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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Äldre utgör en befolkningsgrupp som ökar till antalet för varje dag som går och de kommer 
även i en allt större utsträckning i kontakt med olika typer av tekniska lösningar. Teknologin 
införlivas i allt fler delar av våra liv och förändrar inte bara hur människan utför sina 
arbetsuppgifter och kommunicerar, utan även hur hälso- och sjukvård levereras. I studien har 
det även framkommit att de äldre införskaffar datorer och Internet enbart för att de ska kunna 
söka information om hälso- och sjukvård. Dessvärre är det inte alltid som denna 
användargrupp kan ta del av informationen, till följd av att många av de webbplatser som 
tillhandahåller information om hälso- och sjukvårdsfrågor inte är användbara. Därför har det 
blivit allt viktigare att förstå hur användargränssnittet hos dessa tekniska lösningar ska 
utformas på bästa sätt, så att även de äldre finner lösningarna användbara.  
 
Utifrån denna bakgrund har ett syfte för denna uppsats utkristalliserats. Det är att ta reda på 
hur användargruppen yngre pensionärer uppfattar användbarheten hos Östergötlands läns 
landstings webbaserade avdelning benämnd ”Hälso- och sjukvård”, samt vad som bör vara 
kännetecknande för en webbplats för att användargruppen yngre pensionärer ska uppfatta den 
som användbar.  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en kooperativ utvärdering av avdelningen 
”Hälso- och sjukvård”, där respondenterna som deltog i denna utvärdering även intervjuades. 
Det insamlade materialet har analyserats utifrån de definitioner av användbarhet och riktlinjer 
för användbar gränssnittsdesign, som återfinns presenterade i den teoretiska referensramen, 
och utifrån det har ett antal slutsatser dragits. En av slutsatserna är att de egenskaper som 
respondenterna framfört som kännetecknande för en användbar webbplats är i linje med de tio 
riktlinjerna för användbar gränssnittsdesign som Nielsen (1993) framför. Resultatet av 
genomförd kooperativ utvärdering har även visat att en del av respondenterna har upplevt 
användbarhetsproblem i sin interaktion med avdelningen ”Hälso- och sjukvård”. 
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Kapitel 1 - Inledning 

1 Inledning  
I detta inledande kapitel redogör jag för mitt val av ämne, de frågeställningar som ligger till 
grund för uppsatsen, gällande avgränsningar samt uppsatsens målgrupp. Sist i kapitlet 
återfinns en redogörelse kring uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Enligt Berg (1996) har andelen äldre ökat kraftigt i Sverige under de senaste årtiondena. 
Sedan 1950 har Sverige haft en ständig ökning av denna befolkningsgrupp, och enligt 
beräkningar gjorda 1995 svarade de äldre för 17,5 procent av Sveriges befolkning. Idag räknar 
man med att år 2025 kommer var femte person att vara 65 år eller äldre. (Berg, 1996) I USA 
kommer det år 2030 att finnas omkring 70 miljoner äldre, och enligt de beräkningar som 
Världshälsoorganisationen gjort kommer år 2020 omkring 24 procent av Europas befolkning 
att utgöras av dem som är 65 år eller äldre. Det är uppenbart att de äldre utgör en 
snabbväxande befolkningsgrupp världen över. (Chadwick-Dias et al., 2002) Enligt Chadwick-
Dias et al. (2002) har det i och med detta blivit allt viktigare att förstå vilka krav som denna 
befolkningsgrupp ställer på gränssnittet hos tekniska lösningar, då de äldre alltmer kommer i 
kontakt med olika typer av tekniska lösningar. (Chadwick-Dias et al., 2002)  
 
Enligt Becker (2004) är den främsta orsaken till att de äldre skaffar sig datorer, att de ska 
kunna söka information på Internet som handlar om hälso- och sjukvård. Det är också den 
främsta aktiviteten som de äldre ägnar sig åt när de är uppkopplade på nätet. Dock är det inte 
säkert att användargruppen får del av denna typ av information, till följd av att många webb-
platser som innehåller sådan information inte är särskilt användbara. (Becker, 2004) Detta bör 
man ha i åtanke, särskilt då Internet erbjuder information rörande hälso- och sjukvård som 
man inte kommer åt via de traditionella kommunikationsvägarna såsom telefon, brev och 
personliga besök. Chadwick-Dias et al. (2002) framför också att de äldre upplever lägre 
grader av användbarhet hos webbaserade lösningar jämfört med yngre användargrupper, 
eftersom de äldre oftast lider av olika typer av funktionsnedsättningar bland annat i form av 
synnedsättning, försämrad motorik, nedsatt kognitiv förmåga och försämrad minneskapacitet. 
Dessa begränsningar medför vanligtvis att de äldre upplever användbarhetsproblem i sin 
interaktion med teknologin. (Zhao, 2001) 

1.2 Problemområde 
Användargruppen yngre pensionärer verkar utgöra en passiv användargrupp som inte 
använder Internet i lika stor utsträckning som andra användargrupper. År 2003 var det enbart 
29 procent av de yngre pensionärerna som hade tillgång till Internet i hemmet och en dryg 
tredjedel av dessa använde Internet dagligen. Av gruppen 35-44 år hade 84 procent tillgång 
till Internet i hemmet. (Nordicom, 2004) Detta bör dock inte utgöra ett skäl för att inte vilja 
söka en djupare kunskap om denna användargrupps syn på användbarhet hos webbaserade 
lösningar.  
 
Enligt min uppfattning måste det vara av intresse för de organisationer som erbjuder sjukvård 
att skapa webbaserade lösningar som även denna användargrupp klarar av att använda och 
finna användbar. Landstinget i Östergötland utgör en organisation som bland annat arbetar 
med hälsa, sjukvård och tandvård, och som har i uppgift att främja östgötarnas hälsa. En 
grupp av östgötar som utnyttjar möjligheten att informera sig om de tjänster som finns 
tillgängliga på Östergötlands läns landstings webbplats, www.lio.se, är de yngre 
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pensionärerna. I enlighet med detta anser jag att det kan finnas ett intresse för organisationen 
att veta om användargruppen yngre pensionärer uppfattar webbplatsen som användbar. 
 
Det är intressant att fråga sig vad som händer när webbplatser som utgör en del av 
vårdapparaten är dåligt utformade, alltså webbplatser som man är tvungen att använda då det 
inte finns andra konkurrerande webbplatser som erbjuder liknande tjänster. Vad händer när 
användargruppen yngre pensionärer kommer i kontakt med sådana webbplatser? En krånglig 
och dåligt utformad lösning i kombination med denna användargrupps relativt låga datorvana 
kan enligt min åsikt medföra att användargruppen yngre pensionärer blir mindre motiverad till 
att använda webbaserade system, samt att de förlitar sig på de mer traditionella 
kommunikationskanalerna.  
 
Detta är enligt min uppfattning olyckligt, då det är önskvärt att alla användargrupper ska 
kunna ta del av tillgänglig information på Internet. Särskilt med tanke på att viktiga 
organisationer som erbjuder hälso- och sjukvård, vilka kan sägas utgöra ryggraden i vårt 
samhälle, borde erbjuda webbplatser som alla användargrupper klarar av att använda. 
Utformningen av användarvänliga lösningar utgör även ett sätt på vilket man kan få 
användargruppen yngre pensionärer att inte uppfatta IT1 som något krångligt. Enligt IT-
kommissionens rapport ”IT och äldre” kan användningen av IT bland äldre främjas genom 
utvecklingen av användarvänliga gränssnitt (IT-kommissionen, 2002). 
 
Då jag anser att användargruppen yngre pensionärer också bör delta i den tekniska 
utvecklingen, anser jag att det är av intresse att få veta vad denna användargrupp anser är 
kännetecknande för en användbar webbplats. Genom att utnyttja denna kunskap skulle det 
enligt min mening bli möjligt att få fler äldre att använda IT, då fler användbara webbplatser 
skulle kunna utvecklas. Enligt Chadwick-Dias et al. (2002) är de designanpassningar som 
görs för de äldre minst lika fördelaktiga även för de yngre användargrupperna. 

1.3 Syfte 
Utifrån denna bakgrund är syftet med denna uppsats att försöka utröna hur användargruppen 
yngre pensionärer uppfattar användbarheten hos Östergötlands läns landstings webbaserade 
avdelning benämnd ”Hälso- och sjukvård”. Genom en kooperativ utvärdering av denna 
avdelning samt genomförda intervjuer med denna användargrupp, är min avsikt även att lyfta 
fram vad användargruppen yngre pensionärer förväntar sig av en webbplats för att de ska 
uppfatta den som användbar.  

1.4 Frågeställningar 
För att uppnå mitt syfte med denna uppsats är de frågeställningar som jag avser söka djupare 
kunskap om följande: 
 

 Upplever användargruppen yngre pensionärer några användbarhetsproblem i sin 
interaktion med Östergötlands läns landstings webbaserade avdelning benämnd 
”Hälso- och sjukvård”? 

 Vad anser användargruppen yngre pensionärer vara utmärkande för en användbar 
webbplats? 

 

                                                 
1 IT är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter, där Internet är ett exempel på en sådan teknisk möjlighet, 
som skapats genom framsteg inom datateknik och datakommunikation. (Nationalencyklopedin, 2005) 
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I anknytning till detta vill jag betona att jag inte förutsätter att användargruppen yngre 
pensionärer kan något om ämnet användbarhet eller att dessa ska uttala sig i 
användbarhetstermer.  

1.5 Avgränsning 
I denna uppsats har jag valt att enbart presentera de definitioner av användbarhet, vars 
författare uppfattas vara etablerade auktoriteter inom området människa-datorinteraktion. Jag 
vill också framhålla att det är enbart den webbaserade avdelningen ”Hälso- och sjukvård” som 
utgör föremål för den kooperativa utvärderingen, där de övriga avdelningarna som återfinns 
på webbplatsen www.lio.se inte utvärderas.  
 
I denna uppsats kommer även enbart figurer med figurtexten skriven på svenska att återges. 
Av den anledningen har jag valt att i denna uppsats inte ta med Nielsens (1993) grafiska 
presentation, vilken åskådliggör de användbarhetsattribut som enligt Nielsen (1993) utgör 
begreppet användbarhet. Istället har jag valt att ta med Gulliksens och Göranssons (2002) 
grafiska presentation som är en direkt översättning av Nielsens (1993), se figur 3.2.  

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för denna rapport utgörs av medstudenter som läser kursen HIIC70, systemvetare 
och studenter som har vissa förkunskaper om systemutveckling och ämnet människa-
datorinteraktion, men även de som är intresserade av användbarhetsteorier och de 
webbdesigners som önskar utveckla användbara webbaserade system kan ha nytta av denna 
uppsats.  

1.7 Disposition 
I kapitel 1 Inledning redogör jag för den bakgrund som ligger till grund för ämnesvalet, valda 
frågeställningar samt framförda avgränsningar. 
 
I kapitel 2 Metod har jag för avsikt att återge en ingående beskrivning kring valet av 
datainsamlingsmetoder som ligger till grund för kunskapsutvecklingen. 
 
I kapitel 3 Teoretisk referensram presenterar jag ett urval av aktuella teorier kring ämnet 
användbarhet. 
 
I kapitel 4 Empiri presenterar jag resultatet av genomförda intervjuer samt den genomförda 
kooperativa utvärderingen.  
 
I kapitel 5 Analys och diskussion för jag en diskussion och analys kring det insamlade 
materialet. Detta sker genom att bygga resonemanget utifrån de tankegångar som finns 
återgivna i den teoretiska referensramen. I anknytning till detta resonemang redogör jag även 
för mina egna synpunkter kring det som framkommit. 
 
I kapitel 6 Slutsatser samlar jag tankegångarna från analys och diskussion i ett antal slutsatser 
vilka samtidigt utgör svaret på de frågeställningar som ligger till grund för kunskaps-
utvecklingen.  
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2 Metod 
I detta kapitel återger jag kortfattat en beskrivning av de två vetenskapsteoretiska 
förhållningssätten positivism och hermeneutik. Med denna beskrivning vill jag tydliggöra 
valet av det förhållningssätt som är styrande för uppsatsens utformning. I anknytning till detta 
redogör jag också för de kunskapsbildande metoder som ligger till grund för uppsatsen. Sist i 
detta kapitel återfinns bland annat en redogörelse kring genomförandet av uppsatsen. 

2.1 Positivism och hermeneutik 
Inom kunskapsteorin återfinns två vetenskapsteoretiska förhållningssätt: positivism och 
hermeneutik (Lundahl och Skärvad, 1999). Positivismens grundare anses vara Auguste Comte 
(1798-1857) som ansåg att det var fullt möjligt att generera kunskap som var positiv och 
utvecklande för människan. Sina tankegångar återgav Comte i vad som benämns för en 
positiv filosofi. Med termen positiv avsåg Comte kunskap som var nyttig, säker, exakt och 
organiserad. (Patel och Davidsson, 1994)  
 
En viktig utgångspunkt i positivismen var viljan att samhällsvetenskaperna skulle ta avstånd 
från all metafysisk spekulation, och man ansåg att det icke observerbara inte kunde utgöra ett 
objekt för vetenskapen. Enbart det som kunde observeras skulle få utgöra föremål för 
vetenskapen och alla vetenskapliga utsagor skulle gå att verifiera med empiriska data. Målet 
som skulle tillåtas vara styrande inom vetenskapen var strävan efter att finna generaliserbara 
orsak-verkan-samband samt att allt vetenskapligt arbete skulle bedrivas efter en och samma 
metod. Forskaren skulle dessutom skilja mellan fakta och värderingar och inte på något sätt få 
påverka forskningsresultatet. En central tanke i detta är att forskningsresultatet är oberoende 
av forskaren. (Lundahl och Skärvad, 1999) Idag karaktäriseras positivismen som ett 
förhållningssätt präglat av naturvetenskapliga förklaringsmodeller, kvantitativa statistiska 
hårddatametoder för analys och objektiva forskare (Patel och Davidson, 1994). 
 
Ett alternativ till positivismen återfinns inom hermeneutiken, vilket betyder tolkningslära, och 
som utgör ett vetenskapligt förhållningssätt inriktat på tolkning och förståelse av 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel och Davidson, 1994). Inom denna 
skolbildning görs åtskillnad mellan fysiska och sociala fenomen, med utgångspunkt i att alla 
fenomen är föremål för mänsklig tolkning. Forskning inriktad på att studera sociala betydelser 
handlar om att förstå hur de som studeras upplever och tolkar sin situation samt vilken 
inverkan detta har för deras beslut och handlingar. En viktig utgångspunkt i denna 
tolkningsprocess är uppfattningen att det studerade enbart kan förstås utifrån det sammanhang 
i vilket det ingår. (Lundahl och Skärvad, 1999) Genom att pendla mellan helheten och 
forskningsproblemets olika delar kan forskaren nå fram till en förståelse av det studerade 
fenomenet. Till grund för denna tolkning återfinns forskarens egen förförståelse som anses 
göra hela tolkningsprocessen möjlig. Dagens syn på hermeneutik anses vara koncentrerad 
kring kvalitativ förståelse och tolkningssystem underbyggda av en forskarroll som är öppen, 
subjektiv och engagerad. (Patel och Davidson, 1994) 
 
Genom att välja respektive förhållningssätt har man enligt Lundahl och Skärvad (1999) 
därmed valt de spelregler som ska vara styrande i arbetet med kunskapsutvecklingen. I denna 
uppsats där problemformuleringen är inriktad på tolkning och förståelse, ska det 
hermeneutiska förhållningssättet vara styrande i arbetet med kunskapsutvecklingen.  
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I anknytning till detta bör det betonas att det vetenskapsteoretiska förhållningssättet 
positivism ligger till grund för kvantitativ metodteori och förhållningssättet hermeneutik 
ligger till grund för kvalitativ metodteori (Lundahl och Skärvad, 1999).  

