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Abstrakt  
Webben kan användas i många syften och kan skapa ett mervärde både i arbetslivet och det 
privata livet för människor. Idag förekommer användande av datorer, webben och IT generellt 
i ett flertal branscher. IT har också blivit en del av det svenska utbildningssystemet där det 
händer att skolan förser eleverna med en dator och tillhörande program att utföra studier med. 
De flesta av svenskarna får idag någon form av datorvana genom antingen jobb eller studier, 
något som vissa seniorer har gått miste om. Personer över 75 år är med marginal den 
åldersgrupp (räknat från tolv år och äldre) som i Sverige använder internet mest sällan. När 
frågan ställs om varför är svaret ”det är för krångligt” vanligt förekommande. 
 
Denna studie syftar att ta reda på hur användande av webben kan underlättas för seniorer 
(definierat till personer 75 år och äldre i denna studie). Till en början gick studien ut på att ta 
reda på vad seniorer kan få ut av att använda internet och webben. Det gjordes genom en 
litteratursökning och genom ett antal intervjuer. Det framkom att seniorer som faktiskt använder 
webben på ett eller annat sätt nyttjar exempelvis internetbank, mail och nyheter genom såväl 
dator som smartphone och surfplatta. Dessa tre områden (mail, internetbank och nyheter) 
användes i studien som centra för testen som skulle undersöka hur seniorers interaktion med 
webben kan underlättas.  
 
Ett webbläsartillägg utformades anpassat till ovan tre beskrivna områden. Kort beskrivet är ett 
webbläsartillägg ett lokalt program/tillägg som går att installera i sin webbläsare för att 
personligen ha tillgång till extern funktionalitet, exempelvis att blockera reklam. 
Webbläsartillägget som skapades i denna studie gav användarens webbläsare grafiska element 
som var tänkta att hjälpa användaren att lösa ett antal fördefinierade uppgifter. Tre olika koncept 
testades under studien. Med koncept syftas här hur den grafiska hjälpen utformas.  
 
Användartester utfördes med och utan webbläsartillägg som hjälp för att kunna se om det var 
någon skillnad på resultaten. När tester utfördes med webbläsartillägget roterades koncepten 
beskrivna ovan så att alla tre koncept testades under likvärdiga förutsättningar. Testpersonerna 
som utförde tester med webbläsartillägget fick även möjlighet att ge anonym respons på 
koncepten genom att fylla i enkäter. Enligt resultaten av denna studie lyckas seniorer bättre 
(större andel lyckade försök) och snabbare att utföra vardagliga uppgifter när det fanns tillgång 
till en lista med hur uppgiften ska utföras eller genom att viktiga rubriker och knappar för 
uppgiften är markerade. 
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Abstract  
The web can be used in multiple purposes and can create a value both at work and in the 
personal life of people. Today computers, internet and IT in general are commonly used in 
multiple professions. IT has also become a part of the Swedish educational system where it 
happens that the schools provides the students with a computer with including programs to 
conduct their studies. Most swedes today gets some kind of computer habit from either work or 
education, something that certain seniors have missed out on. People above the age of 75 is by 
margin the age-group (taking in to account twelve years and older) that most seldom uses 
internet in Sweden. When asked why a common answer is “it is too hard”. 
 
This study aims to find out in what ways the use of the web can be made easier for seniors (in 
this study defined as 75 years of age and older). For starters the study focused on finding out 
what seniors can get out of using internet and the web. That was done by literature searching 
and a number of interviews. It showed that seniors who actually uses the web one way or the 
other uses for example internet banking, mail and news by computer, smartphone and/or tablet. 
These three areas (internet banking, mail and news) was used as a Centre in the user tests who 
was conducted in order to find out how seniors can be assisted in their interaction with the web. 
 
A browser extension was formed suited to the three areas mentioned above. Browser extensions 
is a sort of a local program/extension to install in your browser to personally have access to 
external functionality, such as blocking advertisement. The browser extension formed in this 
study gave the users browser graphic elements with the purpose to help the user solve a number 
of predetermined tasks. Three concepts was tested in the study. In the context of this study a 
concept is the way that the graphic assist is formed.  
 
User tests was conducted with and without the browser extension as an assist in order to see if 
there was a difference in the results. When tests was conducted with the browser extension the 
concepts was rotated so that all three concepts was tested on equal basis. The test persons who 
conducted the tests with the browser extension also got the opportunity to give anonymous 
feedback on the concepts through an inquiry that was filled out after conducted test. The result 
of the user tests and the inquiry indicates that seniors would appreciate a step by step guide for 
tasks on the web. According to the results of this study seniors conducts everyday tasks both 
quicker and with more success when there is a step by step list or highlighted headlines and 
buttons describing said task.  
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1 Inledning 
Detta kapitel har för avsikt att ge en introduktion till studien som gjorts, beskriva bakgrunden 
till ämnet samt presentera problemet i fråga.	

1.1 Bakgrund	
Internetstiftelsen i Sverige (IIS) gör årligen studien Svenskarna och internet där de undersöker 
den svenska befolkningens relation till internet. IIS är en oberoende organisation som arbetar 
för en positiv utveckling av internet i Sverige. Utöver omnämnd studie ansvarar IIS bland annat 
för domänerna .se och .nu (IIS, u.å). Denna årliga studie rör ett flertal områden, bland annat 
Barn och internet, Arbete och internet, Digitalt utanförskap. Områden ändras och fokus läggs 
på annat i samband med att Sverige och såväl internet utvecklas, men gällande vissa ämnen går 
det att dra paralleller från år till år. Om 2017 och 2018 jämförs har antalet personer äldre än 75 
(hädanefter seniorer) som har tillgång till internet i hemmet ökat med 19 procentenheter. Vid 
analys av vilka i samma åldersgrupp som själva anser att de använder internet över huvud taget 
så har denna siffra ökat med två procentenheter (IIS, 2017; IIS, 2018). Baserat på den 
undersökning från 2018 så anser ungefär två av fem svenska seniorer att de inte använder 
internet. Ungefär hälften anser att de inte är intresserade, och lite mer än en fjärdedel att det är 
“för krångligt”. Alm, Gregor och Newell (2002) konstaterade att självförtroende är ett hinder 
som står i vägen för äldre och internet, och att “det är för krångligt” är en anledning. 
Venkatesh  et al. (2003) har studerat ett antal modeller om varför potentiella användare 
bestämmer sig för att antingen använda sig av IT eller att avstå. Vad Venkatesh et al. (2003) 
undersöker är vilka faktorer som har mest inflytande över detta, alltså om en användare skall 
använda sig eller avstå från IT av något slag. Vad som framkommer är bland annat att 
närståendes åsikt har stort inflytande. Hur pass mycket livet underlättas av produkten eller 
systemet i fråga har samt hur enkelt att använda det verkar vara har också stor påverkan (Ibid, 
2003). Hur kan man få seniorer att sätta sig in i internet och ta del av allt som finns där? Hur 
kan vi hjälpa seniorer att hjälpa sig själva? 	

1.2 Problemdiskussion	
Redan år 2002 diskuterade Alm, Gregor och Newell (2002) kring hur seniorer har gått miste 
om en första bekantskap med datorer och informationsteknologi (IT) som de yngre 
generationerna har tillåtits, nämligen från utbildnings och arbetslivet. IIS (2018) beskriver hur 
i dagsläget ungefär nio av tio svenskar på något sätt interagerar med internet på arbetet.  
 
Hsiao (2017) beskriver hur det är ett relevant problem att hjälpa äldre med teknologiska vanor, 
särskilt i och med att den genomsnittliga livslängden blir äldre. Alm, Gregor och Newell (2002) 
beskriver hur IT har visat sig kapabelt till att ändra människors kommunikation och 
underhållning, samt även vardagliga sysslor som shopping. I och med att seniorer inte har den 
bekantskap med IT från arbetslivet som många av övriga svenskar har måste de på egen hand 
bekanta sig med den nya tekniken, eller avstå. Alm, Gregor och Newell (2002) beskriver att 
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brist på självförtroende i egen förmåga hos äldre leder till att ett kliv in i teknikens värld 
undviks. Alm, Gregor och Newell (2002) listar bland annat följande problem som seniorer kan 
uppleva med IT:	

• Komma ihåg alla detaljer som krävs för att lösa en uppgift.  
• Efter att ha startat datorn veta när det är dags att starta önskad applikation 
• Användande av mus 

Alm, Gregor och Newell (2002) nämner i samband med dessa problem hur seniorer skäms över 
att de inte klarar av uppgifter som andra kan lösa. Även hur det generellt behövs hjälp, men det 
finns även en rädsla över att den som lär ut skall bli otålig när inlärningen tar längre tid än vad 
som kanske var förväntat. Williams et al. (2013) instämmer med Alm, Gregor och Newell 
(2002) i att minne kan vara problem. Williams et al. (2013) nämner hur motorik kan vara ett 
problem. Det nämns även hur hörsel, syn, och det kognitiva kommer i spel (ibid, 2013). Med 
det kognitiva i detta sammanhang menar Williams et al. (2013) att det kan hända för mycket på 
skärmen för att användaren skall kunna ta in och uppfatta all nödvändig information. Problem 
här kan innebära exempelvis oljud, för mycket detaljer och oväntade felmeddelanden. Dessa 
störande moment kan orsaka att användaren ger upp på den uppgiften som var tänkt skulle 
genomföras, om inte för alltid, åtminstone för stunden (Alm, Gregor och Newell, 2002).	
	
