogör för dina tankar och 

reflektioner kring applikationen. När dessa uppgifter har avslutats kan kompletterande frågor komma att 

ställas för att få en djupare förståelse av din upplevelse.  

 

Insamlat material 

Om ditt tillstånd ges så kommer testet spelas in med hjälp av en inspelningsenhet. Allt material kommer att 

anonymiseras och din identitet kommer inte att publiceras.  

   
Genom att signera nedan bekräftar du att:  

 

• Du har läst informationen ovan och är medveten om hur studien kommer att utföras.  

• Du har fått tillfälle att få eventuella frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och du 

vet vem du ska vända dig till med frågor efter studien.  

• Du deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför du har blivit tillfrågad och 

vad syftet med ditt deltagande är.  

• Du är medveten om att du när som helst under testets gång kan avbryta testet utan att behöva 

förklara varför.  

• Du ger ditt medgivande att material från detta testtillfälle lagras, bearbetas och analyseras 

konfidentiellt.  

• Du ger detta medgivande förutsatt att ingen annan än Jonas Hilmersson, eventuellt hans 

handledare och eventuellt hans kontaktperson på företaget Tieto kommer att ta del av materialet 

innan det behandlats.  

• Du är införstådd i att allt material kommer att anonymiseras i eventuella publikationer. 
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Namnförtydligande  