2.1.1 Kvantitativ metodteori 
Den kvantitativa metodteorin är enligt Lundahl och Skärvad (1999) inriktad på frågan om hur 
man mäter olika företeelser, och hur samband mellan dessa företeelser lämpligen kan 
bestämmas. Om den kvantitativa undersökningen syftar till att beskriva problemet, består 
uppgiften i att mäta och kvantitativt genom det beskriva den verklighet som studeras. Är 
undersökningen istället inriktad på att förklara, är det av intresse för kunskaparen att mäta 
samband mellan olika egenskaper hos det undersökta fenomenet. I detta fall är det praktiska 
arbetet med kunskapsutvecklingen inriktat på att testa hypoteser. (Lundahl och Skärvad, 
1999)  

2.1.2 Kvalitativ metodteori  
Till skillnad mot kvantitativ metodteori är den kvalitativa metodteorin inriktad på tolkning 
och förståelse. Kunskaparens insatser är inriktade på att utveckla en förståelse för hur 
studieobjekten upplever sig själva och sin situation. (Lundahl och Skärvad, 1999) Enligt 
Repstad (1999) handlar kvalitativa metoder om att karaktärisera framträdande egenskaper 
eller drag hos det fenomen som studeras. Förenklat handlar denna metodteori om hur 
kunskaparen med hjälp av tolkningsprocessen utarbetar teorier som hjälper oss att förstå 
varför människan handlar på ett speciellt sätt. Dessa teorier utgör även ett stöd när det gäller 
att förutse konsekvenser av människans handlingar i skilda situationer. (Lundahl och Skärvad, 
1999) Studier som bygger på kvalitativ metodteori genomförs enligt Lundahl och Skärvad 
(1999) ofta i form av fallstudier.  
 
Till grund för denna uppsats har jag valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats, där uppsatsen 
även kommer att läggas upp i form av en fallstudie.  

2.2 Fallstudie 
Med en fallstudie avses en undersökning där enbart ett, eller ett fåtal, fall studeras mer 
ingående. En individ, en grupp eller en händelse utgör exempel på ett fall. Det kan finnas 
olika anledningar till varför en fallstudie genomförs. Avsikten kan exempelvis vara att 
formulera hypoteser, utveckla teorier eller illustrera och exemplifiera. Fallstudier lämpar sig 
också när avsikten med studien är att besvara frågor innehållande formuleringarna hur och 
varför. (Lundahl och Skärvad, 1999)  
 
Anledningen till att denna uppsats har lagts upp i form av en fallstudie är att kunna illustrera 
och exemplifiera, men också i viss mån att hitta mönster i hur användargruppen yngre 
pensionärer ser på användbarhet hos webbaserade lösningar. Då enbart tio schemalagda 
veckor kommer att disponeras till denna kandidatuppsats, avser jag bedriva en 
ögonblicksstudie. En nackdel med ögonblicksstudier är att det kan vara svårt för kunskaparen 
att skapa sig en djupare förståelse kring det undersökta fenomenet (Lundahl och Skärvad, 
1999). Då uppsatsens frågeställningar är relativt smala och avgränsade, ser jag det som 
möjligt att tränga tillräckligt djupt in i det studerade fenomenet för att kunna besvara de 
ställda frågeställningarna.  
 
En fallstudie kan enligt Lundahl och Skärvad (1999) genomföras med hjälp av olika 
datainsamlingsmetoder. Exempel på datainsamlingsmetoder som framförs är bland annat 
litteraturstudier, intervjuer och enkäter (Lundahl och Skärvad, 1999). 
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2.3 Datainsamlingsmetoder 
De datainsamlingsmetoder som jag avser att använda i denna uppsats är intervju och 
kooperativ utvärdering, samt insamlingsmetoderna observation och enkät. Genom att 
kombinera olika datainsamlingsmetoder är det enligt Repstad (1999) möjligt att erhålla en 
mer nyanserad bild av studieobjektet, vilket medför att en säkrare tolkning av fenomenet kan 
göras. Förhållningssättet där olika datainsamlingsmetoder kombineras kallas enligt Repstad 
(1999) för metodtriangulering.  
 
Detta innebär att denna uppsats kommer att bygga på kvalitativa datainsamlingsmetoder och 
kvalitativ data, samt att jag avser att analysera och tolka det insamlande materialet utifrån en 
kvalitativ ansats. En mer ingående beskrivning av de datainsamlingsmetoder som kommer att 
användas i samband med kunskapsutvecklingen återfinns i efterföljande underkapitel.   

2.3.1 Intervjuer 
En vanlig metod för insamling av data är intervju. Metoden kännetecknas av att kunskaparen 
går in i en dialog med intervjupersonen eller ställer frågor till denne. (Patel och Davidson, 
1994) 
 
Ett sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer är enligt Patel och Davidson (1994) att 
undersöka graden av standardisering. Standardiseringsgraden avslöjar hur strikt intervjuaren 
följer frågeformuleringen och ordningsföljden på frågorna. Standardiserade intervjuer 
kännetecknas av att ordningsföljden på frågorna samt frågeformuleringen är bestämda på 
förhand. Detta innebär att intervjun måste genomföras på samma sätt med alla 
intervjupersoner. Vid ostandardiserade intervjuer formulerar kunskaparen frågor under 
intervjun, och ställer dessa i en ordning anpassade efter intervjupersonen. Ostandardiserade 
intervjuer är särskilt lämpliga när kunskaparen önskar få fram mer uttömmande svar från 
intervjupersonen. Semistandardiserade intervjuer kännetecknas av att intervjuaren arbetar 
utifrån ett på förhand bestämt frågeschema, med möjligheten att ställa anpassade följdfrågor i 
stil med ”vill du utveckla det?”, ”kan du förtydliga det?”, ”berätta mer om det? ”. Intervjuer 
med låg grad av standardisering är användbara när kunskaparen önskar samla mjuka data i 
form av bedömningar eller föreställningar. (Lundahl och Skärvad, 1999)  
 
Intervjuerna kan även indelas efter grad av svarsutrymme som intervjupersonen får. Vid 
intervjuer med hög grad av strukturering, strukturerade intervjuer, kan intervjupersonen 
enbart välja mellan de svarsalternativ som ställts upp på förhand. Vid intervjuer med låg grad 
av strukturering, helt ostrukturerade intervjuer, råder det motsatta nämligen att 
intervjupersonen får formulera egna svar. Sett till hela intervjusituationen görs en åtskillnad 
mellan strukturerade och fria intervjuer. Strukturerade intervjuer kännetecknas av i förväg 
fastställda målsättningar, att frågor och följdfrågor är utarbetade i förväg, samt att intervjun är 
informationsinriktad. Fria intervjuer är personorienterade och informationsorienterade. 
(Lundahl och Skärvad, 1999) 
 
Till grund för denna uppsats avser jag att använda mig av fria semistandardiserade intervjuer, 
med låg grad av strukturering (ostrukturerade). Med hjälp av denna insamlingsmetod blir det 
förhoppningsvis möjligt att ta reda på vad användargruppen yngre pensionärer anser är 
utmärkande för en användbar webbplats.   
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2.3.2 Kooperativ utvärdering  
Kooperativ utvärdering är en metod som används för att bedöma användbarheten hos system 
och bygger på ”tala högt, tänka högt-metoden”. Tala högt, tänka högt-metoden kännetecknas 
av att testpersonen verbaliserar sina åsikter och tankar samtidigt som den utför en rad 
specifika uppgifter i systemet. Avsikten med ett sådant förhållningssätt är att påvisa hur 
testpersonen interagerar med systemet samt vilka strategier denne använder för att slutföra 
tilldelade testuppgifter. Tala högt, tänka högt-metoden är något problematisk då det är lätt för 
testpersonen att uppleva utvärderingssituationen som konstlad. Testpersonen kan i detta fall 
ha det svårt för att verbalisera sina tankar och åsikter. Avsikten med den kooperativa 
utvärderingen är att försöka överbrygga detta problem, genom att få observatören och 
testpersonen att föra en mer naturlig dialog kring testpersonens beteende och åsikter om 
produkten. (Faulkner, 2000)  
 
Kooperativ utvärdering används enligt Faulkner (2002) tidigt i designfasen i syfte att 
kartlägga och åtgärda användbarhetsproblem i ofullständiga prototyper. Metoden kan dock 
likaväl användas för utvärdering av färdiga produkter. (Faulkner, 2002) För att kunna ta reda 
på om användargruppen yngre pensionärer upplever några användbarhetsproblem i sin 
interaktion med avdelningen ”Hälso- och sjukvård”, är metoden kooperativ utvärdering 
lämplig att använda. Resultaten av genomförd kooperativ utvärdering bör därför kunna påvisa 
om deltagarna har upplevt några användbarhetsproblem i sin interaktion med denna 
avdelning. 
 
Enligt riktlinjer för kooperativ utvärdering ska testpersoner som deltar i utvärderingen utföra 
bestämda testuppgifter i systemet. Under den tid som testpersonen utför uppgifterna ska denne 
verbalisera vad denne avser att göra, samt varför denne valt att göra på detta sätt, så att 
observatören kan följa med i processen och registrera vad användaren säger och gör. 
(Faulkner, 2000) Testpersonen ska enligt Molich (2002) tala om vad denne är osäker på, vad 
denne förväntar sig att webbplatsen ska göra nu, hur denne tolkar ett felmeddelande. Enligt 
Faulkner (2000) räcker det med fem testpersoner för att identifiera de brister som återfinns i 
ett system samt att fler testpersoner inte innebär att fler fel hittas. Efter avslutad utvärdering 
får utvärderaren även fylla i en enkät innehållande frågor om hur denne uppfattat systemet. 
Det är inte ovanligt att observatören går in i en diskussion med utvärderaren, för att få fram 
vilka problem som utvärderaren har upplevt med systemet. (Faulkner, 2000) 
 
Som redan framförts får utvärderaren efter avslutad utvädring en enkät att fylla i. I enighet 
med detta kommer jag att i samband med den kooperativa utvärderingen även att använda mig 
av insamlingsmetoderna enkät och observation. Insamlingsmetoden observation används för 
att kunna samla in data som visar hur testpersonerna uppträtt i sin interaktion med 
avdelningen ”Hälso- och sjukvård”. I efterföljande underkapitel ”Enkäter” samt 
”Observation” ges en närmare beskrivning av vad respektive datainsamlingsmetod innebär.  

2.3.2.1 Enkäter 
Även när frågorna återges i form av enkät, tas hänsyn till graden av strukturering och 
standardisering. Enkäter med hög grad av standardisering är utformade på så sätt att varje 
respondent svarar på en uppsättning identiska frågor i samma ordning. Sett till graden av 
strukturering kan kunskaparen använda sig av frågor med fasta svarsalternativ vilket innebär 
att frågorna är helt strukturerade. Handlar det istället om öppna frågor utan fasta 
svarsalternativ, är graden av strukturering i detta fall beroende av hur kunskaparen formulerat 
frågan. (Patel och Davidson, 1994)  
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I samband med den kooperativa utvärderingen avser jag att använda mig av ett frågeschema 
med hög grad av standardisering och låg grad av strukturering. Genom att ställa samma frågor 
till alla testpersoner, blir det förhoppningvis enklare att urskilja mönster utifrån de svar som 
samlas in, det vill säga att det blir lättare att urskilja hur utvärderarna uppfattat sin interaktion 
med avdelningen ”Hälso- och sjukvård”.  

2.3.2.2 Observation 
Datainsamlingsmetoden observation används främst i syfte att studera beteenden och 
skeenden i ett naturligt sammanhang, i samma ögonblick som de inträffar. Föremål för 
observationen är inte enbart fysiska handlingar, utan även det som sägs, relationer mellan 
individer, känslouttryck och liknande. Insamlingsmetoden är möjlig att använda även vid 
olika slags tester eller experiment, det vill säga i laborativa situationer. Det vanligaste sättet 
att särskilja olika typer av observationer, är att uppmärksamma i vilken grad av strukturering 
som observationen genomförts. Vanligtvis görs en åtskillnad mellan strukturerade och 
ostrukturerade observationer. (Patel och Davidson, 1994) 
 
Med strukturerad observation avses att observatören i förväg fastställt vilka beteenden och 
skeenden som ska observeras, och att observationen sker utifrån ett på förhand utarbetad 
observationsschema. Schemat kan innehålla beteenden relevanta för observationen där 
förekomsten av respektive beteende noteras. (Patel och Davidson, 1994) När observationen 
inte bygger på ett observationsschema, är det frågan om en ostrukturerad typ av observation. 
Ostrukturerade observationer används vanligen i utforskande syften, där avsikten är att med 
hjälp av denna metod samla stora mängder information om fenomenet. Vid ostrukturerade 
observationer registrerar observatören allting. (Patel och Davidson, 1994) 
 
Förutom att en åtskillnad görs mellan strukturerade och ostrukturerade observationer, brukar 
även en åtskillnad göras mellan graden av observatörens deltagande med dem som blir 
observerade, samt om observatören är känd eller okänd för studieobjektet. En åtskillnad görs 
mellan en deltagande och icke deltagande observatör. När observatören intar en deltagande 
observatörsroll och deltar i den studerade gruppen, kan observatören komma att störa 
gruppens naturliga beteende. Observatörens påverkan kan dock reduceras om observatören är 
okänd för gruppen. Genom att observatören inte gör sig känd för gruppen kan den i dessa fall 
fortsätta att bete sig som vanligt, utan några förändringar i sina beteenden, helt ovetande om 
observatörens närvaro. (Patel och Davidson, 1994) Då insamlingsmetoden används i 
laborativa situationer ska observatören enligt Molich (2002) inte inrikta sig på att samtala med 
användaren om webbplatsen utan istället rikta sina insatser på att se vad användaren gör och 
hur den gör det.  
 
I samband med den kooperativa utvärderingen avser jag att använda mig av en ostrukturerad 
observation där jag själv intar rollen av en observatör, och gör mig känd för studieobjekten 
som en icke deltagande observatör. Min avsikt med observationen är alltså att registrera vad 
testpersonerna gör i samband med utförandet av testuppgifterna.  
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2.4 Genomförande 

2.4.1 Förarbete 
För att komma i kontakt med användargruppen yngre pensionärer tog jag kontakt med 
föreningen SeniorNet i Norrköping. Föreningen, som är en dataförening för seniorer, 
inrättades i syfte att hjälpa medlemmar över 55 år att förenkla livet, och etablera sociala 
kontakter med andra medlemmar genom att lära sig att använda persondatorer. Föreningen 
anordnar datakurser där några av de erbjudna kurserna är Internetkurser, ordbehandlings- och 
bildbehandlingskurser i vilka deltagarna får lära sig att hantera Word och Photoshop. 
(SeniorNet, 2005) 
 
Efter det att jag har etablerat kontakt med styrelsemedlemmen Eivy Johansson, skrev jag 
tillsammans med Eivy en inbjudan till föreningens medlemmar. I denna inbjudan avhandlades 
bland annat uppsatsens syfte, antalet deltagare som skulle omfattas av studien, hur studien var 
tänkt att genomföras samt att normalvana Internetanvändare var lämpliga deltagare. Inbjudan 
skickades ut av Eivy via mail till 78 stycken av föreningens medlemmar som var mellan 65 
och 79 år gamla. De medlemmar som svarade med en intresseanmälan fick skriva upp sig på 
en bokningslista. Listan var inordnad i sex olika 30 minuters långa sessionspass där respektive 
deltagare kunde välja den tid som passade. De sex medlemmar som hade svarat med en 
intresseanmälan garanterades anonymitet, vilket innebär att deras namn inte finns återgivna i 
denna uppsats.  

2.4.2 Kooperativ utvärdering och intervjuer 
Den kooperativa utvärderingen och intervjuerna genomförde jag i SeniorNets datalokal med 
en deltagare åt gången. Genom att ha utvärderingen och intervjun förlagd till en av SeniorNets 
lokaler och genom att använda föreningens datorer, var min förhoppning att kunna skapa en 
mer avslappnad stämning under testerna. Dessutom uppfattade jag att det skulle bli möjligt att 
reducera graden av osäkerhet, som ofta kan uppstå när deltagarna kommer i kontakt med 
okända miljöer.   
 