Hsiao (2017) har gjort en studie om gränssnitt där interaktionen görs genom Natural 
Interaction, alltså genom fysiska gester så som vinkningar med handen. Detta möjliggörs 
genom en Kinect Sensor, vilket är en kamera som kan läsa av rörelser (ibid).	
	
Barnard et al. (2013) konstaterar hur självförtroende, rädsla och ångest är faktorer när det 
kommer till äldres relation till användning av teknologi. Studien går mer specifikt ut på hur 
seniorer interagerar med mobila enheter och touch-baserade enheter.	
	
En återkommande lösning till äldres problem att hantera internet, är att involvera interaktion 
som inte är möjlig med till exempel en laptop eller en stationär dator med en mus, en skärm och 
ett tangentbord. Istället testas att involvera exempelvis touch-baserade enheter och gest-
baserade interaktionsmöjligheter. Även om det finns mindre problematiska sätt att använda 
internet än att använda en dator, så är datorer den enhet som seniorer huvudsakligen använder 
(IIS, 2018).	
	
Yibo et al. (2015) ämnar att skapa en lösning med hjälp av ett webbläsarbaserat system för de 
problem som seniorer har när de använder internet. Yibo et al. (2015) utför en studie 
involverande en empirisk undersökning om vilka problem som finns då seniorer interagerar 
med internet. Utöver familj eller andra närstående anser äldre att de inte kan få hjälp med att 
utföra sina uppgifter på internet. Enligt Yibo et al. (2015) är Tipper en tjänst med syfte att hjälpa 
användaren med vardagliga uppgifter på internet. Tipper används i användartester och 
undersöker ifall denna tjänst kan fungera som en hjälp för seniorer med sina uppgifter.	
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1.3 Frågeställning	
Denna studie kommer undersöka ovanstående beskrivet problem, alltså hur seniorer kan 
ledsagas på webben. Ytterligare förklarat hur kan seniorer ledsagas till att genomföra uppgifter 
på webben. Här följer den frågeställning som ligger till grund för studien.	

• På vilka sätt kan seniorers interaktion i vanligt förekommande uppgifter på webben 
underlättas med hjälp av ett ledsagande webbläsartillägg? 

1.4 Avgränsningar	
Studiens empiri baseras på befolkning i södra Sverige. Studien kommer att avgränsas till 
internetanvändning på stationär eller bärbar dator med mus och tangentbord. Tre koncept om 
hur seniorer kan få hjälp kommer tas fram och undersökas, koncepten kommer att 
implementeras i form av webbläsartillägg. I undersökningen kommer med seniorer hänvisas till 
personer äldre än 75. Prototyper och användartester kommer att centreras kring uppgifter som 
är vanligt förekommande hos seniorer som använder webben, vilka dessa uppgifter är kommer 
att redogöras i studien. 	

1.5 Syfte	
Studien avser att ta reda på vilka huvudsakliga uppgifter svenska seniorer utför i samband med 
internet. Studien avser främst att identifiera problem svenska seniorer stöter på då de interagerar 
med internet via en dator och hur dessa problem kan underlättas. Genom att skapa mjukvara 
skall det tas fram ett antal koncept och genom tester komma fram till vilka koncept som har 
effekt i att bistå seniorer att genomföra specifikt utvalda uppgifter på internet.	
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2 Metod	
Följande kapitel förklarar vilka metoder som har använts.	

2.1 Litteratursökning	
Rienecker & Jørgensen (2014) beskriver att när en problemformulering ännu inte skapats kan 
litteratur kring ämnet undersökas för att bilda en uppfattning om vad som finns och eventuella 
problem. Det fanns ett ämne som behövde undersökas: Seniorers relation till IT och internet. 
För att få en övergripande blick över seniorers relation till internet användes ett flertal upplagor 
av den årliga rapporten Svenskarna och internet av IIS (IIS, 2018; IIS, 2017). Baserat på denna 
data identifierades ett problem som nu ligger som centra. 	
 
Utifrån seniorers icke-användande av internet påbörjades sedan en litteratursökning för att se 
vad som kunde ligga till grund för detta. Sökningen gjordes huvudsakligen med hjälp av tre 
tjänster:	
• OneSearch (Linnéuniversitetets söktjänst för akademiska texter med mera) 
• ACM Digital Library1 
• Google Scholar2 

 
Ord som användes i sökningarna var ett av följande:	
• Elderly 
• Older Adults 
• Seniors 
• Äldre vuxna 
• Seniorer 

 
Kombinerat med något av följande ord:	
• HCI / Human Computer Interactions 
• Usability 
• Web 
• Internet 

2.2 Intervjuer	
För att kontrollera vilka dagliga uppgifter som seniorer utför, och vilka svårigheter som upplevs 
i samband med dessa uppgifter, genomfördes intervjuer. Robson och McCartan (2016) 
beskriver att det finns olika tekniker att genomföra intervjuer. I sammanhang av inledande fas 
i denna uppsats användes en blandning av två tekniker: Strukturerad och Semi-strukturerad. 
Robson och McCartan (2016) jämför strukturerad intervju med en enkät i form av en intervju, 
en fråga ställs för att få ett visst sorts svar. Semi-strukturerade intervjuer beskrivs mer som en 
                                                
 
1 https://dl.acm.org 
2 https://scholar.google.se 
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konversation, där det finns vissa fördefinierade ämnesområden som skall diskuteras, men vägen 
dit beror på hur konversationen fortlöper snarare än ett förutbestämt schema. Semi-
strukturerade intervjuer används för att få något djupare svar jämfört med strukturerade 
intervjuer (ibid, 2016). Frågorna har varit rakt på sak men samtidigt med möjlighet att utveckla. 
I bilaga 8.1.1 återfinns de huvudsakliga ämnen och frågor som användes i intervjuerna i sin 
helhet. Totalt åtta intervjuer har genomförts. Sju av åtta personer kontaktades genom PRO 
(Pensionärernas Riksorganisation), och den sista genom tidigare bekantskap.	

2.3 Användartester	
En prototyp har skapats och givits funktionalitet som representerar olika koncept att lösa eller 
åtminstone underlätta de problem som seniorer har med användning av internet. Koncepten 
valdes genom att analysera litteratursökningen och de inledande intervjuer som har gjorts. För 
att undersöka hur prototypen hanteras av målgruppen utfördes användartester. Testpersonerna 
fick tre uppgifter att genomföra och till deras hjälp hade de ett av koncepten i form av prototyp. 
Testerna utfördes med en person som övervakade skärmen och fanns behjälplig vid problem 
som exempelvis kunde uppstå genom att testpersonen inte hade någon tidigare vana av Mac-
datorer (vilket för övrigt var maskinen vid testen, en MacBook Pro tillsammans med 
tangentbord, en mus och en musmatta). Testerna utfördes på ett vis så att operativsystemet på 
testenheten inte skulle spela någon roll. Uppgifterna som gavs involverade inte något annat än 
själva ”innehållsytan” av webbläsaren. Användaren behövde alltså inte interagera med varken 
fönster, flikar eller operativsystem. 
 
Uppgifterna gjordes en i taget och om inte uppgiften slutförts efter fem minuter avbröts det 
testet och uppgiften antecknades som ej genomförd. Om testpersonen var nära att lösa uppgiften 
när tiden var på fem minuter gavs extra tid för att se om uppgiften faktiskt skulle lösas. Om 
uppgiften genomfördes skrevs tiden ner och uppgiften antecknades som genomförd. Vilka 
uppgifter som genomfördes var konstant, däremot roterades prototypens koncept mellan 
deltagarna. Koncepten roterades med syftet att uppgiften och webbsidan som användes för 
användartesten skulle kunna räknas bort som faktorer i resultatet, eller åtminstone få ett resultat 
som mer skildrar webben och hur pass brett det är sett till vad som kan göras, snarare än 
specifikt för webbsidan och uppgiften som användes i testet. Totalt gjordes 20 användartester, 
tio användartester med hjälp av prototyp och tio användartester utan prototyp. Även här 
kontaktades majoriteten av testpersonerna genom PRO, vilket eventuellt kan ha en negativ 
effekt på studien (ytterligare beskrivet i stycke 6.4 Metodkritik).	