Den kooperativa utvärderingen föregicks av ett kort samtal där jag förklarade syftet med 
utvärderingen, och gav en kort resumé om hur studien skulle genomföras. Därefter fick 
respektive deltagare i uppgift att utföra nio stycken testuppgifter, se bilaga A. Testuppgifterna 
utformade jag genom att ta utgångspunkt i de tänkbara behov som denna användargrupp 
kunde tänkas ha i samband med sin interaktion med avdelningen ”Hälso- och sjukvård”. I det 
avseendet har min avsikt varit att skapa meningsfulla uppgifter. Den dator som alla testerna 
genomfördes på hade Windows som plattform, med webbläsaren Internet Explorer 6.0 
installerad. Webbplatsen visades på en 17 tums datorskärm med en upplösning på 800X600 
pixlar.  
 
Efter att respektive deltagare hade slutfört sina tilldelade testuppgifter, fick de svara på fem 
stycken intervjufrågor, se bilaga B. Min avsikt med intervjufrågorna har varit att få fram vad 
respektive deltagare tolkade som karaktäriserande för en användbar webbplats. Som sista 
moment i studien fick varje deltagare också fylla i en enkät, se bilaga C. Intervjufrågorna och 
enkätfrågorna utarbetade jag utifrån den teori som finns presenterade i den teoretiska 
referensramen, i denna uppsats.   
 
Intervjuerna och den kooperativa utvärderingen spelade jag in på en bandspelare, och jag 
förde pappersanteckningar. Med ett sådant arbetssätt ville jag eliminera eventuella 

 - 9 -  



Kapitel 2 - Metod 

felaktigheter och missförstånd som kunde dyka upp i samband med bearbetningen av det 
insamlade materialet. Därigenom blev det dessutom möjligt för mig att lyssna på det 
inspelade materialet ett flertal gånger.  
 
För att säkerställa att datainsamlingsinstrumenten utformades korrekt, har de frågor som 
ligger till grund för denna uppsats testats av en utomstående. Därigenom blev det möjligt för 
mig att kartlägga eventuella missuppfattningar, fel och brister som återfanns i fråge-
formuleringarna. De anmärkningar som framkom i samband med denna analys åtgärdades. 
Givetvis har även de testuppgifter som användes i samband med den kooperativa 
utvärderingen varit föremål för samma sorts analys. Därigenom blev det möjligt att säkerställa 
att datainsamlingsinstrumenten samlade in data som är relevanta för problemområdet.  
 
I anknytning till detta vill jag betona att erhållna resultat från fallstudier inte är statistiskt 
generaliserbara. Resultatet är istället analytiskt generaliserbart vilket innebär att resultatet kan 
generaliseras till att skapa teorier och se mönster (Lundahl och Skärvad, 1999). Med 
utgångspunkt i detta vill jag betona att denna uppsats resultat inte bör ses som representativt 
för hela populationen yngre pensionärer.  

2.5 Metodkritik  
Kooperativ utvärdering är en metod som kräver erfarenhet. Har man inte använt denna metod 
tidigare är man ganska ovetande om de svårigheter som denna metod innebär. I egenskap av 
testledare kan det vara svårt att avgöra när det är lämpligt för denne att gå in och hjälpa 
testpersonen då det är en ytterst delikat avvägning. En annan svårighet förknippad med denna 
metod är risken att testpersonen kan uppleva begränsningar under den pågående 
utvärderingssessionen. Testpersonen kan hålla inne med sina tankar och avstå från att yttra det 
denne gör och tänker på i samband med genomförandet av testuppgifterna. Observatören kan 
med sin blotta närvaro utöva en negativ påverkan på testpersonen.  
 
För att undvika detta problem skulle en videoinspelning av utvärderingen kunna göras, som 
visar hur testpersonerna utför sina testuppgifter, vad de säger och gör. På så sätt skulle 
behovet av att ha en observatör närvarande elimineras. En testledare skulle enbart behöva 
finnas med, för att klara upp oklarheter som eventuellt skulle kunna uppstå under pågående 
utvärderingssession. Givetvis skulle en videoinspelning resultera i betydligt större mängder 
insamlat material, men med hänsyn till de tidsgränser som denna uppsats ska hållas inom, är 
det godtagbart att jag använder mig av metoden kooperativ utvärdering där testpersonerna inte 
blir videoinspelade. Valet av kooperativ utvärdering känns lämpligt eftersom det visar på den 
färdiga produktens användning i en verklig situation, där användaren är en yngre pensionär. 
Givetvis ger utvärderingen av en verklig användare andra resultat än om produkten i fråga 
hade utvärderats av en användbarhetsexpert.  

2.6 Källkritik  
I samband med utformandet av den teoretiska referensramen har jag refererat till källor som 
anses vara etablerade auktoriteter inom området människa-datorinteraktion. Detta har varit ett 
medvetet val som grundar sig på insikten att dessa auktoriteters definitioner av begreppet 
användbarhet, väger tungt inom ämnesområdet människa-datorinteraktion. Vid en närmare 
fördjupning i den litteratur som behandlar begreppet användbarhet, blir man fort medveten 
över hur många författare det är som har refererat till dessa auktoriteter och vars definitioner 
dessa använt för att bygga egna resonemang. Genom att referera till flera källor har jag 
försökt återge olika sätt att definiera begreppet användbarhet på.  
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Mycket av underlaget som handlar om användbarhet och äldre finns tillgängligt på nätet, men 
är enbart åtkomligt mot betalning. Jakob Nielsen har medförfattat en rapport “Web Usability 
for Senior Citizens: 46 Design Guidelines Based on Usability Studies with People Age 65 and 
Older” som handlar om just äldre och användbarhet, men den går ej att få tag i. Dessutom har 
jag upptäckt att det inte finns så mycket dokumenterat om just användargruppen yngre 
pensionärer. Detta beror mestadels på att det inte har forskats så mycket kring denna 
användargrupp, och det är först nu på senare tid som man har börjat inse att seniorerna blir 
fler och en allt viktigare grupp att rikta sina forskningsinsatser på. Underlaget som jag har 
hittat, som handlar om äldre och användbarhet, har jag fått fram genom att söka i databasen 
ACM Digital Library. ACM står för Association for Computing Machinery och är en 
internationell forskningsorganisation, vilken publicerar artiklar med en tillfredsställande grad 
av vetenskaplighet bakom sig.  
 
En del av den litteratur som ligger till grund för den teoretiska referensramen är skriven på 
engelska. Det föreligger alltid en risk att jag oavsiktligt kan ha missförstått eller felöversatt 
använt material, då detta inte är skrivet på modersmålet. Från min sida har jag ansträngt mig 
för att försöka eliminera förekomsten av sådana brister, allt för att öka trovärdigheten på 
denna uppsats. Jag finner också de använda källorna som tillförlitliga och finner heller ingen 
större kritik mot deras användande.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av användargruppen yngre pensionärer. Därefter 
övergår framställningen till att behandla området människa-datorinteraktion. Det är enbart en 
kortfattad bild av detta område jag presenterar. Inom området människa-datorinteraktion 
återfinns många definitioner av begreppet användbarhet, och därför har min avsikt varit att 
enbart återge ett urval av dessa definitioner.  

3.1 Pensionärer som målgrupp 
Med yngre pensionärer avses i denna uppsats pensionärer som är mellan 65 och 79 år. Enligt 
Berg (1996) är den officiella pensionsåldern i Sverige 65 år, och det vanligaste sättet att ange 
någons ålder är att ange den kronologiska åldern, sett till antalet år och dagar man har levt. 
Till följd av att den kronologiska åldern inte avslöjar mycket om hur en människa är eller 
fungerar, och eftersom åldrandeprocessen kan medföra stora variationer mellan olika 
människor, kan man enligt Berg (1996) även tala om tre olika typer av ålder; biologisk ålder, 
psykologisk ålder och social ålder. Biologisk ålder ger en indikation på hur individen fungerar 
fysiologiskt, med utgångspunkt i viktiga organs funktionsduglighet. Social ålder definieras 
som omfattningen av det kontaktnät som individen har med andra människor, samt individens 
ställning i samhället och i olika grupper. Psykologisk ålder visar på individens förmåga att 
anpassa sig till sin miljö, och de förändringar som kan uppstå i denna. (Berg, 1996) 
 
En annan indelning som har blivit aktuell på senare tid är indelningen i yngre äldre och äldre 
äldre, där de som är 80 år och äldre räknas tillhöra gruppen äldre äldre. De som är mellan 65 
och 80 år räknas tillhöra gruppen yngre äldre, och denna grupp anses vara mer lika de 
medelålders, än de som tillhör gruppen äldre äldre. Ytterligare en indelning är indelningen i 
tre perioder, där de som är mellan 65 och 75 år räknas tillhöra gruppen yngre äldre, till 
gruppen äldre äldre räknas de som är mellan 75 och 85 år och de som är 85 år och äldre anses 
tillhöra gruppen mycket gamla. (Berg, 1996)  
 
Sett till dessa indelningar har jag valt att definiera andvändargruppen yngre pensionärer som 
de som tillhör gruppen yngre äldre, med undantaget att indelningen innefattar pensionärer 
tillhörande intervallet 65-79 år.  

3.2 Åldrande 
Åldrandet utgör en naturlig del av livet. Vissa betraktar åldrandet och ålderdomen som en 
positiv tid i ens liv, medan andra förknippar denna tid med olika sjukdomar och handikapp. 
En tid av ensamhet och isolering där man tvingas be andra om hjälp för att klara av det mest 
grundläggande i vardagslivet. För de som åldras i en positiv bemärkelse innebär denna tid att 
det är först nu som dessa har fått möjlighet till att förverkliga sina drömmar och få göra det de 
alltid velat göra. (Berg, 1996)  
 
Enligt Berg (1996) blir man inte gammal bara för att man har nått en viss ålder, exempelvis 
att man har fyllt 65 eller 70 år. Istället är det frågan om en långsam och successiv process där 
variationen mellan olika människor är stor. Idag finns det inte någon enighet om hur denna 
process lämpligen skulle kunna definieras, och vanligtvis brukar man skilja mellan en 
biologisk och en psykologiskt socialt inriktad definition på åldrandet. (Berg, 1996) 
 
Den biologiska definitionen framställer åldrandet som en negativ process, i likhet med en 
försämring där processen återfinns inom alla individer och är styrd av ärftliga faktorer (Berg, 
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1996). En biologisk definition på åldrandet är ”serier av kumulativa, allmänna, tilltagande, 
inre, skadliga, funktionella och strukturella förändringar som börjar vid uppnådd mognad 
och slutligen kulminerar med döden”. (Berg, 1996, s.10) 
 
Psykologiskt och socialt inriktade definitioner definierar åldrandet som ”de regelbundna 
förändringar som uppträder med ökad kronologisk ålder hos mogna, genetisk representativa 
organismer som levt och lever under representativa miljöbetingelser”. (Berg, 1996, s.10) 
Denna definition skiljer sig från den biologiska definitionen, genom att innefatta både positiva 
och negativa aspekter av åldrandet, och betonar miljöns påverkan på funktionsförmågan under 
åldrandet. (Berg, 1996)  
 
Enligt Berg (1996) är det två olika typer av processer som bestämmer hur vi fungerar som 
äldre, den biologiska (äkta åldrande) och den miljöpåverkade (oäkta åldrande). Det äkta 
åldrandet kännetecknas av förändringar i form av försämringar som sker i kroppen med 
stigande ålder, styrda av ärftliga mekanismer. Oäkta åldrande kännetecknas av förändringar i 
funktionsförmågan styrda av miljöpåverkandet, att man har levt eller lever i en speciell miljö. 
Exempelvis kan förändringar i funktionsförmågan uppstå till följd av dåliga matvanor, 
felaktiga arbetsställningar, nikotinintag eller inaktivitet. (Berg, 1996) Enligt Berg (1996) är 
det viktigt att uppfatta åldrandeprocessen som en utvecklingsperiod, där människor kan vara 
och fungera på många olika sätt. Med stigande ålder blir det dock ganska vanligt att de äldre 
får problem med synen, hörseln och rörelseförmågan. (Berg, 1996) 
 
Jag delar Bergs (1996) syn på åldrandet och ser på åldrandet som en form av 
utvecklingsprocess där de äldre kan fungera på många olika sätt. Jag uppfattar också att 
dagens yngre äldre har en mer positiv utvecklingsprocess, till följd av att dessa har levt under 
bättre levnadsvillkor jämfört med tidigare generationer. Jag delar även Bergs (1996) 
uppfattning att man under denna utvecklingsprocess kan få problem med synen, hörseln och 
motoriken.  

3.3 Människa–datorinteraktion 
MDI är benämningen för ämnesområdet människa-datorinteraktion. Hewett (2004) definierar 
människa-datorinteraktion som en disciplin inriktad på att utveckla kunskap om frågor som 
handlar om design, utvärdering och införande av interaktiva system vilka är avsedda att 
användas av människor. MDI inkluderar även studerandet av fenomen som omger dessa 
frågor. Ämnesområdet utvecklades ur området människa-maskininteraktion (MMI) som 
studerar samspelet mellan människa och maskiner. Vid mitten av 1980-talet började 
begreppet MDI att användas för att representera ett eget forsknings- och ämnesområde. Med 
detta nya begrepp indikerades det att området inte enbart fokuserade på utformningen av 
användargränssnitt, utan att det fokuserar på alla aspekter som är av betydelse för 
interaktionen mellan människan och datorn. (Gulliksen och Göransson, 2002) Avsikten med 
forskningsinsatserna inom detta område är att utveckla kunskap, inte enbart om användaren 
utan också om datorn. Detta för att göra interaktionen mellan dessa två parter både enklare 
och mer tillfredsställande. Tanken är att utveckla en förståelse för hur användaren fungerar, 
typer av uppgifter som användaren utför och med utgångspunkt i detta, förstå hur datorn bör 
utformas för att göra det lättare för användaren att utföra sina uppgifter. (Faulkner, 1998)  
 
För att kunna förstå användaren är det centralt att utveckla en kunskap om hur människan 
fungerar med avseende på hur minnet, synen, hörseln och motoriken fungerar. Datorn ska 
förstås utifrån utgångspunkt i vad datorn kan göra för användaren och på vilket sätt kommu-
nikationen med användaren kan optimeras. Den uppgift som användaren ska utföra måste 
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förstås, och en förståelse ska utvecklas för hur uppgiften är relaterad till andra uppgifter, och 
hur uppgiften med datorns hjälp kan lösas på bästa möjliga sätt. För att kunna bygga system 
som hjälper användaren att bli mer effektiv i sitt arbete måste även en förståelse för det 
sammanhang som användaren verkar i utvecklas. Det gäller alltså att designa system inte bara 
för användaren, utan också för den miljö som denne verkar i samt för de uppgifter som 
användaren utför. (Faulkner, 1998)  
 
Enligt Oestreicher (1994) är MDI-området ett forskningsområde som syftar till att ta fram 
programvara med en hög acceptans hos användaren. Detta innebär att programvaran anpassas 
efter slutanvändaren, där användaracceptansen styrs av möjligheten för användarna att få delta 
i designprocessen. Även om det är bevisat att användarmedverkan leder till att bättre system 
utvecklas, kan fokuseringen på användarmedverkan slå fel och föranleda att systemet till sist 
inte accepteras av slutanvändaren. (Oestreicher, 1994) Problematiken som Oestreicher (1994) 
framför är frågan om det egentligen finns en medelanvändare.  
 
Att utgå från en medelanvändare är fel enligt Oestreicher (1994), en uppfattning som Molich 
(2002) delar. Hur ser en typisk användare av ett ordbehandlingsprogram ut, och hur ska en 
sådan användare definieras? En person som använder ett ordbehandlingsprogram anses inte 
kunna ses som en professionell dataanvändare, utan som en expert på ett arbete som kräver 
datorstöd. (Oestreicher, 1994) Därför bör man utgå från det arbete som användaren avser att 
utföra med systemet. Därmed går man också ifrån fokuseringen att programmet ska bli 
användarvänligt och istället fokuserar på att programmet ska bli ett användbart arbetsredskap. 
(Oestreicher, 1994) Alla användare är enligt Allwood (1998) olika, och program som klarar 
av att stödja olika typer av användare i interaktionen med programmet är mer sannolika att 
passa även den enskilde användaren.  

3.4 Användargränssnitt  
Det är användargränssnittet som utgör kontaktytan, det som möjliggör kommunikationen 
mellan användaren och datorn. Användargränssnittet utgörs av det som presenteras på 
skärmen och förmedlar information från systemet till användaren, där användaren påverkar 
systemets tillstånd genom att styra systemets styrmekanismer. Användaren och systemet 
agerar också i ett sammanhang som i sin tur har en påverkan på systemets effektivitet. 
(Faulkner, 1998) Enligt Allwood (1998) utgörs sammanhanget av de egenskaper som är 
utmärkande för användaren, och den uppgift som användaren försöker lösa samt av 
egenskaper i det aktuella programmet. Både användaren och datorn kontrolleras också av de 
regler, kunskaper, föreställningar och färdigheter som är aktuella vid interaktionstillfället. 
Interaktionen mellan dessa två parter ska fungera felfritt för att programmet ska utföra de 
tjänster som användaren kräver. Medan användaren bestämmer målet med interaktionen, 
exempelvis att en uppgift ska utföras, är det datorn som avgör vilka mål som är uppnåeliga 
med systemets stöd. Datorn ses som den part i interaktionen som har en dålig förmåga att 
anpassa sig till användarens avsikter med interaktionen. (Allwood, 1998) 
 
När användaren kommer i kontakt med gränssnittet, formar användaren en unik mental 
modell över hur programmet fungerar. Denna mentala modell anses vara styrande i 
användarens fortsatta interaktion med systemet, där det anses att det är gränssnittets uppgift 
att hjälpa användaren att utveckla en korrekt mental modell över systemet. 
Användargränssnittet bör därför byggas utifrån en förståelse för användaren och de uppgifter 
denne utför och ska därmed stödja användaren oavsett grad av datorvana som denne besitter. 
(Faulkner, 1998) 
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Löwgren (1993) anser att det är möjligt att tala om två olika nivåer av interaktiva system. Den 
första nivån handlar om de tjänster som systemet erbjuder till användaren och inte ska 
likställas med systemets inbyggda funktioner. Den andra nivån utgörs av användargränssnittet 
som gör dessa tjänster tillgängliga för användaren. Denna nivå omfattar inte bara själva 
datorn, utan även aspekter såsom användardokumentation och support. (Löwgren, 1993) 
 
De tjänster som systemet erbjuder avgör vad användaren kan göra med systemet medan 
användargränssnittet bestämmer det sätt som tjänsterna kan användas på. En vattenkran 
levererar vatten med en temperatur och vattentryck anpassad efter användarens önskemål, 
vilket är en tjänst som en vattenkran klarar av att leverera. Vattenkranens gränssnitt kan dock 
se olika ut beroende på var i världen vattenkranen finns samt vattenkranens produktionsålder. 
Hur väl systemet uppfyller användarnas krav styrs av de tjänster som systemet klarar av att 
leverera. Tjänster som enligt användarens uppfattning är fel, är alltid fel, medan ”fel” 
användargränssnitt till rätta tjänster är tidskonsumerande, men kan användas till att få 
uppgiften slutförd. (Löwgren, 1993)  
 
Löwgren (1993) anser att samma principer gäller när avsikten är att utveckla användbara 
system och menar att om systemet erbjuder ”fel” tjänster så är själva systemet fel. Om 
tjänsterna är de rätta så måste användargränssnittet utformas så att det underlättar för en 
optimal användning av de erbjudna tjänsterna (Löwgren, 1993). 

3.5 Definition av användbarhet  
Enligt Molich (2002), Allwood (1998) och Löwgren (1993) är användbarhet ett otydligt 
begrepp som många har försökt definiera. Många av dessa definitioner fokuserar enligt 
Allwood (1998) oftast på gränssnittets utformning eller på programvaran. 

3.5.1 Allwoods definition av användbarhet 
Den definition av användbarhet som Allwood (1998) återger behandlar användbarhet i form 
av en interaktiv egenskap, där ett programs användbarhet fastställs av en rad egenskaper 
förekommande i användningssituationen och dessa egenskapers samverkan. De egenskaper 
som fastställer ett programs användbarhet är enligt Allwood (1998) egenskaper utmärkande 
för användaren, programmet och uppgiften där även andra aspekter i användningssituation 
kan vara av betydelse. Hur dessa olika egenskaper fungerar gemensamt och hur den inbördes 
relationen mellan dessa egenskaper ser ut åskådliggör Allwood (1998) med följande grafiska 
presentation. 
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Figur 3.1: Användbarhet en del av produktiviteten (Allwood, 1998) 

 

De användbarhetsattribut som utgör begreppet användbarhet är enligt Allwood (1998) 
följande: 
 

 Anpassning 
Med egenskapen anpassning, avser Allwood (1998) att ett programs funktioner bör utformas 
utifrån uppfattningen att dessa funktioner ska stödja eller följa strukturen hos den uppgift som 
användaren försöker lösa. Dessa anpassningar kan lättare åstadkommas om programmet 
utvecklas för en specifik arbetsplats. Genom att programmet utvecklas med ett väl avgränsat 
syfte och genom att veta typer av uppgifter som utförs på arbetsplatsen gör det lättare att 
avgöra till vilka typer av uppgifter som programmet kan användas för att lösa. Är det frågan 
om ett generiskt program, där programmet kan komma att användas i olika syften, är det 
däremot svårare att göra sådana anpassningar. Det beror på att man i förväg inte kan förutse 
vilka uppgifter som användaren med programmet stöd kan tänkas försöka lösa. (Allwood, 
1998)  
 

 Användarvänlighet 
En central komponent i egenskapen användarvänlighet är åtkomlighet. Med åtkomlighet avses 
att programmet är tillgängligt för användaren genom att datorn inte är ur funktion, eller att 
datorn inte har orimligt långa svarstider. Att datorn är åtkomlig för användaren innebär inte att 
programmet också är det. Ett programs åtkomlighet kännetecknas av att användaren kan 
förflytta sig effektivt mellan programmets olika delar. (Allwood, 1998) 
 
En annan viktig aspekt av användarvänlighet är att programmet ska ställa krav på användaren 
som är förenliga med, och ger stöd åt, användarens sätt att fungera mentalt. I enighet med 
detta ska programmet inte uppmuntra användaren till att göra fel genom att kräva svar av 
denne som är oförenliga med dennes förkunskaper. För att programmet ska kunna benämnas 
som användarvänligt, ska programmet inte återge orimligt stora mängder med information på 
skärmen så att användaren i ett givet ögonblick inte klarar av att hålla kvar den i minnet. 
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Programmet ska också stödja användarens minnesprocesser. Detta genom att presentera 
information på skärmen som får användaren att göra de val i programmet som löser de 
uppgifter användaren förutsatt sig att göra. Programmet ska även vara individualiserbart för 
att det ska kunna benämnas som användarvänligt. (Allwood, 1998) Individualisering innebär 
att användaren exempelvis kan påverka det språk som programmet visar information på. 
Möjligheten till individualisering behöver dock inte alltid vara positiv för användaren, och 
ibland kan den leda till en dålig interaktionsmiljö för denne. Ett exempel på detta är när 
användaren själv får välja antalet färger och färgskalan för att färgsätta skärmen med. 
(Allwood, 1998) 
 
En minst lika viktig utgångspunkt i egenskapen användarvänlighet, är de hjälpresurser som 
görs tillgängliga för användaren till exempel programmets egen hjälpfunktion, andra 
människor samt pappersdokumentation. Avsikten med hjälpresurserna är att användaren med 
hjälp av dessa ska klara av att lösa de problem som eventuellt kan uppkomma i samband med 
användarens interaktion med programmet. De resurser som görs tillgängliga för användaren 
ska vara effektiva. (Allwood, 1998)  
 
Det finns också tillfällen då hjälpresurser i form av direkthjälp inte hjälper användaren. Att 
användaren till följd av stora informationsmängder inte finner den hjälp denne letar efter, eller 
när användaren hittar lämpligt hjälpavsnitt finns risk att användaren missförstår presenterad 
information. Möjligheten att erbjuda hjälpresurser i systemet och på nätet, bör dock inte ses 
som en ursäkt för att bygga onödigt komplexa användargränssnitt. Dessutom är det alltid 
bättre när användaren klarar av att interagera med systemet utan att behöva använda sig av 
tillgängliga hjälpresurser. (Nielsen, 1993) 
 

 Användaracceptans 
För att användaren ska kunna uppfatta programmet som användbart måste användarens 
inställning till programmet präglas av en välvilja, och användaren måste vara motiverad till att 
vilja använda programmet. Är användaren inte positivt inställd till programmet och är ovillig 
att använda det, kan användaren försöka undvika att lära sig använda programmet. Även om 
användaren skulle veta det korrekta sättet att använda programmet på, kan denne trots detta 
använda programmet på ett olämpligt sätt med många fel i arbetsresultatet som följd. Bristen 
på välvilja och motivation kan alltså göra att användaren använder programmet på ett 
försumligt och ett oengagerat sätt. (Allwood, 1998)  
 

 Användarkompetens 
Kompetensen hos användaren är ytterligare en komponent som avgör graden av användbarhet 
hos programmet. Användarkompetens innebär att användaren besitter tillräckligt med 
förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna använda programmet på ett effektivt sätt. 
Användarkompetensen som en användare besitter styrs av de utbildningsinsatser som ges på 
systemet. De utbildningsinsatser som i dagsläget erbjuds användarna på olika applikations-
program anses vara avsevärt mindre effektiva än vad de egentligen skulle kunna vara. 
(Allwood, 1998) 

3.5.2 Löwgrens och Nielsens definition av användbarhet 
Löwgren (1993) uppfattar användbarhet som ett resultat av vad han kallar för REAL, där 
förkortningen står för Relevans, Effektivitet, Attityd och Lärbarhet. Enligt Löwgren (1993) 
handlar ett systems relevans om hur väl systemet stödjer användarens behov. Effektiviteten  
avslöjar hur effektivt användaren kan utföra sina uppgifter med systemet. Attityd upplyser om 
användarens subjektiva känslor gentemot systemet. Aspekten lärbarhet indikerar två saker, 
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hur lätt det är för användaren att lära sig att använda systemet i ett initialt skede samt hur väl 
denne kan komma ihåg sina färdigheter efter en tid. (Löwgren, 1993) 
 
I likhet med Allwood (1998) och Löwgren (1993) anser även Nielsen (1993) att begreppet 
användbarhet utgörs av flera användbarhetsattribut.  
 
Nielsen (2003) anser dock att användbarhet är ett relativt smalt begrepp i förhållande till de 
större frågorna som handlar om acceptans för systemet, och om systemet faktiskt uppfyller de 
krav och önskemål ställda från användarnas och intressenternas sida. Acceptansen för hela 
systemet beror enligt Nielsen (1993) på systemets praktiska och sociala acceptans, se figur 
3.2. Den sociala acceptansen präglas av att systemets användare accepterar systemet både 
etiskt och moraliskt samt att systemet inte strider mot dessa två aspekter. Systemets praktiska 
acceptans styrs förutom nyttan också av aspekter såsom kostnad, support, tillförlitlighet och 
kompatibilitet med existerande system. Ett systems nytta avslöjar om systemet faktiskt kan 
användas för att nå ett önskat mål. (Nielsen, 1993) Nyttan är en aspekt som enligt Nielsen 
(1993) kan delas in i två kategorier, användbarhet och funktionalitet. Kategorin funktionalitet 
avser frågan om systemet fungerar så att det kan göra det som behövs och kategorin 
användbarhet svarar på frågan hur väl användarna kan använda funktionaliteten (Nielsen, 
1993).  
 

 
Figur 3.2: Acceptans för systemet (Gulliksen och Göransson, 2002)  

   
 
De användbarhetsattribut som enligt Nielsen (1993) utgör begreppet användbarhet är:  
 

 Lärbarhet  
Systemet ska vara enkelt att lära så att användaren snabbt kan komma igång med sina 
arbetsuppgifter. Lärbarhet talar om hur enkelt det är för användaren att slutföra enkla 
uppgifter första gången som användaren kommer i kontakt med systemet, och är enligt 
Nielsen (1993) det viktigaste användbarhetsattributet. 
 

 Effektivitet 
Systemet ska vara effektivt att använda så att användaren, så fort denne lärt sig systemet, kan 
uppnå en hög grad av produktivitet.  
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 Lätt att komma ihåg  
Det ska vara enkelt för användaren att komma ihåg hur systemet ska användas. Efter att 
användaren har lärt sig hur systemet fungerar, ska denne efter en tids uppehåll fortfarande 
kunna använda systemet utan att på nytt behöva lära sig hur systemet fungerar. 
 

 Fel och icke-katastrofala fel  
Målet är att användaren ska göra få fel i systemet. Ett fel definieras som varje handling som 
inte resulterar i att ett önskat mål nås. Skulle användare ändå göra fel i systemet, ska det vara 
enkelt för denne att återkomma till situationen innan felet uppstod. Dessutom ska inga 
katastrofala fel få förekomma, exempelvis att användarens arbete förstörs till följd av att ett 
katastrofalt fel har uppstått som användaren inte kunnat upptäcka, och där felet samtidigt är 
svårt att återställa. 
 

 Subjektivt tilltalande  
Användaren ska tycka om att använda systemet och ska anse att systemet är angenämt att 
använda.  

3.5.3 Andra perspektiv på användbarhet 
I likhet med Allwood (1998) anser Gulliksen och Göransson (2002) att ett systems 
användbarhet styrs av egenskaperna utmärkande för användaren, uppgiften och det 
sammanhang i vilken interaktionen äger rum. Enligt Gulliksen och Göransson (2002) besitter 
varje produkt kapaciteten att kunna användas av specificerade användare som utför 
väldefinierade och avgränsade uppgifter i ett specifikt sammanhang.  
 
Molich (2002) anser också att de tankegångar eller principer som bidrar till att användbara 
system kan utformas, är oberoende av användningsområdet eller presentationsformen. Molich 
(2002) anser dock att kraven på användbarhet på nätet är större än när det gäller användbarhet 
hos traditionella datasystem. Detta anses bero på att användargruppen inte är homogen utan 
att den består av människor med skilda förkunskaper och färdigheter som inte kan förutses 
(Molich, 2002). En användbar webbplats är enligt (Molich, 2002) en webbplats som är:  
 

 lätt att lära sig 
 lätt att komma ihåg  
 effektiv att använda 
 begriplig 
 tillfredsställande att använda.  

 
En användare som kommer i kontakt med en ny webbplats möts enligt Molich (2002) av två 
problem, först och främst förstå hur webbplatsen ska användas samt att denne måste förstå de 
begrepp som återges på webbplatsen, och att användaren också förstår vad denne gör.  
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3.6 Ny indelning av framförda definitioner 
Vid jämförelse av de framförda definitionerna som utgör olika sätt som begreppet 
användbarhet kan angripas på, är det möjligt att uppmärksamma att de har en del 
gemensamma attribut. Författarna av dessa definitioner behandlar likartade aspekter men 
benämner användbarhetsattributen på lite olika sätt. Definitionerna har dock samma innebörd. 
Utifrån denna bakgrund kan en ny indelning av definitionerna göras, där användbarhet kan 
sägas utgöras av följande användbarhetsattribut. 
 

 Lärbarhet 
Systemet ska vara lätt att lära i ett initialt skede, och användaren ska efter en längre tids 
frånvaro från systemet med lätthet kunna komma ihåg hur systemet används. Användaren 
måste besitta tillräckligt med förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna använda 
systemet på ett effektivt sätt. Detta ska åstadkommas med utbildningsinsatser och tillgängliga 
hjälpresurser, som ska vara effektiva och hjälpa användaren att lösa de problem som 
uppkommer i samband med dennes interaktion med systemet. Hjälpresurserna ska hjälpa 
användaren att uppnå sitt mål med interaktionen.  
 

 Attityd  
Användaren ska tycka om systemet och tycka att det är trevligt att använda. Användarens 
inställning till systemet bestämmer om användaren är villig att acceptera systemet, och om 
denne är villig att använda systemet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.   

 
 Anpassning  

Systemets funktioner ska stödja strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. 
Användaren ska ha möjlighet att individualisera systemet efter egna behov, så att systemet på 
ett bättre sätt kan stödja användarens avsikter med interaktionen.  

 
 Effektivitet 

Användaren ska göra få fel i systemet och systemet ska förhindra katastrofala fel från att 
inträffa. Systemet ska vara åtkomligt för användaren och ska stödja användarens mentala 
processer.  
 