2.3.1 Kontrollgrupp	
När användartest utförs kan en Kontrollgrupp användas för att se effekten av det som testas. 
Kontrollgrupp innebär att samma uppgift som utförs i användartest utförs utan den variabel som 
testas, för att kunna jämföra och se ett resultat (Backman et al, 2014). I relation till denna 
undersökning kommer kontrollgrupp innebära att för alla tester som görs med prototypen, görs 
ett test utan prototypen. Samma uppgifter utförs, med skillnaden att endast hälften av 
testpersonerna har prototypen som hjälp.	
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2.3.2 Uppdelning av testpersoner	
Innan samtliga tester gjordes fick testpersonerna och kontrollgruppen på en skala utvärdera hur 
bekväma de ansåg sig vara med datorer och internet. Detta för att göra en jämförelse av resultat, 
ytterligare förklarat att se om kontrollgruppen var en rimlig jämförelse gentemot testen som 
gjordes med prototypen. Detta används i stycke 5.1 Resultat av användartester för att stämma 
av ifall testgrupp och kontrollgrupp är likvärdiga. Testpersonerna fick svara på frågan Hur 
bekväm/duktig anser du dig själv vara med datorer och internet? med hjälp av följande skala:	
1. Bekväm, jag hjälper mina nära om de har problem 
2. Ganska Bekväm, jag behöver inte hjälp 
3. Ganska obekväm, jag behöver hjälp ibland 
4. Obekväm, jag behöver ofta hjälp 
5. Jag använder i princip aldrig varken dator eller internet 

2.4 Enkät, Likertskala	
För att ytterligare insamla data över hur koncepten fungerade användes en enkät när testen med 
prototyp var genomförda. Backman et al. (2014) förklarar hur enkäter är en metod att samla in 
specifik kvantitativ data. Det beskrivs även hur det kan vara svårt att få respondenterna av 
enkäten att förstå frågan som den är tänkt att förstås, därav krävs eftertanke när frågor 
formuleras. Robson och McCartan (2016) förklarar hur Likert är en metod att utforma enkäter. 
Likertskala används genom att ett antal frågor ställs, respondenten får ett antal alternativ att 
välja mellan. I fallet med användartesterna används skalan 1-5, med ett och fem som Jag håller 
inte med alls och Jag håller med till fullo. De personer som utfört tester med hjälp av prototypen 
fick efter utfört test svara på enkäten. Frågorna utvärderade om de olika koncepten var till hjälp 
eller ej för att utföra uppgiften som givits, om personen hade kunnat tänka sig att använda 
konceptet i sitt vardagliga internetanvändande, samt om konceptet var enkelt att förstå och att 
använda (för att se enkäten, se bilaga 8.2). Frågorna ställs med koncepten ibland i positiv 
benämning och ibland med negativ benämning, vilket innebär att värdena blir spegelvända, 1 
för bra och 5 för dåligt. Robson och McCartan (2016) förklarar att det är en metod för att hålla 
respondenterna engagerade, då värdena kan vara helt fel om frågan inte läses korrekt. Eventuellt 
kan detta dock leda till förvirring och ge ett felaktigt resultat, ytterligare förklarat i stycke 6.4 
Metodkritik.	
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3 Teori	
Detta kapitel avser presentera tidigare studier som gjorts i seniorers användning av teknologi 
generellt, och seniorers relation till internet. Kapitlet syftar även till att ge en bakgrund över 
eventuella teknologier och koncept som kommer att användas i arbetet.	

3.1 Svenskarna och internet	
Svenskarna och internet är en årlig undersökning där ett hundratal personer från olika åldrar 
deltar och representerar den svenska befolkningen (IIS, 2018). Undersökningen går ut på att 
undersöka hur den svenska befolkningens relation till internet ser ut och förändras över åren. 
År 2018 deltog 250 seniorer. Det framkom i  rapporten från år 2018 att internetanvändning hos 
svenska seniorer är ett relevant problem. I tabell 1 visas att 87% av de tillfrågade seniorerna har 
tillgång till internet. I tabell 2 visas att 53% av de tillfrågade seniorerna använder internet sällan 
eller aldrig.	

	
Tabell 1: 87% av svenska seniorer har tillgång till internet i hemmet.	

(Tabell hämtad från IIS, 2018, s. 10)	

	
Tabell 2: Mer än hälften av svenska seniorer använder sällan, eller inte alls internet	

(Tabell hämtad från IIS, 2018, s. 22)	
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3.2 Web Content Accessibility Guidelines 2.0	
Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG) är en internationell rekommendation för 
hur webbinnehåll kan anpassas till en bredare publik, bland annat för olika typer av 
funktionsnedsättningar, medfödda, komna med ålder, eller annat. Rekommendationerna i 
WCAG är uppdelade i nivåer A, AA och AAA. Dessa nivåer kopplar gruppers olika behov med 
rekommendationerna där A är den lägsta nivån och AAA är den högsta nivån. Med högsta 
(AAA) avses att en webbplats är till stor del anpassad för funktionsnedsättningar, medan den 
lägsta nivån (A) inte är lika mycket anpassad (W3C, 2008). År 2018 gjordes en förlängning av 
WCAG WCAG 2.1, som har ytterligare riktlinjer om hur webben kan göras mer tillgänglig 
(W3C, 2018). I Sverige använder Myndigheten För Digital Förvaltning (DIGG) ett antal av 
rekommendationerna i WCAG som riktlinjer för vad som krävs av den offentliga sektorn vad 
gäller webbinnehåll (DIGG, u.å). Enligt DIGG (ibid) är den mest centrala riktlinjer att WCAG 
skall följas på nivå AA, och därav även de krav som är på nivå A. Från första januari 2019 blev 
detta även en del av den Sveriges rikes lag (SFS 2018:1937)3.	
	
Följande punkter är exempel på riktlinjer (med nivå inom parentes): 4 5	

• Beskriv med text allt innehåll som inte är text (A) 
• Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video (A) 
• Texta direktsändningar (A) 

3.3 The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology	
The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är en teoretisk 
sammanställning av bärande element från ett antal etablerade modeller vad gäller acceptans av 
IT (Venkatesh et al., 2003). En undersökning gjordes med UTAUT och modellen visade sig 
enligt Venkatesh et al. (2003) ha empiriskt stöd. När UTAUT summeras finns tre huvudsakliga 
faktorer för potentiella användares beslut i att använda eller att inte använda: 	

• Performance expectancy: till vilken grad en person tror att systemet (eller produkten) 
kommer att öka arbetsprestationen för personen. 

• Effort expectancy: hur enkelt är det att använda systemet? 
• Social influence: till vilken grad anhöriga och nära anser att personen bör använda ett 

system. 
 

Venkatesh et al. (2003) beskriver att enligt UTAUT finns två huvudsakliga faktorer av 
användarbeteende: avsikt och underlättande villkor. Med underlättande villkor syftas hur en 
person tror att ett systems organisation och struktur är format för att underlätta för användning 
av systemet.	

                                                
 
3 https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-11/SFS2018-1937.pdf  
4 https://www.w3.org/TR/WCAG21/  
5 https://webbriktlinjer.se/wcag/ 
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3.3.1 Trial and error och steg-för-steg-användning	
Barnard et al. (2013) undersökte faktorerna effort expectancy och facilitating conditions, som 
diskuteras i samband med UTAUT, för att undersöka hur äldre människor anpassar sig till ny 
teknologi. Barnard et al. beskriver två fallstudier där seniorer interagerar med en handhållen 
touch-baserad enhet. Målet med studien var att få en djupare syn på elementen som påverkar 
seniorers lärande, anpassning och acceptans av IT. Vid diskussion med en testperson framkom 
det att personen hade påbörjat en kurs för att lära sig använda datorer, men hur det snabbt blev 
ointressant då det var alldeles för mycket prat om hårddiskar. Personen ville snarare få veta hur 
en dator skall användas, än vad som finns i den. 
	