I anknytning till detta vill jag framföra att det är utifrån dessa fyra användbarhetsattribut som 
det insamlade materialet kommer att analyseras.  

3.7 Användbar gränssnittsdesign 
Nielsen (1993) återger tio riktlinjer som är kännetecknande för en användbar 
gränssnittsdesign. Riktlinjerna är applicerbara på alla typer av användargränssnitt där även 
textbaserade och bildbaserade användargränssnitt är inräknade (Nielsen, 1993). De tio 
riktlinjerna som Nielsen (1993) förespråkar är: 
 

 Enkel och naturlig dialog 
Dialogen ska vara enkel och inte innehålla information som används mycket sällan eller som 
är irrelevant utifrån användarens utgångspunkt. Gränssnittet bör också överrensstämma med 
den uppgift som användaren försöker lösa. Användaren ska kunna styra dialogen, och kunna 
använda informationsobjekt och operationer i en ordning som hjälper denne att bli mer 
effektiv och produktiv i sitt arbete. Återgiven information ska följa i en naturlig och logisk 
ordning. Idealet är att informationen återges i samma ögonblick som användaren efterfrågar 
den, och då i hanterliga mängder. Varje bit extra information konkurrerar om användarens 
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uppmärksamhet och gör behövd information mindre synlig. (Nielsen, 1993) Detta eftersom 
användaren är tvungen att försöka förstå, söka igenom och lära sig större 
informationsmängder som denne inte alltid har användning av. Information som hör ihop bör 
grupperas. Det ses inte som fördelaktigt att erbjuda användaren många olika sätt att interagera 
med systemet, då detta försvårar för denne att söka efter behövd information. (Nielsen, 1993) 

 
 Tala användarens språk  

Terminologin som används i gränssnittet ska tala användarens språk, och systemorienterade 
termer bör inte användas. Information bör presenteras på det språk som användaren talar och 
tvetydiga ord ska inte användas. Det har visat sig att mer specifika ord är bättre att använda 
även när användarpopulationen inte är homogen. Att tala användarens språk innebär också att 
interaktionen betraktas utifrån användarens perspektiv. Metaforer ska dessutom användas med 
försiktighet eftersom användaren tenderar att tilldela metaforen andra betydelser än de 
designern ursprungligen avsett. Metaforer kan dessutom ha olika betydelser i olika länder. 
(Nielsen, 1993) 
 

 Minimera användarens minnesbelastning  
Instruktioner för användning av systemet ska vara synliga och lättåtkomliga för användaren. 
Användaren ska inte behöva komma ihåg information för att kunna interagera med systemet. 
Användaren är bättre på att känna igen information som presenteras på skärmen, än på att 
komma ihåg samma information utan att någon hjälp ges. När användaren ska mata in 
information bör efterfrågat inmatningsformat finnas återgivet i anknytning till 
inmatningsfältet. Dessutom bör generiska kommandon erbjudas, som får likartade saker i 
olika situationer att hända. (Nielsen, 1993) 

 
 Konsistens (Överensstämmelse)  

Användaren ska inte behöva undra om olika ord, situationer och handlingar betyder samma 
sak. Om användaren vet att ett kommando har en viss effekt, kommer användaren därigenom 
att känna sig mer säker i systemet och våga utforska det mer. Samma typ av information bör 
dessutom alltid återges på exakt samma ställe på skärmen, och dialogrutorna ska utformas på 
exakt samma sätt. (Nielsen, 1993) 

 
 Feedback  

Användaren ska hållas informerad om vad som händer i programmet genom att erhålla 
återkoppling inom skälig tid. Systemet ska dessutom inte vänta med att ge återkopplig först 
efter att felet har blivit ett faktum. Den återkoppling som ges ska vara positiv och ytterligare 
återkoppling ska erbjudas allteftersom mer information görs tillgänglig. Återkoppling ska ges 
även när programmet inte svarar på användarens instruktioner. Vissa typer av återkoppling 
ska göras synlig på skärmen så länge användaren inte bekräftat att denne uppmärksammat 
återkopplingen. (Nielsen, 1993) 
 

 Tydligt markerade utgångar  
Användaren kan av misstag komma att använda en systemfunktion som leder till ett oönskat 
systemtillstånd. En avbryt-knapp och en ångra-knapp är exempel på tydligt markerade 
utgångar, som hjälper användaren ur sådana situationer. Användaren ska på ett enkelt sätt 
kunna återställa fel, och denne ska dessutom kunna avbryta operationer som tar för lång tid. 
(Nielsen, 1993) 
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 Genvägar 
Systemet ska erbjuda genvägar för sina användare oavsett grad av datorvana. En användare 
arbetar snabbare när denne använder sig av olika typer av genvägar. Ett exempel på en genväg 
är möjligheten att kunna använda sig av hyperlänkar för att snabbare kunna förflytta sig 
mellan systemets olika delar. (Nielsen, 1993) 
 

 Bra felmeddelanden 
Ett bra felmeddelande ska vara tydligt och återges med ett naturligt språk, specificera 
problemet samt på ett konstruktivt sätt föreslå en lösning. Användaren ska kunna förstå 
felmeddelandet utan att behöva söka sig till olika typer av manualer. Istället för att ha långa 
felmeddelanden, ska dessa kortas ner där användaren länkas vidare för att läsa den 
fördjupande information som felmeddelandet innehåller. Förutom att erbjuda bra 
felmeddelanden ska systemet också vara bra på att återställa de fel som har inträffat. (Nielsen, 
1993) 
 

 Förebygga fel 
Förutom att ha bra felmeddelanden ska systemet ha en design som förebygger att problem 
uppkommer. Detta kan göras genom att systemet i möjligaste mån förhindrar att användaren 
hamnar i situationer som leder till att fel uppstår. Ett exempel på detta är när systemet ber 
användaren bekräfta om denne önskar gå vidare med en ”farlig” operation. På detta sätt kan 
användaren uppmärksammas på om denne eventuellt kan komma att hamna i oönskade 
situationer där oåterkalleliga fel kan inträffa. (Nielsen, 1993) 

 
 Hjälp och dokumentation 

Hjälp och systemdokumentation ska finnas tillgänglig för användaren och den ska på ett 
enkelt sätt kunna söka i dessa. Resurserna ska dessutom vara försedda med exempel och inte 
vara allt för omfattande. Det beror på att många av användarna inte använder dessa resurser 
förrän de verkligen måste. Hjälpen ska dessutom skrivas på ett sådant sätt, att den 
överensstämmer med den uppgift som användaren försöker lösa. En beskrivning av uppgiften 
bör ges i den ordning som uppgiften vanligtvis utförs i. Hjälpen bör öppnas i ett separat 
fönster och den ska vara kopierbar. (Nielsen, 1993) 

3.8 Gränssnitt för äldre 
De äldres attityd gentemot datorer skiljer sig, enligt Zhao (2001), inte från de yngre 
användargruppernas, men de äldre erfar åldersrelaterade begränsningar i sin interaktion med 
teknologin. För att det ska vara möjligt att erbjuda en gränssnittsdesign som också denna 
användargrupp finner användbar, är det viktigt att förstå hur åldrandet påverkar de äldres 
förmåga att fungera (Zhao, 2001). 
 
Den successiva och naturliga åldrandeprocessen medför, enligt Zhao (2001), att människor 
med stigande ålder upplever en nedsatt förmåga att fungera normalt. Begränsningar kan yttra 
sig i form av synnedsättning, hörselnedsättning, försämrad motorik, nedsatt kognitiv förmåga, 
nedsatt talförmåga, försämrad minneskapacitet och koncentrationssvårigheter. Dessa 
begränsningar ser dock olika ut för olika människor men man förknippar vanligtvis stigande 
ålder med fysiska, mentala och kognitiva begränsningar, vilka medför att de äldre upplever 
användbarhetsproblem i sin interaktion med teknologin (Zhao, 2001). 
 
Åldrandeprocessen gör att de äldre bland annat uppvisar försämringar i synfältet, en ökad 
känslighet för olika färgkombinationer, blir sämre på att höra ljusa toner och urskilja mönster, 
har det svårare att bearbeta information, talar mer otydligt och uppvisar en sämre förmåga att 
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resonera (Zhao, 2001). Därför är det enligt Zhao (2001) viktigt att utforma webbplatser som 
har en minimal negativ påverkan på dessa begränsningar. Zhao (2001) presenterar också ett 
antal riktlinjer för utformning av webbplatser utifrån de äldres behov.  
 
Till följd av en försämrad förmåga att uppfatta färger samt en ökad känslighet för kontraster, 
ska alltför ljusa eller fluorescenta färgkombinationer inte användas i användargränssnittet. 
Detta eftersom sådana färger tenderar att ge upphov till suddighet, efterbilder och är 
tröttsamma för ögat. En del färgkombinationer gör dessutom sidorna mer eller mindre 
oläsbara för de äldre, exempelvis när fluorescent text presenteras på en svart bakgrund. Istället 
ska kontrasten mellan förgrund och bakgrund förstärkas, exempelvis genom att använda 
mörkt teckensnitt på en ljus eller en vit bakgrund. (Zhao, 2001) 
 
För att öka läsbarheten för de äldre ska olika typsnitt i användargränssnittet inte kombineras. 
Text som är skriven med ett dekorativt eller smalt typsnitt är betydligt mer svårläst för de som 
är äldre. Storleken på typsnittet ska dessutom inte vara mindre än 12 eller 14 punkter. Text 
som är skriven med ett mindre typsnitt är mer svårläst. Därför är det viktigt att koda 
information i relativa storlekar och inte i fasta teckenstorlekar. En sådan anpassning gör att 
användaren själv, efter eget önskemål, kan anpassa storleken på texten. Textrubrikerna bör 
dessutom vara två gånger större än storleken på brödtexten. För att göra texten mera lättläst 
ska texten inte fetstilas, med undantag om det inte handlar om en rubrik, eller ett ord som ska 
uppmärksammas. Fetstilad text är svårtläst, likaså text skriven med enbart kapitäler. Kapitäler 
kan dock användas för markering av nyckelord. (Zhao, 2001) 
 
För att reducera ansträngningen på de äldres begränsningar ska enkla navigeringsmekanismer 
erbjudas. En navigeringsstruktur med många hierarkinivåer är mycket svårare att hantera för 
äldre. Därför är det bra att erbjuda en kortfattad förteckning över sidans innehåll och struktur. 
För att uppmärksamma för användaren var denne befinner sig i navigeringsstrukturen, kan 
den nivån som användaren för tillfället befinner sig på indikeras med en pil eller något 
liknande. Text som är understruken och inte fungerar som en länk ska inte understrykas. Det 
är också svårare för användaren att uppmärksamma text som fungerar som en länk, men inte 
är understruken. Ljud som ska spelas upp av användaren ska återges med mörka toner i 
tonregistret. (Zhao, 2001)  
 
Allt som har en negativ inverkan på läsbarheten är enligt Nielsen (2001) inte enbart 
frustrerande för äldre användare, utan också för yngre användargrupper. Därför är det vikigt 
att hålla en rymlig längd på sidorna eftersom det är betydligt svårare att skumma igenom 
större textmängder. Är sidan lång, kan länkar införlivas i texten för att underlätta för 
användaren att förflytta sig mellan olika textdelar. Sidans struktur bör också framhävas och 
tydliggöras med hjälp av en tydlig kodning. Stora mängder information och komplex 
information är betydligt svårare för en äldre att bearbeta, därför är det viktigt att ta bort 
irrelevant information ur texten. Dessutom är det bra att erbjuda hjälpresurser som är enkla att 
använda. (Nielsen, 2001) 
 
Text ska dessutom vänsterjusteras och långa meningar ska förkortas. Information som hör 
ihop ska grupperas och mönstrad bakgrund, vattenmärken och flytande element ska inte 
används, då dessa är distraherande för användaren. Väljer man ändå att i gränssnittet införliva 
element som blinkar och rör på sig, ska det vara möjligt för användaren att stänga av 
animationen. Knappar och bilder som fungerar som länkar ska göras större och lätta att klicka 
på, eftersom många av de äldre är sämre på att styra mindre och precisa musrörelser. (Nielsen, 
2001) 
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4 Empiri 
I detta kapitel avser jag att presentera Östergötlands läns landstings webbaserade avdelning 
benämnd ”Hälso- och sjukvård”, samt det material som har samlats in med insamlings-
metoderna intervju, kooperativ utvärdering, enkät och observation.  

4.1 Landstinget i Östergötland  
Landstinget i Östergötland omfattar tretton kommuner; Linköping, Norrköping, Motala, 
Mjölby, Finspång, Söderköping, Åtvidaberg, Kinda, Valdemarsvik, Vadstena, Ödeshög, 
Boxholm samt Ydre och utgör det fjärde största landstinget i Sverige. Som ett regionalt forum 
har landstinget i uppgift att skapa nödvändiga ”förutsättningar för länets utveckling mot ökat 
välstånd och bättre livsvillkor för invånarna” och se till att ” främja östgötarnas hälsa utifrån 
deras behov”. (www.lio.se(I), www.lio.se (II)) 
 
Landstinget arbetar främst med hälso- och sjukvård samt tandvård. Frågor kring utbildning, 
kultur, näringslivsfrågor och kommunikation sköts via regionförbundet Östsam 
(www.lio.se(II)). Landstinget har också en webbplats www.lio.se (se figur 4.1) där 
befolkningen i de tretton kommunerna kan hitta information om bland annat hälso- och 
sjukvårdsfrågor, förnya sina recept och beställa nya patientkort. Webbplatsen utgör en 
kommunikationskanal mellan landstinget, allmänheten, patienter, massmedia och potentiell 
personal (www.lio.se(III)). Som det redan har framförts är avdelningen ”Hälso- och sjukvård” 
som har varit föremål för den kooperativa utvärderingen. Resultatet av den genomförda 
kooperativa utvärderingen presenteras i efterföljande kapitel.  
 

 
Figur 4.1: Östergötlands läns landstings webbplats (www.lio.se) 
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4.2 Resultat av genomförd kooperativ utvärdering  
I detta kapitel presenterar jag det material som har samlats in med hjälp av datainsamlings-
metoden observation. Observationen koncentrerades på att uppmärksamma vad respektive 
respondent gjorde, och det sätt som respondenterna utförde testuppgifterna på. I anknytning 
till detta är min avsikt att även återge det som respondenterna verbaliserat genom tala högt, 
tänka högt-metoden bland annat det som respondenterna verbaliserat att de gjorde, vad de 
upplevde som bra respektive dåligt med webbplatsen och vad de var osäkra på.  
 
Av de sex respondenter som deltog i studien var tre män och tre kvinnor. Alla sex 
respondenter slutförde alla nio av de tilldelade testuppgifterna. På frågan om hur de själva 
uppfattade sin datorvana svarade tre av respondenterna att de ansåg sig ha en liten grad av 
datorvana, resterande tre ansåg sig ha en normal grad av datorvana. På frågan om vad de 
tyckte om testuppgifterna svarade samtliga sex att de inte fann testuppgifterna som svåra. Det 
som var framträdande i samband med utförandet av testuppgifterna, som kunde 
uppmärksammas i samband med observationen, var just att alla sex respondenter använde sig 
av bakåtknappen för att komma till webbplatsens startsida (avdelningens startsida). Ingen av 
respondenterna uppmärksammade att det var möjligt att klicka på landstingets logotyp för att 
komma till webbplatsens startsida, och därmed undvika att behöva använda sig av 
bakåtknappen.   
 
Två av respondenterna tryckte på bakåtknappen för många gånger så att de därmed hamnade 
på en helt okänd webbplats. Det blev även tydligt att respondenterna inte alltid visste hur 
långt de behövde backa för att komma till startsidan. Samtliga respondenter uttryckte också en 
undran över hur långt de egentligen behövde backa, för att komma till startsidan. En av 
respondenterna framförde detta med följande formulering ”det stora felet man gör är att man 
inte alltid går tillbaka tillräckligt långt, är man inne på till exempel tandläkare och så håller 
man på och snurrar och letar och då hittar man inte”. En annan respondent sammanfattade 
problematiken med följande ”Jag går bakåt tror jag, bakåt en gång till och bakåt och bakåt 
och bakåt, jag går bakåt hela tiden och jag kommer bara till tandvård här”.  
 