I resultatet beskrivs hur en återkommande bild av teknologi hos seniorer är att den sker stegvis, 
vilket enligt Barnard et al. (2013) kanske fungerar på en tvättmaskin, men inte på något med en 
så öppen interaktion som en dator. I samband med att steg för steg föredrogs framkom även att 
det finns en rädsla för att ta sönder något. En annan vanligt förekommande metod att tackla ny 
teknologi är “trial and error” vilket innebär att manualen skippas och kunskap skapas genom 
att testa och göra fel (ibid, 2013). Två skilda tillvägagångssätt, men i båda fallen var det vanligt 
att personen hamnade i  någon slags loop och gjorde samma sak, utan att komma vidare till den 
funktionalitet eller applikation som önskades, vilket i sin tur ledde till att personen lämnade 
datorn för att komma tillbaka och återupprepa samma sak igen. (Barnard et al., 2013)	

3.4 Webbläsartillägg	
Chrome Extension är tillägg tänkta att förbättra användarupplevelsen av en webbläsare genom 
att addera någon form av extern funktionalitet. Dessa tillägg skapas med HTML, CSS och 
JavaScript och likt namnet indikerar så är dessa huvudsakligen tillgängliga för webbläsaren 
Google Chrome.6 Det finns möjlighet att använda Chrome Extension även i Microsofts 
webbläsare Edge.7		
	
Greasemonkey är likt Chrome Extension ett sätt att påverka webbläsaren, genom att lägga till 
funktionaliteter. Greasemonkey finns tillgängligt för Mozilla Firefox.8 Webbläsaren Opera 
kallar sina extensions Addons. Addons har samma syfte som Chrome extensions och 
Greasemonkey: att förbättra användarupplevelsen i webbläsaren genom tillägg.9 Microsoft 
Edge har huvudsakligen Edge Extensions som sin motsvarighet.10	

 

                                                
 
6 https://developer.chrome.com/extensions  
7 https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/extensions/guides/porting-chrome-extensions  
8 https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/greasemonkey/  
9 https://addons.opera.com/en/extensions/  
10 https://www.microsoft.com/en-us/store/collections/edgeextensions/pc  
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3.5 Tipper: Contextual Tooltips	
Yibo et al. (2015) skapade Tipper som ämnade att bidra personer 65 år och äldre med en “enkel-
att-förstå hjälp” i uppgifter på internet. Ibid (2015) utformade en enkät som fylldes i av 25 
deltagare och Ibid (2015) gjorde en litteratursökning på seniorers relation med internet. Det 
framkom att det kan vara svårt för personer 65 år och äldre att hitta information och navigera 
internet på grund av att element i periferin inte uppmärksammas. Det framkom även att utöver 
närstående finns det brist på hjälp att bistå i användning av internet för seniorer, då hjälpsidor 
är för generiska och saknar sammanhang för uppgifter som kan göras. Tipper har som mål att 
reducera den tvekan eller rädslan som finns hos äldre att lära och testa nya saker. Detta görs 
genom att markering av element och en stegvis förklaring över hur elementen kan användas, 
vilket kan ses i figur 1 (Yibo et al., 2015).	

	
Figur 1: Tipper, en guide med markeringar och beskrivningar av knappar och fält.	

(Bild hämtad från Yibo et al., 2015, s. 1776)	
	
I Tipper finns generella tips, men det går även skapa egna. Yibo et al. (2015) utförde tester med 
Tipper tillsammans med fem testpersoner. Testpersonerna fick uppgifter att utföra, först utan 
Tipper som hjälp och sedan med Tipper. Fem uppgifter utfördes. Utan Tipper var det totalt en 
uppgift som löstes av en person. Med Tipper löstes fem uppgifter av fyra testpersoner, och fyra 
uppgifter av den femte testpersonen.	
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4 Genomförande	
Detta kapitel presenterar resultatet av förstudien som gjorts och hur data används till att skapa 
en prototyp. Kapitlet presenterar även hur prototypen sedan testas.	

4.1 Förstudie 	
Som komplement till litteratursökningen genomfördes åtta intervjuer med personer från 
målgruppen, metoden finns beskriven i stycke 2.2 Intervjuer. Två intervjuer gjordes hemma 
hos personerna som blev intervjuade, två gjordes över telefon, och fyra gjordes i Fortnox Arena 
(Växjö) i samband med en mässa anordnad av PRO. Detta gjordes under spannet av mars 2019. 
Intervjuerna är tänkta att ge en bild över de uppgifter och problem som seniorer i geografiskt 
avgränsad area (stycke 1.4 Avgränsningar) utför och har. Intervjuerna låg sedan tillsammans 
med litteratursökningen till grund för vad prototypen skulle innebära och i vilka syften och 
uppgifter den ämnar att hjälpa. 
	
4.1.1 Resultat förstudie	
Utifrån de intervjuer som gjordes i förstudien kom följande data fram (se bilagor 8.1.2 till och 
med 8.1.9 för varje enskild intervju).	
	
Enheter	
Åtta av åtta intervjuade personer hade en dator, stationär, bärbar eller i vissa fall både och, med 
tillgång till internet. Sju av åtta personer hade smartphone med olika användningsområde. Den 
användes bland annat till att maila, skicka textmeddelanden och läsa nyheter. Vanligt 
förekommande var även surfplatta som uppskattades av dess användare då den är större än 
telefonen vilket gör det enklare att till exempel läsa mail.	
	
Vanliga uppgifter utförda på internet av seniorer	
Av de åtta personer som intervjuades använde samtliga av dem internetbank. Vissa till en större 
grad än andra. Internetbanken används till att betala räkningar, hantera aktier och överföra 
pengar. Det var enstaka som var i behov av närstående när räkningar skall betalas.	Samtliga 
använder mail, huvudsakligen via dator, men somliga även med telefon eller surfplatta. 
Vanligast förekommande mail var Gmail, och vanligt var att dokument som kommit via mail 
skrevs ut på papper.	 PRO.se är en webbsida som används frekvent av majoriteten. För 
information och även för att skriva ut protokoll från möten.	Nyheter var en annan företeelse 
vanligt förekommande hos de åtta. Antingen via mobil eller surfplatta i form av Aftonbladet- 
och Expressen- appar men även SVT play och webbsidor som konsumerades via dator 
exempelvis kvällstidningar, dagstidningar och lokala tidningar. 	
	
Upplevda problem	
Generellt upplevdes inte många problem. Man kan det man kan, och det räcker så. Däremot 
som nybörjare kände sig två av de intervjuade sig rädda för att testa saker och trycka på knappar 
medan de andra intervjuade snarare var frågsamma. Det fanns en rädsla för att göra fel och då 
ställdes hellre frågan till någon som kunde snarare än att testa själv, en lösning som verkar 
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vanlig än idag. Då personerna stötte på problem kontaktades närstående för att frågas om hjälp. 
Att testa själv görs mer nu än förr, men om situationen anses som att det verkligen kört ihop sig 
så rings det om hjälp. Ett problem som nämndes av intervjuperson 2 var att med åldern blir det 
svårare att fokusera när det är mycket information.	
	
Inlärning och hjälp	
Intervjupersonerna som hade någon input (två av åtta) ansåg att enklast är att lära sig något nytt 
/ lösa ett problem var genom steg för steg metodik. En lista på vad som skall göras för att uppnå 
mål. En testperson föredrog manualer som metod för att lära sig och lösa problem. Även när 
det gällde att fråga barn och barnbarn om hjälp önskades en förklaring om vad som gjordes, 
men ibland kunde det gå för snabbt och det blev ingen lärdom, så nästa gång det hände så var 
det fortfarande ett problem. 	
	
Navigering	
På frågan om hur intervjupersonerna tar sig till olika webbplatser svarade fem av åtta att 
bokmärken/favoriter används på “viktiga” sidor, annars används Google till att söka. Övriga tre 
intervjuade personer använde också Google för att navigera till olika webbplatser. I vissa fall 
nämndes att länken skrivs in ibland, men det var aldrig det huvudsakliga tillvägagångssättet.	

4.2 Implementation	
Litteratursökningen och intervjuerna som gjordes i förstudien sammanflätas i detta stycke och 
motiverar vilka koncept som har testats och hur de implementerats i den prototyp som har blivit 
testad i användartesterna.	

4.2.1 Steg för steg	
Enligt UTAUT är de två huvudsakliga faktorerna på användares beteende avsikt och 
underlättande villkor (Venkatesh et al., 2003). Barnard et al. (2013) beskriver hur en vanlig 
åsikt hos seniorer är att internet, och teknologi generellt, skall ske stegvis vilket webben och 
datorer kanske inte gör. I relation till intervjuerna som gjordes framkom det att en stegvis guide 
och hjälp från en annan person var de föredragna metoderna för att lösa problem och/eller att 
lära sig saker. 
	
För att testa konceptet steg för steg har en extern lista med instruktioner implementerats för att 
hjälpa användaren att utföra en uppgift. I WCAG 2.1 anges i rekommendation 1.3.3 att 
sensoriska beskrivningar inte skall användas. Med sensoriska beskrivningar syftas att i 
instruktionerna skall inte former, storlekar, höger och vänster användas för att beskriva var 
exempelvis en knapp finns på skärmen (W3C, 2018). I listan med instruktioner har detta tagits 
till hänsyn. Se figur 2 för att se hur listan i kombination med Aftonbladet ser ut.	
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Figur 2: Aftonbladet med Steg-för-Steg hjälp.	

4.2.2 Ökad fokus	
I intervju med IP2 (bilaga 8.1.3) framkom att det kan vara svårt att fokusera om det är för 
mycket information på skärmen. I WCAG (W3C, 2019) finns det inte definierat vad som hjälper 
för vilken funktionsnedsättning. Av de riktlinjer som är ett krav för den offentliga sektorn i 
Sverige kan följande ses som relevanta till svårt att fokusera och mycket information: 	
• Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla 
• Använd inte enbart en färg för att förmedla information 
• Använda tillräckliga kontraster i komponenter och grafik 
• Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 
• Skriv beskrivande rubriker och etiketter 
• Var konsekvent i navigation, struktur och utformning 
• Benämn funktioner konsekvent 
• Skapa tydliga och klickbara fältetiketter 
(DIGG, u.å.) 
	
När Tipper (se stycke 3.5 Tipper: Contextual Tooltips) testades visade det sig ha en positiv 
inverkan på seniorers internet-förmåga att markera knappar och fält och ge en förklaring till 
dem (Yibo et al., 2015). Eftersom att  för mycket information redan ses som ett problem har ett 
koncept som markerar knappar och fält testats, men utan tillhörande beskrivning. Knappar och 
fält har markerats beroende på dess relevans till uppgiften som utfördes för att dra 
uppmärksamhet till sig. Markeringar utvecklades med ovanstående punkter  från WCAG i 
åtanke.	
	
Konceptet att framhäva viktiga element har med prototypen skapats så att element eller knappar 
som utför en viss uppgift är markerade. Med markerade menas här att de ringas in med linjer 
runt sig samt markeras med en pil (se figur 3). I WCAG 2.1 (rekommendation 1.4.1) beskrivs 
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hur färgskillnader inte bör vara det enda sättet att urskilja information, i detta fallet hjälp ( W3C, 
2018). Därav kompletteras ringarna runt knappar och dylikt med pilar, för att ha någon annan 
typ av markering av informationen som är tänkt att framhävas. Vad gäller färger generellt 
beskrivs hur vissa människor har svårt att skilja på vissa färger, exempelvis grön, brun och röd 
(DIGG, 2018). Ett webbverktyg, eller webbsida, har använts för att välja färger som är stor 
skillnad på i kontrast. Verktyget heter Contrast Ratio11 och avgör vilken nivå i WCAG två 
färgers kontrastskillnader uppnår (A, AA och AAA likt övriga riktlinjer i WCAG). 	

	
Figur 3: Gmail med Ökad-Fokus hjälp.	

4.2.3 Simulerad person	
Såväl Barnard et al. (2013) som Yibo et al. (2015) hävdar att seniorer behöver närstående för 
att testa nytt eller lösa vissa saker själva med dator och internet, och till viss nivå teknologi 
generellt. Sex av åtta intervjuade personer förlitade sig på närstående att komma i undsättning 
vid problem. De intervjuade är inte nödvändigtvis helt beroende av sina närstående men de 
nämns som ett svar på frågorna “hur gör du om du får problem?”. De andra två förlitade sig på 
sin egen intuition och beslutsförmåga, respektive manualer och söktjänster. Det finns en rädsla 
för att testa nya knappar om det inte finns en annan person med mer kunskap än en själv i 
närheten.	
	

                                                
 
11 https://contrast-ratio.com  
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En simulerad person har testats i form av att en smiley tillsammans med en textruta ger tips om 
hur uppgiften som valts kan lösas (se figur 4). Den simulerade personen finns alltid högst upp 
på sidan och har likt Ökad Fokus färger baserat på Contrast Ratio för att det enkelt skall gå att 
urskilja. Ett antal fördefinierade tips finns inlagda i koden och roteras när användaren trycker 
på textrutan eller smileyn. Vilka tips som roteras bestäms utifrån vilken sida som besöks och 
vilket läge användaren befinner sig i interaktionen med webbsidan.	

	
Figur 4: Länsförsäkring Kronoberg med Simulerad-Person hjälp.	

4.2.4 Webbsidor kompatibla med prototypen	
Utifrån resultatet från intervjuerna beslutades att tre webbsidor skulle användes till att testa 
koncepten. I Intervjuerna (se stycke 4.1.1 Förstudie resultat) framkom att uppgifter som 
regelbundet utförs är användning av internetbank, mail och att läsa nyheter. För att testa 
internetbank användes Länsförsäkring Kronoberg. För att undvika etiska dilemman där 
testpersonerna eventuellt utsätter sina egna uppgifter för risk användes testledarens uppgifter 
(därav just Länsförsäkring Kronoberg, för att undersökaren har Länsförsäkring Kronoberg som 
sin bank), förutsatt att samtliga involverade accepterade detta. Majoriteten av de som svarade 
Mail på vanligt förekommande uppgifter använder Gmail, därav användes Gmail för prototyp 
och tester. En inloggning har skapats för ändamålet av denna undersökning i syfte att återigen 
inte använda testpersonernas uppgifter. Den webbsida som användes för nyheter var 
Aftonbladet, då det var den vanligast nämnda nyhetskälla/tidning i intervjuerna. 
	
Prototypen är hårdkodad att följa ett specifikt mönster och tjänar endast till syftet av en uppgift. 
På Länsförsäkring Kronoberg hjälper prototypen användaren att logga in på ett konto och betala 
räkningar. Med Aftonbladet understöds användaren i att hitta nyheter genom att använda 
söktjänsten. Gmail används till att logga in och skicka ett mail med en fungerande länk. 	

4.3 Genomförande av användartester	
I detta stycke beskrivs hur uppgifterna i användartesten utfördes.	
	
Nyheter / Aftonbladet	
Testpersonen startar på Aftonbladets startsida. Som uppgift skall testpersonen hitta senaste nytt 
om Växjö. Det går exempelvis att göra genom att använda sökfunktionen.	
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Mail / Gmail	
Innan testet började fick testpersonerna en fusklapp med information. Fusklappen kan ses i figur 
5. Testpersonen startade med webbsidan för sökmotorn Google framme. Uppgiften lyder att 
testpersonen skulle ta sig till Gmail, exempelvis genom knappen Gmail som fanns uppe till 
höger på webbsidan som testet startar på, eller genom att använda Google till att söka på Gmail. 
När testpersonen tagit sig till Gmail så var nästa steg att logga in med en mail skapad för detta 
test. Nästa steg var att skapa ett nytt mail, infoga en länk och skicka mailet till en mottagare. 
Ett krav i uppgiften var att när mailet öppnades skulle länken vara klickbar, det skulle inte bara 
vara text.	

	
Figur 5: Fusklapp för mailuppgift.	

Bank / Länsförsäkring Kronoberg	
Testpersonen startade på Länsförsäkring Kronobergs startsida. Uppgiften var att logga in på ett 
privat konto, och sedan göra en betalning på en krona till ett påhittat BankGiro med ett påhittat 
OCR-nummer. För att inte testpersonernas egna uppgifter skulle användas så användes 
testledarens uppgifter. Testpersonerna fick en fusklapp för bankuppgifter som kan ses i figur 6 
och instruktionerna att använda inloggningsmetoden Mobilt BankID. När testpersonen sa till 
använde testledaren sin telefon och godkände inloggningen med sitt mobila bankID. På detta 
vis undveks att även personen som höll i testernas uppgifter utsattes för blottning eller risk trots 
att en hel inloggningsprocess genomfördes. När testpersonen loggat in hade hen tillgång till 
testledarens bankkonton och information. Testledaren satt närvarande under samtliga tester och 
fanns tillgänglig för administrativa frågor och samtidigt höll koll vad som gjordes på skärmen.	
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Figur 6: Fusklapp för bankuppgift.	

Faktorer som mättes	
Uppgifterna var identiska oavsett vilket koncept eller om det var kontrollgruppen som 
testades. När användartesterna genomfördes dokumenterades variabler i hur testerna gick, och 
det var denna data som sedan analyserades. Det som dokumenterades var följande: 	
• Vilken nivå på skalan beskriven i stycke 2.4.2 testpersonen ansåg sig vara 
• Om personen tillhörde kontrollgrupp, alltså ifall prototypen fanns tillgänglig eller ej 
• Vilket koncept som testades på vilken uppgift 
• Ifall uppgiften genomfördes 
• Tid det tog att slutföra uppgiften 
 
Rådata för utförda anteckningar av utförda användartester går att hitta i bilaga 8.3 och själva 
resultatet förklaras i stycke 5.1 Resultat av användartester. 
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5 Resultat	
Här presenteras resultat av utförda användartester och enkäter.	