Respondenterna gav även uttryck för att de tyckte att navigeringsstrukturen, återfunnen på den 
vänstra delen av användargränssnittet, var dålig. Navigeringsstrukturen som återfinns på 
startsidan ändrades nämligen i det avseendet att när respondenterna exempelvis valde 
navigeringsnivån ”Tandvård”, så visades de övriga navigeringsnivåerna från startsidan inte 
längre. I samband med detta val visades enbart de tillhörande undernivåerna till 
navigeringsnivån ”Tandvård”, se figur 4.2.  
 

 
Figur 4.2: Vald navigeringsnivå (www.lio.se) 
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Detta ledde till att respondenterna var tvungna att använda sig av bakåtknappen för att komma 
tillbaka till webbplatsens startsida, och därmed kunna ta del av de övriga navigeringsnivåerna; 
närsjukvård, specialistsjukvård, patientinformation samt riktlinjer och program, se figur 4.3.    
 

 
Figur 4.3: De olika navigeringsnivåerna (www.lio.se) 

 
I samband med observationen framkom det också att två av respondenterna inte förstod hur 
navigeringsstrukturen fungerade. Navigeringsstrukturen delades in i två delar, vilket 
indikerades med en skiljelinje, där det i översta delen av navigeringsstrukturen markerades 
var i navigeringsstrukturen som respondenten för tillfället befann sig i, se figur 4.4. 
 

 
Figur 4.4: Uppdelad navigeringsstruktur (www.lio.se) 

 
Två av respondenterna tryckte upprepade gånger på de små pilar som återfinns i anknytning 
till respektive navigeringsnivå.  
 
Det var enbart en av respondenterna som utan bistånd av observatören klarade av att förstora 
texten på webbplatsen. Två av respondenterna förstorade hela fönstret när dessa försökte 
förstora textstorleken. Gemensamt för alla sex respondenter, var att samliga sex frågade om 
det verkligen var möjligt att förstora texten på webbplatsen. Dessutom ställde två av 
respondenterna frågan om det verkligen var möjligt att förstora storleken på texten på alla 
webbplatser. Tre av respondenterna framförde att en del webbplatser har en väldigt liten text.  
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Samtliga respondenter använde sig av sökfunktionerna först, i samband med, när de försökte 
utföra testuppgifterna åtta och nio. Respektive testuppgift innebar att respondenten skulle 
använda sig av sökordsregistret A-Ö samt sökfunktionen fritextsökning. I samband med att 
respondenterna använde sig av sökfunktionen fritextsökning, blev tre av dem förvånade över 
att webbplatsen inte gav någon återkoppling efter att de hade angett sina sökord i sökfältet och 
tyckt på tangenten ENTER. En av respondenterna tryckte på ENTER flera gånger utan att några 
sökresultat generades. Det var först efter att respondenterna hade tryckt på knappen sök som 
sökresultaten genererades, se figur 4.5. 
 

 
Figur 4.5: Sökfunktionen fritextsökning (www.lio.se) 

 
Det var också endast två av respondenterna som kom in på hjälpresursen, benämnd HJÄLP, 
dock utan att fördjupa sig i denna resurs då de snabbt tryckte på knappen bakåt. Dessutom 
framförde en av respondenterna att denne inte riktigt kunde gissa sig till vilken typ av 
information som navigeringsnivån patientinformation innehöll.  
 
Jag noterade att samtliga respondenter läste den presenterade texten på webbplatsen mycket 
noga. Två av respondenterna tryckte på vanlig text skriven i form av en sökväg, i stil med 
”utm/gen1.asp?CategoryId=8913”, istället för att trycka på länken som fanns presenterad i 
anknytning till sökvägen, se figur 4.6.  
 

 
Figur 4.6: Ett exempel på en sökväg (www.lio.se) 

 
En av respondenterna tryckte flera gånger på en länk, trots att systemet faktiskt försökte länka 
respondenten vidare i systemet. En av respondenterna framförde även att denne inte riktigt 
visste vad den gjorde.  

4.2.1 Enkäter 
I detta underkapitel presenterar jag det material som har samlats in med hjälp av insamlings-
metoden enkät.  
 
Fem av respondenterna svarade att de förstod hur de skulle förflytta sig mellan webbplatsens 
olika delar. I anknytning till denna fråga framkom svaret att en av respondenterna upplevde 
webbplatsen som lättmanövrerad. En annan respondent uppfattade att det var lätt att förflytta 
sig då stora delar av webbplatsen stod i alfabetisk ordning. Enbart en av respondenterna 
svarade att denne inte riktigt förstod hur denne skulle förflytta sig mellan de olika delarna. 
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Fyra av respondenterna tyckte att det var ganska lätt att förstå hur förflyttningen skulle ske, då 
webbplatsen hade en bra översikt. En av respondenterna framförde att det stundtals var 
ganska svårt att förstå hur man skulle förflytta sig på webbplatsen, medan en annan av 
respondenterna tyckte att det var svårt att förstå hur man skulle förflytta sig på avdelningen 
”Hälso- och sjukvård”. 
  
På frågan om webbplatsen gav tillräckligt med stöd när respondenterna sökte efter 
information, svarade fem stycken att de tyckte att webbplatsen gav tillräckligt med stöd. En 
av dessa fem respondenter framförde även att mycket information gavs på webbplatsen. 
Andra svar var att en av dessa fem respondenter uppfattade svaren som tydliga och att 
webbplatsen därmed gav tillräckligt med stöd. Ytterligare en av dessa fem respondenter 
uppfattade sökrubrikerna som bra. Endast en av respondenterna svarade att denne inte visste 
om webbplatsen gav tillräckligt med stöd. Samtliga sex respondenter tyckte att den 
information som återgavs på skärmen var tydlig och lätt att förstå.  
 
Fem av respondenterna upplevde att de fick fram den information som de sökte efter ganska 
snabbt. Endast en av respondenterna upplevde det motsatta. Gemensamt för samtliga 
respondenter var att de ansåg att det var ganska lätt att få fram informationen. På frågan om 
det var möjligt att göra några anpassningar på webbplatsen, exempelvis i form av att ändra 
storleken på texten, tyckte samtliga respondenter att denna möjlighet var mycket bra och att 
anpassningarna därmed var möjliga. Alla sex respondenter ansåg att det gavs tillräckligt med 
hjälp på webbplatsen i de fall då de inte riktigt visste vad de skulle göra. En av 
respondenterna framförde att sökfunktionerna fungerade bra. På frågan om vad 
respondenterna tyckte om de hjälpresurser som gavs på webbplatsen, svarade en av 
respondenterna att resurserna var mycket bra. En av respondenterna svarade inte på denna 
fråga, eftersom denne inte använde hjälpresursen. Tre av respondenterna ansåg att 
hjälpresurserna var bra, av vilka enbart en tyckte att det var lätt att hitta i hjälpresursen 
medan. Två av respondenterna lämnade denna fråga obesvarad.  
 
Respondenterna tyckte att webbplatsens utformning var snygg, tydlig, klar, enkel och 
lättöverskådlig. Att hela tiden behöva backa uppfattade en av respondenterna som störande. 
Fyra av respondenterna upplevde inte att det fanns något i utformningen som de uppfattade 
som störande. En av respondenterna gav inget svar på denna fråga.  
 
På frågan om det fanns något på webbplatsen, som enligt deras uppfattning, borde ändras på 
svarade tre av respondenterna att inga ändringar borde göras. En av respondenterna ansåg att 
det sätt som man var tvungen att söka information på behövde ändras, ett enklare sätt att 
länkas på borde utarbetas. Ändringarna skulle innebära att det skulle gå snabbare att hitta 
efterfrågad information. En av respondenterna gav inget svar på denna fråga. En respondent 
svarade att denne inte visste vilka ändringar som skulle behöva göras, då denne inte stötte på 
några större problem i sin interaktion med webbplatsen.  
 
På frågan om vilket intryck som respondenterna fick när de först kom i kontakt med 
webbplatsen, tyckte respondenterna följande: en upplevde webbplatsen som behaglig, och 
denne avser att besöka den flera gånger. Andra svar som framkom var att en respondent 
upplevde att det var lätt att hitta på webbplatsen, en annan respondent upplevde att det tog ett 
tag att förstå upplägget på webbplatsen. Två av respondenterna gav inget svar på denna fråga 
och en respondent framförde att denne uppfattade webbplatsen som lätthanterlig.   
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Samtliga respondenter svarade att det inte var något i webbplatsens utformning som hindrade 
dem från att hitta den information som de sökte efter. Tre av respondenterna tyckte att 
sökordsregistret var mycket bra, och tre av respondenterna tyckte att det var bra och lätt att 
söka med. Samtliga av respondenterna tyckte att det var lätt att förstå hur sökordsregistret 
skulle användas, att sökmöjligheten med fritext var lätthanterlig och bra samt att 
utformningen på webbplatsen var begriplig. Respondenterna tyckte också att det var lätt att 
lära sig hur webbplatsen skulle användas. 
 
På frågan om vad respondenterna tyckte var bra eller dåligt med webbplatsen, framförde de 
att webbplatsen var ren, tydlig, snygg och att inget ”onödigt” fanns presenterat på 
webbplatsen. Att texten var överskådlig och bra samt att dess färger var bra. Alla sex 
respondenter framförde att de avser använda webbplatsen igen. 
 
På frågan om det var lätt att komma ihåg hur de skulle göra för att komma tillbaka till 
föregående sida samt startsidan, gavs följande svar. Två av respondenterna tyckte att det var 
lätt eftersom de använde sig av bakåtknappen. En av respondenterna ansåg det motsatta. En 
av respondenterna kom på först på slutet hur man skulle göra och två av respondenterna gav 
inget svar på denna fråga.  

4.3 Intervjuer 
I detta kapitel återger jag det material som har samlats in med insamlingsmetoden intervju.  
 
På frågan om vad som är en bra webbplats för dig, svarade respondenterna att webbplatsen 
ska vara tydlig, lättnavigerad, överskådlig och att det ska vara lätt att hitta rätt på 
webbplatsen. Webbplatsen får inte vara rörig och ha många olika färger införlivade i 
användargränssnittet. De färger som används i gränssnittet ska vara milda och diskreta och 
starka färger bör ej användas. Mängden återgiven information på webbplatsen bör hållas på en 
rimlig nivå, där presenterad information ska vara lättförståelig. Webbplatsen bör innehålla 
länkar men dock inte alltför många. Presenterad information ska vara synlig och möjlig att 
läsa. För att lättare kunna hitta rätt mellan webbplatsens olika delar bör webbplatsen innehålla 
tydliga anvisningar. Den bör även innehålla tydliga rubriker och ha tydliga länkar. 
Webbplatsen bör vara lättillgänglig och logiskt upplagd så att användaren utan några 
svårigheter ska kunna komma dit den önskar. Som användare ska man dessutom ha nytta av 
webbplatsen och den bör erbjuda bra och nyttig information. Möjligheten att kunna förstora 
texten ska finnas och ses som något bra, särskilt med tanke på de äldre som ser dåligt. 
Webbplatsen ska inte innehålla många bilder. 
 
På frågan om vad som måste vara utmärkande för en webbplats för att respondenterna ska 
uppfatta den som användbar, framfördes att rubrikerna måste överensstämma med den text 
som rubriken återger. Webbplatsen bör inte innehålla många snarlika benämningar på 
rubrikerna då det kan bli svårt för användaren att avgöra var man ska börja sin sökning. 
Dessutom måste användaren komma fram dit den ska och webbplatsen ska vara seriös, enkel 
och reklamfri. Användaren ska med lätthet kunna hitta det som har varit målet med 
interaktionen med webbplatsen.  
 
På frågan om vad respondenterna tänker på när någon säger att en webbplats är användbar 
gavs följande svar. Webbplatsen bör innehålla mycket nyttig information som användaren kan 
tänkas ha användning av men även att den innehåller länkar till andra webbplatser för att 
därigenom kunna erhålla fördjupad information om ämnet i fråga. Webbplatsen ska också ge 
svar på de frågor som användaren har och svara på det användaren önskar veta. Dessutom ska 
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man som användare inte behöva backa många gånger samt att språket på webbplatsen inte är 
krångligt. 
 
På frågan om vad en webbplats måste ha för att respondenterna ska rekommendera den för 
sina vänner, framkom det att webbplatsen först och främst ska innehålla värdefull och bra 
information. Den ska vara begriplig, lättförståelig och vara skriven med ett enkelt språk. Med 
stigande ålder blir det, enligt en av respondenterna, också svårare att förstå den text man läser. 
Det ses också som viktigt att webbplatsen är logiskt upplagd så att användaren med enkelhet 
kan förflytta sig mellan webbplatsens olika delar. Möter man enligt en av respondenterna på 
motstånd, så ger man lätt upp och försöker andra vägar.   
 
På frågan om vad man bör tänka på när man utformar en webbplats, svarade en av 
respondenterna att den ska vara lätt att hitta på, se trevlig och vederhäftig ut, och att den inte 
innehåller alltför mycket text. Sökfunktionerna bör inte vara spridda över hela fönstret, utan 
dessa bör finnas grupperade någonstans på skärmen. Webbplatsen ska också innehålla en 
hjälpfunktion. Enligt respondenterna brukar hjälpen användas när de absolut måste lösa en 
uppgift. Finns det en hjälpfunktion på webbplatsen råder det enligt respondenterna också 
större chans att man hittar det man letar efter. Letar man, enligt en av respondenterna, på skoj 
så spelar det ingen roll om hjälpen finns tillgänglig. En av respondenterna framförde också att 
denne brukar använda hjälpen mycket sällan just på grund av att hjälpen brukar vara rörig, ha 
en liten text och innehålla för mycket information. Därför är det viktigt att tänka på att skapa 
hjälpfunktioner vilka innehåller hanterliga mängder information och i vilka det går att hitta 
den information som användaren letar efter. Dessutom är det bra när en sökfunktion finns 
tillgänglig på webbplatsen.  
 
Möjligheten att förstora texten ska finnas och enligt en av respondenterna ska webbplatsen 
skrivas på det svenska språket, på grund av att många av de äldre inte behärskar andra språk. 
Dessutom bör man tänka på att skapa en webbplats som är klar och tydlig och så lätthanterad 
som möjligt. En av respondenterna uttrycker detta med ”… det är väl viktigt för just 
pensionärer att det inte får vara alltför tillkrånglat, för då ger vi nog upp”.  
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar och diskuterar jag det insamlade materialet utifrån de tankegångar 
som återfinns presenterade i den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med att beskriva 
hur användbar avdelningen ”Hälso- och sjukvård” är för användargruppen yngre pensionärer, 
samt vad denna användargrupp anser är utmärkande för en användbar webbplats.  

5.1 Avdelningen Hälso- och sjukvård 
I detta underkapitel är min avsikt att analysera och diskutera avdelningen ”Hälso- och 
sjukvård” utifrån användbarhetsattributen: lärbarhet, attityd, anpassning och effektivitet.  

5.1.1 Lärbarhet  
För att en webbplats ska vara bra och lätt att lära måste användaren, som Molich (2002) 
framför, kunna förstå vad denne gör samt förstå vad som går att göra, när denne använder 
webbplatsen för första gången. Enligt Nielsen (1993) är lärbarhet det viktigaste 
användbarhetsattributet. Det avslöjar hur enkelt det är för användaren att slutföra enkla 
uppgifter första gången denne kommer i kontakt med systemet, i detta fall med webbplatsen.  
 
I samband med den kooperativa utvärderingen framkom att det för samtliga sex respondenter 
inte var lätt att förstå hur de skulle gå tillväga för att slutföra tilldelade testuppgifter. Även om 
majoriteten av respondenterna framförde att de förstod hur de skulle göra för att förflytta sig 
på webbplatsen, det vill säga för att få fram efterfrågad information, visade det sig att två av 
respondenterna hade svårigheter med att förstå hur webbplatsens navigeringsstruktur 
fungerade. Den ena av dessa två respondenter framförde att det stundtals var svårt att förstå 
hur man skulle gå tillväga för att få fram efterfrågad information. Den andra respondenten 
framförde att det inte var lätt att förstå hur man skulle förflytta sig på webbplatsen för att få 
fram sökt information. I samband med tala högt, tänka högt-metoden, framförde även en av 
respondenterna att denne inte riktigt visste vad den gjorde.  
 
I samband med observationen och tala högt, tänka högt-metoden framkom det dessutom att 
respondenterna inte alltid kunde bedöma hur långt som de egentligen behövde backa för att 
komma tillbaka till önskad del av avdelningen.  
 
Två av respondenterna behövde också använda sig av hjälpen för att kunna förstå hur de 
skulle göra för att uppnå sitt mål med interaktionen. Att behöva använda sig av hjälpresursen 
talar om att det inte är lätt för användaren att lära sig systemet. Användarna ska enligt Nielsen 
(1993) helst kunna klara av att interagera med systemet utan att behöva använda sig av 
tillgängliga hjälpresurser. De hjälpresurser som erbjuds ska enligt Allwood (1998) vara 
effektiva.  

5.1.2 Effektivitet 
Enligt Nielsen (1993) ska användaren så fort denne lärt sig systemet kunna uppnå en hög grad 
av produktivitet. Även om alla sex respondenter klarade av att lösa alla nio testuppgifter och 
majoriteten av respondenterna uppfattade att de ganska snabbt fick fram efterfrågad 
information, är det inte möjligt att påstå att dessa utförde uppgifterna effektivt. Ingen av 
respondenterna uppmärksammade möjligheten att använda sig av landstingets logotyp för att 
komma fram till startsidan, och därmed undvika att ständigt behöva använda sig av 
bakåtknappen. Dessutom kunde respondenterna inte alltid avgöra hur långt de behövde backa, 
för att komma fram till det ställe i systemet som de önskade komma till. En av respondenterna 

 - 31 -  



Kapitel 5 – Analys och diskussion 

framförde att det sätt som man var tvungen att söka information på behövde ändras. En 
effektivare länkstruktur skulle, enligt respondentens uppfattning, medföra att det skulle gå 
snabbare att hitta efterfrågad information.  
 
Enligt Nielsen (1993) ska användaren göra få fel i systemet. Ett fel definieras som varje 
handling som inte resulterar i att ett önskat mål nås. Att två av respondenterna behövde 
använda sig av hjälpresursen, indikerar också att de utfört många fel i systemet.  
 
Ett programs åtkomst kännetecknas enligt Allwood (1998) bland annat av att användaren kan 
förflytta sig effektivt mellan programmets olika delar. Datorn som användes i samband med 
den kooperativa utvärderingen hade i huvudsak snabba svarstider. Det var enbart vid ett 
tillfälle som datorn hade längre svarstider. Åtkomst handlar också om navigation, att hitta rätt 
mellan programmets olika delar och i det avseendet uppvisade webbplatsen brister. Det var 
inte enkelt för användarna att förstå hur långt som dessa behövde backa i programmet för att 
hamna på önskad navigeringsnivå. Två av respondenterna framförde också att de hade 
svårigheter med att förstå hur navigeringsstrukturen fungerade.  
 
Enligt Allwood (1998) ska webbplatsen stödja användarens minnesprocesser. Detta genom att 
presentera information på skärmen som får användaren att göra val i programmet som hjälper 
denne att lösa uppgifter denne förutsatt sig att göra. Att inte kunna avgöra hur långt man 
behöver backa i systemet kan ses som att avdelningen ”Hälso- och sjukvård” inte stödjer 
användarens minnesprocesser. Detsamma kan också sägas om navigeringsstrukturen.  

5.1.3 Attityd och anpassning 
Majoriteten av respondenterna uppfattade att webbplatsen gav tillräckligt med stöd när de 
sökte efter information. Alla sex respondenter tyckte också att den information som gavs på 
webbplatsen var tydlig och lätt att förstå. 
 
Samtliga respondenter var också välvilligt inställda till webbplatsen och framförde bland 
annat att de avser använda webbplatsen igen, samt att de tänker rekommendera den för sina 
vänner. I enighet med detta hade respondenterna en positiv inställning till den utvärderade 
avdelningen. För att användaren ska kunna uppfatta systemet som användbart ska 
användarens inställning till programmet kännetecknas av en välvilja, likaväl måste 
användaren själv vilja använda programmet. Ur användarens synpunkt är det enligt Allwood 
(1998) också vikigt att programmet är individualiserbart. Webbplatsens 
textförstoringsmöjlighet uppskattades av samtliga respondenter, även om det enbart var en av 
respondenterna som utan observatörens hjälp klarade av att förstora texten på webbplatsen.  
 
Enligt Allwood (1998) ska ett programs funktioner utformas så att de följer strukturen hos den 
uppgift som användaren försöker lösa. Enligt Nielsen (1993) ska användaren även kunna styra 
dialogen och kunna använda informationsobjekt och operationer i den ordning som hjälper 
denne att bli mer effektiv och produktiv i sitt arbete. Att hela tiden behöva använda sig av 
bakåtknappen anser jag inskränker användarens möjlighet att styra dialogen.
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5.2 Förbättringsbehov  
Utifrån det material som har samlats in, med hjälp av insamlingsmetoderna kooperativ 
utvärdering och observation, vilka pekar ut de användbarhetsproblem som testpersonerna har 
upplevt i sin interaktion med avdelningen ”Hälso- och sjukvård”, är det även möjligt att 
urskilja följande förbättringsbehov.  
 
En bättre navigeringsstruktur eftersträvas så att navigeringsnivåerna inte försvinner så fort 
användaren gör ett val och börjar fördjupa sig i navigeringsstrukturen. Detta kan ses som 
anledningen till att användarna idag faktiskt behöver använda sig av bakåtknappen för att 
kunna komma åt navigeringsnivåer som bland annat tandvård, specialistvård och närsjukvård. 
Dock ska man undvika en navigeringsstruktur med många nivåer eftersom de äldre, enligt 
Zhao (2001), är sämre på att hantera djupa hierarkinivåer. Dessutom kan det vara bra att 
undvika att dela upp navigeringsstrukturen med en skiljelinje. Två av respondenterna klickade 
på de små pilarna som indikerade var i navigeringsstrukturen som de för tillfället befann sig. 
Detta kan förklaras med att respondenterna eventuellt har uppfattat att det var möjligt att fälla 
ut, respektive fälla ihop, trädstrukturen. I anknytning till logotypen bör en tydligare förklaring 
ges, att användaren genom att klicka på logotypen länkas direkt till startsidan. En tydligare 
förklaring bör ges till användarna, som talar om att det faktiskt går att förstora texten på 
webbplatsen. Detta skulle exempelvis kunna göras med hjälp av en förklarande text som 
placeras i anknytning till textförstoringsmöjligheten, i stil med ”ändra textstorlek normal, 
större, störst”.  
 
I samband med att respondenterna använde sig av sökfunktionen fritextsökning, blev tre av 
respondenterna förvånade över att inga svar hade genererats efter att dessa hade skrivit in sina 
sökord och tryckt på tangenten ENTER. Enligt Nielsen (1993) ska användaren hållas 
informerad om vad som händer i programmet och återkoppling ska även ges när programmet 
inte svarar på användarens instruktioner. I detta avseende bör webbplatsen ge bättre 
återkoppling när användaren angett sitt sökord och tryckt på ENTER.  
 
Enligt Zhao (2001) är det svårare för användaren att uppmärksamma den text som fungerar 
som en länk men inte är understruken. I samband med den kooperativa utvärderingen hade två 
respondenter svårigheter med att uppmärksamma de länkar som inte var understrukna, därför 
bör den text som fungerar som en länk också understrykas.  

5.3 Utmärkande drag för en webbplats  
I detta kapitel behandlar jag de egenskaper som enligt respondenternas tolkning kan anses 
som kännetecknande för en användbar webbplats. Dessa framförda egenskaper analyseras 
bland annat utifrån Nielsens (1993) tio riktlinjer, för vad som utmärker en användbar 
gränssnittsdesign.  

5.3.1 Enkelhet och tydlighet 
Respondenterna framförde att en webbplats ska vara lättnavigerad, tydlig och att användaren 
lätt ska kunna hitta rätt på webbplatsen. Webbplatsen får inte vara rörig, och dessutom ska 
hanterliga informationsmängder återges på webbplatsen. Den information som återges ska 
enligt respondenterna även vara lättförståelig. Enligt Nielsen (1993) ska ett användbart 
användargränssnitt kännetecknas av en enkel dialog, som bör vara avskalad från all 
information som är irrelevant för användaren, eller som används mycket sällan. Detta 
eftersom all extra information hindrar användaren från att fokusera på den information 
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användaren egentligen behöver. Enligt Zhao (2001) ska irrelevant information gallras bort 
från texten samtidigt som viktig information betonas. Stora och komplexa 
informationsmängder är enligt Zhao (2001) även betydligt svårare för de äldre att bearbeta.  
 
Enligt min uppfattning kan det vara lika svårt för en yngre användare som inte tillhör 
användargruppen yngre pensionärer, att förstå krånglig text. För att göra webbplatsen mer 
åtkomlig för alla användargrupper kan det vara bra att rikta sina insatser på att göra krånglig 
text mera lättläst. Respondenterna framförde också aspekten, att språket på webbplatsen inte 
får vara krångligt, som kännetecknande för en användbar webbplats.  
 
Texten på webbplatsen ska enligt respondenterna även återges på svenska. Det kan enligt 
respondenterna vara svårt för en yngre pensionär att förstå information som återges på andra 
språk, exempelvis engelska, eftersom många av pensionärerna inte är flerspråkiga. Nielsen 
(1993) benämner detta att tala användarens språk. Enligt Nielsen (1993) bör ansvarig utgivare 
för webbplatsen eftersträva att, i den mån det går, presentera information på det språk som de 
tänkta användarna talar.  
 
För att hitta rätt på webbplatsen bör webbplatsen enligt respondenterna innehålla tydliga 
anvisningar. Webbplatsen bör innehålla tydliga rubriker som överensstämmer med textens 
innehåll samt ha tydliga länkar. Instruktioner för användning av systemet ska enligt Nielsen 
(1993) vara synliga och lättåtkomliga för användaren.  

5.3.2 Hanterliga informationsmängder och sökvägar 
Användaren ska inte behöva anstränga sig, det vill säga behöva komma ihåg information, för 
att kunna interagera med systemet. Målet bör därför vara att undvika belastning av 
användarens minne, genom att inte kräva av användaren att behöva minnas stora 
informationsmängder. Försämrad minneskapacitet är en begränsning som de äldre, enligt 
Zhao (2001), ofta lider av. Enligt min uppfattning bör utvecklaren vara medveten om att inte 
belasta minnet hos användaren mer än nödvändigt. Detta för att inte försvåra interaktionen 
med systemet för de användargrupper där en sådan typ av begränsning är vanligt 
förekommande.  
 
Respondenterna framförde också att webbplatsen bör innehålla länkar samt att användaren 
enkelt ska kunna förflytta sig mellan webbplatsens olika delar. En användare kan enligt 
Nielsen (1993) arbeta snabbare om systemet erbjuder genvägar exempelvis i form av 
hyperlänkar. Enligt min uppfattning är det viktigt att erbjuda många länkar på webbplatsen, 
men även att länkarna bör vara skrivna på ett sätt som överensstämmer med de konventioner 
för hur en länk ska skrivas. I samband med den kooperativa utvärderingen blev det tydligt att 
användarna kunde ha svårt att uppfatta den text som utgjorde en länk, men inte var 
understruken. Det är också värt att ha i åtanke att göra större områden kring länkar klickbara, 
för att underlätta interaktionen för de äldre som är sämre på att klara av mindre och mer 
precisa musrörelser.  
 
Sökfunktioner bör enligt respondenterna inte ligga utspridda över hela fönstret, utan bör 
koncentreras till en del av skärmen. Dessutom är det bra när webbplatsen endast erbjuder en 
sökfunktion. Flera olika sätt att interagera med systemet är enligt Nielsen (1993) inte alltid 
lika fördelaktigt för användaren, då flera sökmöjligheter kan ha en negativ effekt, nämligen att 
göra det svårare för användaren att söka och hitta rätt slags information.  
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5.3.3 Hjälpresurser och möjlighet till individualisering  
En viktig aspekt som också ses som utmärkande för en användbar webbplats, är enligt 
respondenterna att webbplatsen erbjuder hjälpresurser. Finns det en hjälpfunktion på 
webbplatsen råder det enligt respondenterna större chans att användaren faktiskt lyckas lösa 
den uppgift som denne förutsatt sig att göra. Den tionde riktlinjen Nielsen (1993) framför, 
som utmärkande för en användbar gränssnittsdesign, är att hjälpen ska finns tillgänglig för 
användaren och att denne på ett enkelt sätt ska kunna söka i den. Hjälpen bör dessutom 
innehålla många exempel. Respondenterna framförde att de använder tillgängliga 
hjälpresurser först när de verkligen måste, när de verkligen önskar lösa en uppgift.  
 
Ofta uppfattar respondenterna hjälpresursen som mycket rörig, att de mycket sällan hittar den 
information de söker efter. Hjälpen tenderar också att innehålla väl mycket information. Detta 
är en erfarenhet som många säkerligen kan hålla med om. Därför bör en webbplats enligt 
respondenterna ha hjälpresurser som innehåller hanterliga mängder information och i vilka det 
går lätt att hitta. Nielsen (1993) och Allwood (1998) framför att hjälpen utgör en mycket 
viktigt del av användbarhet. Enligt Nielsen (1993) ska möjligheten att erbjuda hjälpresurser 
inte ses som grönt ljus för att skapa onödigt komplexa användargränssnitt. Det bästa, enligt 
Nielsen (1993) är, när användaren klarar av att använda lösningen utan att denne behöver 
använda sig av hjälpresurserna. Detta är också en uppfattning som jag delar.  
 
Allwood (1998) ser möjligheten till individualisering som en viktig aspekt av 
användarvänlighet. Individualisering handlar om att användaren kan anpassa gränssnittet efter 
eget önskemål och behov. Att kunna förstora text på webbplatsen framför respondenterna som 
en viktig aspekt utmärkande för en användbar webbplats och detta är också en typ av 
individualisering som respondenterna efterfrågar. Storleken på typsnittet ska, enligt Zhao 
(2001), inte vara mindre än 12 eller 14 punkter för att texten ska kunna läsas av de äldre. Det 
är dessutom bra att koda texten i relativa storlekar för att tillåta användaren att anpassa 
storleken på texten efter eget önskemål. De färger som används i gränssnittet ska, enligt 
respondenterna, inte vara starka utan i stället diskreta och milda. Enligt Zhao (2001) kan vissa 
färgkombinationer försvåra för användaren att läsa den text som presenteras på webbplatsen, 
exempelvis när fluorescent text återges på en svart bakgrund. För att öka läsbarheten ska 
kontrasten mellan förgrund och bakgrund istället förstärkas.  

5.4 Avslutande diskussion 
Utifrån denna bakgrund anser jag möjligt att säga att respondenterna faktiskt framfört många 
av de riktlinjer som Nielsen (1993) framför som kännetecknande för en användbar 
gränssnittsdesign. Vid en grov jämförelse är det möjligt att uppmärksamma att respondenterna 
framfört fem av dessa tio riktlinjer.  
 