5.1 Resultat av användartester	
Testpersonerna som har deltagit i testerna fick likt beskrivet i stycke 2.3.2 på en skala avgöra 
hur bekväma de ansåg sig vara med internet, ju lägre siffra desto mer bekväm och vice versa. I 
tabell 3 presenteras en överblick på vilka personer som deltog i testerna. Om rankning ett och 
två ses som den övre halvan och rankning tre och fyra som den lägre halvan, så stämmer antalet 
testpersoner i halvorna överens i kontrollgruppen gentemot testen där prototypen användes.	
Färdighetsnivå Antal testpersoner som 

fick använda prototypen 
Antal personer i 
kontrollgruppen 

1 (Bekväm) 1 1 

2 (Ganska bekväm) 2 2 

3 (Ganska obekväm) 6 5 

4 (Obekväm) 1 2 

Tabell 3: Visualisering av testpersonernas rankning.	
	
I tabellerna 4, 5, 6 och 7 presenteras resultatet i horisontell riktning. Den översta raden 
(fetstilad) bekriver vad kolumnen nedåt innehåller. Testperson är en siffra som identifierar 
vilken testperson som datan gäller och håller datan anonym. Färdighetsnivå innebär 
testpersonens ranking som testpersonen själv valt (tydligare förklarat i stycke 2.3.2 Uppdelning 
av testpersoner). Nyheter innebär resultatet för uppgiften relaterad till nyheter och motsvarande 
gäller för Mail och Bank (läs vad uppgifterna innebär i stycke 4.3 Genomförande av 
användartester). Om fälten under Nyheter, Mail eller Bank innehåller tid innebär det att 
testpersonen har slutfört uppgiften på den tid som står i fältet. Står det istället Ej Fullbordad 
innebär det att uppgiften inte hade slutförts eller var nära att slutföras när fem minuter var 
uppnådda. 	
	
Tabellerna 5, 6 och 7 innehåller resultat för testerna utförda med prototypen. Av testgruppen 
gjordes inte alla uppgifter med alla koncept. Varje testperson hade olika koncept för varje 
uppgift och fick därför bara testa exempelvis bankuppgiften med Ökad Fokus, mailuppgiften 
med Steg För Steg och nyhetsuppgiften med Simulerad Person. De olika tabellerna innehåller 
datan för samma testpersoner men är uppdelade så att datan för ett visst koncept visas. Om en 
ruta innehåller ett streck innebär det att uppgiften ej utfördes med det koncept som tabellen 
gäller.	
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Resultat för kontrollgruppen	
I den övre halvan, alltså personerna med ett och två i rankning, löstes samtliga uppgifter av 
testpersonerna i kontrollgruppen. I den nedre halvan stod 13 uppgifter olösta när den delen av 
testet bröts, huvudsakligen vid testet av att maila. Se tabell 4 för fullständiga resultat.	
Testperson  Färdighetsnivå Nyheter Mail Bank 

9 1 21 sekunder 2 min 48 s 2 min 13 s 

10 2 47 sekunder 10 min 10 s 4 min 38 s 

18 2 53 sekunder 5 min 39 s 2 min 1 s 

1 3 2 min 30 s Ej fullbordad Ej fullbordad 

11 3 1 min 28 s Ej fullbordad 4 min 16 s 

13 3 Ej fullbordad Ej fullbordad 9 min 1 s 

16 3 22 sekunder Ej fullbordad 2 min 20 s 

20 3 1 min 52 s Ej fullbordad 7 min 30 s 

4 4 Ej fullbordad Ej fullbordad Ej fullbordad 

6 4 Ej fullbordad Ej fullbordad Ej fullbordad 

Tabell 4: Resultat för kontrollgruppen, ordnad efter testpersonernas rankning.	
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Resultat för Ökad Fokus	
När konceptet Ökad Fokus fanns till hjälp löstes nio av tio uppgifter. Endast ett försök på 
mailuppgiften misslyckades av en testperson med rankningen 3. Se tabell 5 för fullständigt 
resultat.	
Testperson  Färdighetsnivå Nyheter Mail Bank 

2 3 42 sekunder - - 

3 4 - - 6 min 33 s 

5 3 - Ej fullbordad - 

7 3 4 min 20 s - - 

8 2 - - 2min 

12 1 - 1 min 47 s - 

14 3 15 sekunder - - 

15 2 - - 2 min 31 s 

17 3 - 8 min 15 s - 

19 3 1 min 30 s - - 

Tabell 5: Resultat med Ökad Fokus, ordnad efter ordning testen utfördes.	
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Resultat för Simulerad Person	
Med konceptet simulerad person löstes sju av tio uppgifter. Ett försök att hitta nyheter och två 
försök att maila misslyckades av testpersoner från den nedre halvan (rankning 3 eller 4). Se 
tabell 6 för fullständigt resultat.	
Testperson  Färdighetsnivå Nyheter Mail Bank 

2 3 - Ej fullbordad - 

3 4 Ej fullbordad - - 

5 3 - - 5 min 16 s 

7 3 - 8 min 5 s - 

8 2 3 min 8 s - - 

12 1 - - 3.35 min 

14 3 - 5 min 9 s - 

15 2 3 min 2 s - - 

17 3 - - 1 min 48 s 

19 3 - Ej fullbordad - 

Tabell 6: Resultat med Simulerad Person, ordnad efter ordning testen utfördes.	
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Resultat för Steg För Steg	
Med konceptet Steg För Steg slutfördes åtta av tio uppgifter. Ett försök på mailuppgiften 
misslyckades av en person med rankningen 4, samt ett försök på bankuppgiften misslyckades 
av en person med rankningen 3. Se Tabell 7 för fullständigt resultat.	
Testperson  Färdighetsnivå Nyheter Mail Bank 

2 3 - - 2 min 50 s 

3 4 - Ej fullbordad - 

5 3 30 sekunder - - 

7 3 - - 3 min 30 s 

8 2 - 3 min 10 s - 

12 1 51 sekunder - - 

14 3 - - 2 min 32 s 

15 2 - 5 min 26 s - 

17 3 15 sekunder - - 

19 3 - - Ej fullbordad 

Tabell 7: Resultat för Steg För Steg, ordnad efter ordning testen utfördes.	
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Sammanfattning av resultat från användartester	
Tabell 8 nedan visar hur stor del av uppgifterna som slutfördes av kontrollgruppen eller med de 
olika koncepten aktiverade som hjälp genom prototypen. Tabellen visar även genomsnittlig tid 
för de olika uppgifterna och koncepten. Tiderna är beräknade genom medelvärdet på 
uppgiftsförsöken som lyckades. Snittiderna tar alltså inte i beaktning försöken på uppgifter som 
inte var nära att lösas när fem minuter uppnåddes. Här tas inte heller i beaktning vilken rankning 
testpersonerna tillhörde, detta visualiserar det stora hela.	
 

Ökad Fokus Simulerad 
person 

Steg För Steg Totalt med 
prototyp 

Kontrollgrupp 

Nyheter: 
lyckade 
försök 

100% ≈ 66,7% 100% 90% 70% 

Mail: 
lyckade 
försök 

≈ 66,7% 50% ≈ 66,7% 60% 30% 

Bank: 
lyckade 
försök 

100% 100% 75% 90% 70% 

Nyheter: 
Snittid 

1 min 42 s 3 min 5 s 32 s 1 min 37 s 1 min 10 s 

Mail: 
Snittid 

4 min 51 s 6 min 37 s 4 min 18 s 5 min 19 s 6 min 12 s 

Bank: 
Snittid 

3 min 41s 3 min 33 s 2 min 57 s 3 min 24 s 4 min 34 s 

Tabell 8: Sammanställning av resultat från användartester.	
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5.2 Resultat av enkäter	
Följande innehåller data på enkäterna som gjordes i samband med användartester. Enkätsvaren 
mäts på en femgradig skala med 1 som Jag håller inte med alls och 5 som Jag håller med till 
fullo. De medelvärden som visas i tabellerna 9, 10 och 11 är medelvärdet på samtliga enkäter 
ifyllda. Rankningen på testpersonerna tas här inte till hänsyn, samtliga enkäter ifyllda har 
räknats samman. Notera att vissa påstående innehåller ett negativ, vilket betyder att en låg siffra 
kan innebära att svaret är till favör av konceptet snarare än tvärt om, vilket vanligtvis är fallet. 
Se Bilaga 8.4 för samtliga registrerade enkäter.	
	
Ökad Fokus	
Konceptet Ökad Fokus representeras av prototypen som viktiga rubriker och knappar 
markerade med ramar och pilar, mer detaljerat om konceptet finns beskrivet i stycke 4.2.2 Ökad 
Fokus. 	
	