Enligt min uppfattning kan man, genom att få utvecklarna att fästa en större uppmärksamhet 
vid de kännetecken som de yngre pensionärerna uppfattar som viktiga, och genom att ta större 
hänsyn till de riktlinjer för användbar gränssnittsdesign som Nielsen (1993) förespråkar, ta 
fram gränssnitt som även andra användargrupper klarar av att använda. Utvecklarna har ett 
ansvar gentemot användaren eftersom dessa genom sin utformning av den tekniska lösningen, 
påverkar användarens livsutrymme. Detta genom att bestämma vilka uppgifter som går att 
utföra i systemet samt hur interaktionen med andra, men också systemet, ska ske och på vilka 
villkor. Därför är det viktigt att utvecklarens lösning inte försvårar interaktionen för de 
användargrupper som lider av olika typer av funktionsnedsättningar förorsakade av ökad 
ålder. Det är viktigt att ta hänsyn till de vetenskapliga rön som behandlar vilken inverkan som 
åldrandet och åldersrelaterade begräsningar har på de äldre användargrupperna. Det är också 
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viktigt att ta hänsyn till hur dessa begräsningar inskränker de äldres förmåga att interagera 
med tekniska lösningar och vilken hänsyn som bör tas när det gäller att ta fram lösningar, som 
även denna användargrupp kan klara av att använda. Jag ser det som viktigt att inte glömma 
bort användargruppen yngre pensionärer när man tar fram nya lösningar eller omarbetar 
gamla. Därför är det viktigt att få färdiga produkter, och produkter som är under utveckling, 
att bli utvärderade av användargruppen yngre pensionärer. Detta för att upptäcka brister i 
designen som förstärker effekterna av åldersrelaterade begränsningar. Dessutom ska det inte 
ses som tillfredställande att tro att designern själv är en representativ användare av lösningen i 
fråga. System bör tas fram, som underlättar för alla typer av användare att utföra sina 
uppgifter. Användaren ska ha nytta av lösningen i fråga och den ska hjälpa användaren att 
uppnå sitt mål med interaktionen, något som även respondenterna framfört som viktigt.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar jag de slutsatser som har kunnat dras utifrån det resonemang som 
har förts i kapitlet Analys och diskussion.  

6.1 Avdelningen ”Hälso- och sjukvård” 
Som grund för utvärderingen av avdelning ”Hälso- och sjukvård” har sex respondenters 
interaktion utvärderats och resultatet av den genomförda utvärderingen har visat att det var 
svårt för några av respondenterna att lära samt förstå hur avdelningen ”Hälso- och sjukvård” 
skulle användas. En användare måste lära sig att använda systemet för kunna öka sin grad av 
produktivitet. Navigeringsstrukturen som präglar avdelningen och hela webbplatsen gör att 
användarna inte erhåller tillräckligt med stöd för att veta hur långt som de behöver backa i 
systemet för att komma dit de önskar.  
 
Det faktum att två av respondenterna har varit tvungna att använda sig av tillgängliga 
hjälpresurser indikerar att systemet har användbarhetsproblem, då användaren helst ska kunna 
använda ett system utan att använda sig av tillgängliga hjälpresurser. Dessutom bör systemet 
ge bättre återkoppling i de fall det inte svarar på användarens instruktioner. Likaså bör 
tydligare instruktioner ges för hur webbplatsen ska användas, särskilt när användaren önskar 
förstora textstorleken. Dessutom bör det förtydligas att användaren kan komma till 
webbplatsens startsida genom att klicka på landstingets logotyp. Avdelningen och hela 
webbplatsen görs mindre tillgänglig för användaren genom att denne inte kan klura ut hur 
individualiseringsmöjligheten textförstoring fungerar.  

6.2 Ett användbart arbetsredskap  
De egenskaper som respondenterna tolkat som utmärkande för en användbar webbplats skiljer 
sig inte från de tio riktlinjer som Nielsen (1993) framför som utmärkande för en användbar 
gränssnittsdesign. Av dessa tio riktlinjer kan respondenternas framförda egenskaper hänföras 
till fem av dessa. De egenskaper som respondenterna uppfattar som kännetecknande för en 
användbar webbplats är när webbplatsen:  
 

 erbjuder en enkel och naturlig dialog  
 talar användarnas språk 
 minimerar användarens minnesbelastning 
 erbjuder genvägar  
 erbjuder hjälp  

 
Att systemet erbjuder individualiseringsmöjligheter tycker utvärderarna är ytterligare en 
aspekt som gör att de uppfattar lösningen i fråga användbar.  
 
Utifrån denna bakgrund är det också viktigt att beakta de övriga fem riktlinjerna som Nielsen 
(1993) framför, när ens strävan är att utveckla användbara lösningar. En annan slutsats som 
kan dras är att gränssnittets uppgift är att hjälpa användaren, oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning, att uppnå sitt mål med interaktionen. Uppmärksamheten bör därför 
fästas vid att skapa användbara arbetsredskap som ska göra interaktionen mellan användaren 
och datorn enklare. Målet ska främst inte vara att skapa användbara system, utan användbara 
arbetsredskap. I takt med att de äldre alltmer kommer i kontakt med olika typer av tekniska 
lösningar är det viktigt att utvecklaren inte försvårar interaktionen för de grupper som lider av 
funktionsnedsättningar förorsakade av ökad ålder.  
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Genom att utveckla ett användbart arbetsredskap som klarar av att erbjuda stöd till flera olika 
typer av användare, råder det även en större chans att arbetsredskapet även klarar av att ge 
stöd åt den enskilde användaren.  

6.3 Avslutande reflektioner  
Användbarhet har varit ett väldigt intressant ämne att skriva om. Vid närmare studier av den 
litteratur jag tagit del av inom ämnesområdet människa-datorinteraktion, har det blivit tydligt 
för mig att användbarhet är ett ganska otydligt begrepp. I litteraturen förekommer det många 
definitioner av begreppet och de flesta av definitionerna har samma innebörd, men med 
undantaget att författarna har valt att benämna användbarhetsattributen lite olika. Vid en 
djupare fördjupning i ämnet användbarhet har jag också förstått att det är viktigt att bestämma 
vilka aspekter av användbarhet som man avser att titta närmare på, innan man bestämmer sig 
för att gå ut och samla in empiriska data. Dessutom är det viktigt att på förhand veta hur 
insamlad data ska bearbetas genom att man fastställer kriterier som det insamlade materialet 
ska behandlas utifrån.  
 
Det har också varit väldigt intressant att utveckla kunskap om just användargruppen yngre 
pensionärer och användbarhet. Jag tycker att detta har varit en intressant kombination. Det är 
kanske inte alltid som man tänker på användargruppen yngre pensionärer och ser just denna 
grupp som en viktig grupp att utveckla kunskap om. En sådan inställning tycker jag 
återspeglas även i den litteratur som handlar om människa-datorinteraktion. För tillfället är det 
väldigt få rapporter, artiklar och böcker som handlar just om äldre och användbarhet. Detta 
kan i sin tur bero på att det helt enkelt inte har forskats så mycket inom detta område. Det är 
kanske först nu, som kunskapsutvecklarna börjat inse vikten av att veta mer om denna 
användargrupp och vad denna grupp kräver av en lösning för att kunna finna den användbar. 
Idag är det få som inte har tillgång till Internet och allt fler organisationer gör många av sina 
tjänster tillgängliga via detta medium. En organisation som bedriver en del av sin verksamhet 
på nätet är Landstinget i Östergötland. För att kunna leva upp till det mål som landstinget satt 
upp, att främja östgötarnas hälsa utifrån deras behov, är det viktigt att Östergötlands läns 
landsting når ut till så många östgötar som möjligt samt att landstinget gör sina webbaserade 
tjänster tillgängliga för alla typer av användare. Just nu har avdelningen ”Hälso- och 
sjukvård” en del användbarhetsproblem men det rör sig inte om några problem som inte går 
att åtgärda. Något som därför skulle vara intressant att få undersöka vidare är huruvida 
Östergötlands läns landsting har fått sin webbplats www.lio.se utvärderad av de äldre 
användargrupperna samt om denna webbplats överhuvudtaget har utvärderats av de 
”verkliga” användarna. Var det bara en designer eller ett företag som fick i uppdrag att ta fram 
en webbplats utan att de ”verkliga” användarna tilläts delta i designprocessen? Dessutom 
skulle det vara intressant att låta representanter från andra grupper än användargruppen yngre 
pensionärer, exempelvis de som tillhör användargruppen som är mellan 18-30 år, utvärdera 
denna avdelning. Detta för att se om dessa hade pekat ut samma användbarhetsproblem samt 
om det hade framkommit några större skillnader i de svar de gett på frågan ”Vad anser du är 
utmärkande för en användbar webbplats?”.  
 
I anknytning till detta vill jag även framföra att genomförd kooperativ utvärdering blir endast 
så bra som de testuppgifter som har legat till grund för utvärderingen. En minst lika viktig 
aspekt som avgör vilken data som samlas in är huruvida respondenterna kan komma ihåg att 
tala och tänka högt. Det krävs skicklighet att verkligen veta när det är möjligt, och lämpligt, 
för observatören att uppmana respondenten att tänka högt. Det är också svårt att avgöra när 
det är lämpligt att hjälpa utvärderaren. Hur länge ska utvärderaren försöka lösa uppgiften 
innan testledaren/observatören kan gå in och komma med tips? Hur länge kan man vänta 
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innan respondenten börjar känna obehag och börjar bli otålig? Har man, som 
kunskapsutvecklare, valt att använda sig av metoden kooperativ utvärdering är det enligt min 
uppfattning väldigt nyttigt att prova på denna metod innan man går ut på fältet och börjar 
samla in data. 
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Bilaga A 
Utvärdering av avdelningen ”Hälso –och  sjukvård” 
Syftet med denna utvärdering är att försöka utröna hur användargruppen yngre pensionärer 
uppfattar användbarheten hos Östergötlands läns landstings webbaserade avdelning benämnd 
”Hälso –och  sjukvård”. Du som utvärderare ska få utföra ett antal testuppgifter och sedan 
svara på några intervjufrågor samt fylla i ett frågeformulär. Vid utvärderingen kommer du att 
få lösa en rad konkreta testuppgifter med webbplatsen. Medan du löser dessa uppgifter ska du 
”tänka högt” d.v.s. du ska berätta vad du gör, vad du är osäker på, vad du tycker är bra eller 
dåligt o.s.v..  
 
Det måste betonas att det är webbplatsen som utvärderas och inte du som utför 
testuppgifterna. Du som uppgiftslämnare är givetvis anonym. 
 
Testuppgifter 
 
Gå till webbplatsen www.lio.se.  
 
1. Hitta information om privata tandvårdgivare i Norrköping.  

Uppgiften är slutförd när du har kommit till sidan ”Privata vårdgivare – tandvård”. 
 

2. Hitta information om olika tandvårdsbehandlingar som Folktandvården erbjuder.  
Uppgiften är slutförd när du har kommit till sidan ”Rotfyllning”.  

 
3. Hitta information om hur du kan komma i kontakt med distriktssköterskorna på Hageby 

Vårdcentral. 
Uppgiften är slutförd när du har kommit till sidan ”Distriktssköterskor”.  

 
4. Hitta information om hur du kan beställa ett nytt patientkort. 

Uppgiften är slutförd när du har kommit till sidan ”Beställning av patientkort”.  
 
5. Hitta och beställ informationsmaterial som handlar om hur dina personuppgifter hanteras i 

Landstinget i Östergötland?  
Uppgiften är slutförd när du har kommit till sidan ”Beställning av informationsmaterial”.  

 
6. Förstora texten på webbplatsen. 
 
7.  Hitta information om vilka kiropraktorer som har avtal med landstinget i Östergötland.  

Uppgiften är slutförd när du har kommit till sidan ”Kiropraktorer”.  
 
8. Sök i ”Sökordsregister A-Ö” efter information om vävnadsdonationer.  

Uppgiften är slutförd när du har kommit till sidan ”Donation och transplantation av organ 
och vävnader”. 
 

9. Hitta information om patientavgifter med hjälp av sökfunktionen ”Fritextsökning”. 
Uppgiften är slutförd när du har kommit till sidan ”Vårdavgifter”.  
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Bilaga B 
Intervjufrågor till respondenterna 
 

1. Vad är en bra webbplats för dig?  
 

2. Om du skulle jämföra webbplatsen som du utvärderade med en webbplats som du 
brukar använda och som du tycker om vad måste det då vara utmärkande för en 
webbplats för att du ska kunna uppfatta den som användbar?  

 
3. Vad tänker du på när någon säger att en webbplats är användbar?  

 
4. Vad måste en webbplats ha för att du ska rekommendera den för dina vänner?  

 
5.  Vad anser du att man bör tänka på när man utformar en webbplats?  
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Bilaga C 
 
I detta frågeformulär återfinns ett antal frågor som du ska besvara. 
 
1. Jag är   Kvinna   Man  
 
2. Jag uppfattar min datorvana som  

 Liten  
  Normal  

 God  
 Mycket god 

 
3. Kunde du förstå hur du skulle förflytta dig mellan webbplatsens olika delar?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. Var det lätt eller svårt att förstå hur du skulle förflytta dig mellan webbplatsens olika 

delar?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5. Gav webbplatsen tillräckligt med stöd när du sökte efter information?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. Var den information som återgavs på skärmen tydlig och lätt att förstå?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. Hur fort upplevde du att du fick fram den information du sökte efter?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
8. Hur lätt eller svårt var det att hitta den information du sökte efter?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

9. Kunde du göra några anpassningar på webbplatsen exempelvis ändra storleken på texten? 
Vad tyckte du om denna möjlighet? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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10. Fanns det tillräckligt med hjälp på webbplatsen (ifall du inte visste hur du skulle göra)? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
11. Vad tyckte du om de hjälpresurser som gavs på webbplatsen? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
12. Vad anser du om webbplatsens utformning? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
13. Var det något som du upplevde som störande i webbplatsens utformning?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
14. Finns det något på webbplatsen som enligt din åsikt bör ändras (t.ex. för att göra 

webbplatsen till det bättre)? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

a. Varför anser du att ändringarna är viktiga? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
15. När du först kom i kontakt med webbplatsen vilket intryck fick du?(tex. Svårt/lätt att 

hantera?) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
16. Var det något i webbplatsens utformning som förhindrade dig från att hitta den 

information du sökte efter?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
17. Vad tyckte du om sökordsregistret?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

a. Var det lätt att förstå hur sökordsregistret skulle användas?  
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

18. Vad tyckte du om sökningsmöjligheten med fritext? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
a. Tyckte du att sökningsmöjligheten var lätt att hantera? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
19. Var utformningen på webbplatsen begriplig?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
20. Hur lätt tyckte du att det var att lära sig att använda webbplatsen?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
21. Vad var bra respektive dåligt med webbplatsen?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

22. Skulle du vilja använda denna webbplats igen?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

23. Var det lätt att komma ihåg hur du skulle göra för att komma tillbaka till föregående sida 
samt startsidan?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Sammanfattning 
Äldre utgör en befolkningsgrupp som ökar till antalet för varje dag som går och de kommer även i en allt större 
utsträckning i kontakt med olika typer av tekniska lösningar. Teknologin införlivas i allt fler delar av våra liv och förändrar 
inte bara hur människan utför sina arbetsuppgifter och kommunicerar, utan även hur hälso- och sjukvård levereras. I studien 
har det även framkommit att de äldre införskaffar datorer och Internet enbart för att de ska kunna söka information om 
hälso- och sjukvård. Dessvärre är det inte alltid som denna användargrupp kan ta del av informationen, till följd av att 
många av de webbplatser som tillhandahåller information om hälso- och sjukvårdsfrågor inte är användbara. Därför har det 
blivit allt viktigare att förstå hur användargränssnittet hos dessa tekniska lösningar ska utformas på bästa sätt, så att även de 
äldre finner lösningarna användbara.  
 
Utifrån denna bakgrund har ett syfte för denna uppsats utkristalliserats. Det är att ta reda på hur användargruppen yngre 
pensionärer uppfattar användbarheten hos Östergötlands läns landstings webbaserade avdelning benämnd ”Hälso- och 
sjukvård”, samt vad som bör vara kännetecknande för en webbplats för att användargruppen yngre pensionärer ska uppfatta 
den som användbar.  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en kooperativ utvärdering av avdelningen ”Hälso- och sjukvård”, där 
respondenterna som deltog i denna utvärdering även intervjuades. Det insamlade materialet har analyserats utifrån de 
definitioner av användbarhet och riktlinjer för användbar gränssnittsdesign, som återfinns presenterade i den teoretiska 
referensramen, och utifrån det har ett antal slutsatser dragits. En av slutsatserna är att de egenskaper som respondenterna 
framfört som kännetecknande för en användbar webbplats är i linje med de tio riktlinjerna för användbar gränssnittsdesign 
som Nielsen (1993) framför. Resultatet av genomförd kooperativ utvärdering har även visat att en del av respondenterna har 
upplevt användbarhetsproblem i sin interaktion med avdelningen ”Hälso- och sjukvård”. 
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