Samtliga svar gällande om Ökad Fokus var hjälpsamt i att lösa uppgiften hade värdet 3 eller 
högre, en positiv inställning fanns alltså hos testpersonerna till detta. Majoriteten av 
testpersonerna var antingen likgiltiga eller positiva till att använda Ökad Fokus i sin vardagliga 
surfning, två personer ville inte detta. Två personer tyckte att det var svårt att lägga märke till 
vad Ökad Fokus gjorde, annars var övriga likgiltiga eller ansåg det enkelt att förstå konceptet. 
Se tabell 9 för samtliga svar samt medelvärde på svaren.	
Påstående Medelvärde Samtliga Svar 

“Ökad Fokus” hjälpte mig att lösa uppgiften 3,7 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 

Om "Ökad Fokus" fanns tillgänglig för min 
vardagliga surfning så hade jag använt det 

3,5 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 

Det var svårt att lägga märke till vad "Ökad 
Fokus" gjorde och tillförde därför inget 

2,7 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 

Tabell 9: Enkätresultat för Ökad Fokus.	
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Simulerad Person	
Konceptet Simulerad Person representeras av prototypen som ett element innehållande tips om 
hur aktuellt steg för given uppgiften kan lösas, exempelvis “Tryck på knappen “Logga in” för 
att påbörja en inloggning”, mer detaljerad beskrivning om konceptet finns i stycke 4.2.3 
Simulerad Person. 	
	
Åtta personer av tio ansåg att Simulerad Person var till bra hjälp att lösa given uppgift. Fem 
personer hade inte velat använda konceptet i sin vardagliga surfning medan fyra personer hade 
velat det. Sju personer ansåg Konceptet som enkelt att förstå och använda. Se tabell 10 för 
samtliga svar samt medelvärde på svaren. 	
Påstående Medelvärde Samtliga Svar 

“Simulerad Person” var bra hjälp i att lösa 
uppgiften 

3,8 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 

I min vardag hade jag INTE velat använda mig av 
“Simulerad Person” till hjälp när jag surfar 

3,4 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5 

“Simulerad Person” var förvirrande och svår att 
använda 

2,2 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5 

Tabell 10: Enkätresultat för Simulerad Person.	
	
Steg För Steg 
Konceptet Steg För Steg representeras av prototypen i form av en en extern numrerad lista som 
likt ett recept beskriver för användaren vad som ska göras, alltså hur given uppgift kan lösas, 
mer detaljerad beskrivning om konceptet finns i stycke 4.2.1 Steg För Steg.	
	
Fem personer ansåg att konceptet var till god hjälp i att lösa given uppgift medan fyra ansåg 
motsatsen. Åtta personer hade kunnat tänka sig att använda Steg För Steg i sin vardagliga 
surfning. Åtta personer ansåg att konceptet var enkelt att förstå och använda. Se tabell 11 för 
samtliga svar och medelvärde på svaren.	
Påstående Medelvärde Samtliga svar 

"Steg För Steg" var inte alls hjälpsam i att lösa 
uppgiften 

2,8 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 

Jag hade kunnat tänka mig att använda "Steg För 
Steg" som hjälp i min vardagliga surfning 

4 1, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 

"Steg För Steg" var lättförståelig och enkel att 
använda 

4 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5 

Tabell 11: Enkätresultat för Steg För Steg.	
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6 Diskussion	
Diskussion i detta kapitel berör huvudsakligen insamlad data och undersökning samt ifall 
studien besvarar forskningsfrågan. 
 
Vid jämförelse av kontrollgruppens resultat och testgruppens (testpersonerna som använde 
prototypen) resultat går det att tyda hur prototypen hade högre procentsats i andel slutförda 
uppgifter gällande samtliga uppgifter. Resultatet pekar generellt på att prototypen har en positiv 
effekt i att ge understöd i vanligt förekommande uppgifter på webben. Totalt sett var det endast 
en uppgift med ett av koncepten som hade lägre procent slutförda uppgifter än kontrollgruppen. 
Mailuppgiften utförd med konceptet Simulerad Person lyckades genomföras 66,7 procent av 
försöken medan kontrollgruppen slutförde 70 procent av uppgiftsförsöken. När det kommer till 
snittider låg kontrollgruppen på en lägre tid än testgruppen (samtliga koncept inräknade till en 
total, se tabell 8) i uppgiften att hitta nyheter. Övriga två uppgifter genomfördes på kortare tid 
av testgruppen. Datan på dessa resultat finns visualiserade i tabellerna 4, 5, 6, 7 och 8, datan i 
sin råa form finns redovisad i bilaga 8.3. 
 
I stycke 6.1, 6.2 och 6.3 analyseras bland annat svaren och medelvärden av svaren i enkäterna 
som ifyllts i samband med användartester med prototypen. Likt beskrivet i stycke 5.6 Resultat 
av enkäter innehöll enkäten tre frågor om de tre olika koncepten. Frågorna besvarades med en 
markering på en femgradig skala “Jag håller inte med alls” till “Jag håller med till fullo”. 
Värdet i mitten av skalan, 3, kan tolkas som likgiltighet då det ligger mitt emellan att hålla med 
och att inte hålla med. Resultaten finns visualiserade i tabell 9, 10 och 11 och data från enkäterna 
finns i bilaga 8.4.	
 
6.1 Ökad Fokus	
Konceptet med inringade rubriker och knappar hade högst framgång gällande lyckade försök 
att slutföra uppgifter. Samtliga försök på uppgifterna gällande nyheter och bank slutfördes samt 
66,7 procent av försöken på mailuppgiften. När det kommer till snittider ligger Ökad Fokus 
bättre till än kontrollgruppen i uppgifterna bank och mail, men inte nyheter. Vid jämförelse mot 
övriga koncept så ligger snittiderna för Ökad Fokus mellan Simulerad Person och Steg För Steg 
för nyhets- och mailuppgiften medan Ökad Fokus hade längst snittid av koncepten vad gäller 
bankuppgiften. 
 
På frågan “Ökad Fokus hjälpte mig att lösa uppgiften” var medelvärdet på de tio registrerade 
svaren 3,7. Fem av de tio svaren innebar värdet 3 och inget svar var lägre. Ingen av 
testpersonerna hade alltså en negativ inställning till om Ökad Fokus hjälpte till att lösa 
uppgiften, däremot så kan svaret 3 ses som likgiltig, vilket kan innebära att Ökad Fokus inte 
var till besvär, men att det heller inte hjälpte i att genomföra uppgiften.	
	
Svaren för “Om Ökad Fokus fanns tillgänglig för min vardagliga surfning så hade jag använt 
det” hade ett medelvärde på 3,5. En testperson gav här svar med värdet 1 och en testperson gav 
svar med värdet 2, vilket innebär att två personer inte hade velat använda Ökad Fokus i sin 
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vardagliga surfning. Tre personer var likgiltiga till det och svarade 3, fem personer var positivt 
inställda till konceptet. 	
	
Frågan “Det var svårt att lägga märke till vad Ökad Fokus gjorde och tillförde därför inget” 
var till skillnad från tidigare frågor ställd omvänd, ett lågt värde innebar att testpersonen hade 
en positiv inställning till konceptet. Medelvärdet på svaren var 2,7. Fem personer svarade 2 på 
frågan, vilket innebär att de tyckte att Ökad Fokus var hyfsat enkelt att förstå och inte allt för 
krångligt att se vad det gör. Tre personer var likgiltiga i frågan och två personer tyckte att det 
var relativt svårt att se och förstå vad konceptet innebar. 
 
I stycke 3.5 Tipper: Contextual Tooltips konstateras av Yibo et al. (2015) hur markerade fält, 
rubriker och knappar kan vara till hjälp för seniorer vid utförande av uppgifter på webben. I 
studien av Ibid (2015) konstateras att konceptet har en positiv effekt där i princip samtliga 
uppgifter gick från olösta till lösta i användartester som utfördes i samband med studien. Under 
testerna fick testpersonerna hjälp av markerade fält med tillhörande instruktion (ibid, 2015). 
Enligt resultaten från användartesterna (se tabell 8) hade Ökad Fokus i denna studie bäst siffor 
i hur stor del av uppgifterna som slutfördes. Det var inte det snabbaste konceptet som testades. 
Majoriteten av testpersonerna uppskattade konceptet som enkelt att förstå och hade generellt 
kunnat tänka sig att använda det i sin vardagliga surfing, vilket resultat av enkäterna antyder 
(se tabell 9). 
 
Konceptet gav alltså bra resultat i förhållande till kontrollgruppen, men inte snabbast av 
koncepten. Eventuellt kan det vara så att när testpersonerna uppfattade att det fanns markörer 
som visade vad som behövdes för att lösa uppgiften släpptes en viss mängd logiskt tänkande. 
Istället för att tänka efter var en inloggningsknapp brukar sitta, eller var det är logiskt att den 
sitter, så letades istället efter en markering som skulle visa var knappen finns. I vissa fall kanske 
det går fortare att leta efter markeringen, i vissa fall inte. När nyhetersuppgiften genomfördes 
var det tänkt att en sökfunktion skulle användas, vissa testpersoner insåg detta. Det börjades 
skrolla och letas efter en markering för sökfunktionen snarare än att ta en snabb titt på vad som 
erbjöds av webbsidans startskärm. Det direkta skrollandet ledde till att markeringen såväl som 
knappen för sökfunktionen försvann ur bild.	
	
6.2 Simulerad Person 
Testgruppens resultat med Simulerad Person var högre sett till slutförandeprocent än 
kontrollgruppens resultat i mail- och bankuppgiften men inte nyheter. Testerna utförda med 
Simulerad person var hundraprocentiga i bankuppgiften men hade i övriga två uppgifter lägst 
procent slutförda uppgifter av koncepten. Vad gäller snittider så var Simulerad Person snabbare 
än kontrollgruppen i bankuppgiften med en minut och en sekund. Nyhets- och mailuppgiften 
utfördes i snitt snabbare av kontrollgruppen. Vid jämförelse med övriga koncept så utfördes 
med Simulerad person bankuppgiften i snitt åtta sekunder snabbare än Ökad Fokus. I 
uppgifterna nyhet och mail var Simulerad Person det klart långsammaste konceptet. 	
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Frågan “Simulerad Person var bra hjälp i att lösa uppgiften” hade ett snitt på 3,8 bland svaren, 
varav ett svar var 2 och ett svar var 3. Simulerad Person hade sju stycken testpersoner som 
svarade 4, det fanns alltså en positiv inställning hos majoriteten.	
	
“I min vardag hade jag INTE velat använda mig av Simulerad Person till hjälp när jag surfar” 
var ännu en omvänd fråga. Medelvärdet här låg på 3,4 och tre personer svarade 5 alltså att de 
definitivt inte vill använda Simulerad Person till hjälp. Fyra personer svarade 2 vilket innebär 
att de eventuellt hade kunnat tänka sig att använda konceptet. Majoriteten hade inte velat 
använda sig av konceptet.	
	
“Simulerad Person var förvirrande och svår att använda” medelvärdet på denna fråga var 2,2 
vilket indikerar att konceptet inte var förvirrande eller svårt att använda. Endast en person gav 
ett svar över 3, alltså endast en person tyckte att konceptet var förvirrande och svårt att förstå.	
 
Likt konstaterat i stycke 4.2.3 Simulerad Person är närstående personer en vanligt 
förekommande lösning för seniorer när problem eller frågetecken uppstår. I denna studie har 
ett försök gjorts där den närstående ersattes av en slags digitalt simulerad person som är tänkt 
att interageras med, tydligare beskrivning finns i ovan nämnda stycke. Enligt enkätsvaren var 
den generella uppfattningen att konceptet var till god hjälp i att lösa uppgifterna. Majoriteten 
av svaren i enkäten indikerade även att seniorer inte hade velat använda detta konceptet till 
vardags. Det verkade dock vara simpelt att förstå hur det fungerade. Enligt användarstesterna 
så var detta koncept totalt sett både långsammast och hade sämst procent vad gäller slutförda 
uppgifter. Resultaten med konceptet Simulerad Person var i denna studie till större delen bättre 
än kontrollgruppens resultat, men tydligt sämre än de övriga två koncepten. Konceptet var 
enligt testpersonerna till god hjälp och enkelt att förstå, vilket kan innebära att själva konceptet 
hade kunnat fungera bra, men gjorde inte i detta fallet. Några av seniorerna ville inte ha detta 
koncept till hjälp i sin surfning, några ville. Det finns alltså tecken på att konceptet hade 
eventuellt kunnat fungera, men inte på sättet som det utformades och användes i denna studie.	
 
6.3 Steg För Steg 
Testgruppens resultat med Steg För Steg hade i jämförelse med kontrollgruppen högre 
procentsats slutförda uppgifter i samtliga fall. Steg För Steg låg sämre till i procentsats gällande 
bankuppgiften där Steg För Steg hade 75 procent medan övriga hade 100 procent. I övriga två 
uppgifter var Steg För Steg bättre än Simulerad Person och på samma nivå som Ökad Fokus. 
Gällande snittiderna var Steg För Steg snabbast i samtliga fall, alla tre koncept och 
kontrollgrupp inräknade. 
 
Frågan “Steg För Steg var inte alls hjälpsam i att lösa uppgiften” hade ett medelvärde på 2,8. 
Fyra svar på 1 och tre på 5. Detta var alltså en omvänd fråga där lågt svar innebar att konceptet 
fungerade bra. Svaren var spridda över skalan och tyder på att det är upp till individen snarare 
än en gemensam åsikt ifall konceptet var till bra hjälp eller inte. 	
	
“Jag hade kunnat tänka mig att använda Steg För Steg som hjälp i min vardagliga surfning” 
svaren på denna fråga hade ett snitt på 4. Åtta svar hade värdet 4 eller 5, att bistå användare 
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med en numrerad lista i hur en uppgift på webben kan lösas verkar eftertraktat hos seniorer, 
baserat på dessa svaren. 	
	
På frågan “Steg För Steg var lättförståelig och enkel att använda” var åtta svar antingen 4 eller 
5 och även här låg snittet på 4. Konceptet är baserat på dessa svaren lätt att förstå och enkelt att 
använda. 	
	
Vid jämförelse av resultaten på frågorna om Steg För Steg går det att ifrågasätta den första 
frågan, alltså ifall konceptet var hjälpsamt i att lösa uppgiften. Antingen uppfattades inte att 
frågan var omvänd så att de som svarade 5 egentligen menade 1, eller så uppskattas konceptet 
i sig, men i prototypen utfördes det på ett sätt som inte uppskattades av testpersonerna. 
 
Enkätresultaten indikerar att Steg För Steg var enklast att förstå av de tre koncept som i denna 
studie testades. Det var även det mest eftertraktade konceptet av seniorer att använda i sin 
vardagliga surfing. Konceptet uppskattades inte som alltför mycket hjälp just i fallet av att lösa 
uppgifterna i användartesten (uppgifterna finns att läsa i stycke 4.3 Genomförande av 
användartester). Vilket stämmer överens med resultatet av användartesterna där seniorerna 
med konceptet Steg För Steg som hjälp presterade klart bättre än kontrollgruppen, och låg strax 
bakom Ökad Fokus i hur många procent av uppgifterna som slutfördes. Snittiderna för Steg För 
Steg var klart lägst. Alltså när seniorerna väl hade användning för Steg För Steg så gick det 
undan i förhållande till övriga koncept och kontrollgrupp. Likt beskrivet i stycke 3.3.1 Trial 
and error och steg-för-steg-användning verkar seniorer uppskatta teknologi som att den ska ske 
steg för steg, vilket i denna studie har varit det mest effektiva såväl som uppskattade konceptet 
i relation till att lösa vanligt förekommande uppgifter på webben. 
 
Att Steg För Steg fungerade bäst kan bero på att seniorerna är bekanta med konceptet från andra 
delar av sina liv. Intervjuperson 1 (bilaga 8.1.2) nämnde till och med hur det hade varit bra om 
det fanns guider som liknande ett recept beskriver stegvis hur något kan göras. Att seniorerna 
var med på hur konceptet fungerade kan exempelvis innebära att de gör saker som de kan sedan 
tidigare från sitt minne och får hjälp när det finns problem av guiden. Exempelvis att börja med 
att logga in och sedan hoppar över inloggningsstegen i guiden och kollar vad som ska göras 
efter det.	
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6.4 Metodkritik	
Detta stycke avser att lyfta och förklara faktorer som kan ha haft inverkan på resultatet av denna 
studie.	
	
Sju av åtta av personerna som intervjuades till förstudien (stycke 4.1 Förstudie) kontaktades 
genom PRO, vilket kan innebära att olika personers svar liknar varandra då de på viss nivå ingår 
i samma sociala krets. Exempelvis var i intervjuerna PRO.se en vanligt förekommande 
webbplats som användes. Hade intervjuerna haft mer spridning över målgruppen är det till 
exempel inte säkert att Aftonbladet och Gmail hade varit de huvudsakliga webbsidorna använda 
i sina ändamål.  
 
Testgruppen bestod av endast 20 personer och är till stor del nischad till  PRO medlemmar även 
den. Det finns risk för att inte hela målgruppen är representerad. I stycke 5.1 Om resultatet 
konstateras att tre utav 20 testpersoner ansåg sig obekväma med datorer och internet. Över 80 
procent av testpersonerna har någon form av datorvana, och några anser sig till och med 
bekväma. Problemet som är tänkt att undersökas i denna studie är likt beskrivet i stycke 1.2 
Bakgrund seniorerna som inte använder datorer eller internet regelbundet. Tanken är att 
koncepten ska vara ett mervärde för de seniorer som inte regelbundet använder datorer eller 
internet, vilket majoriteten av testpersonerna egentligen inte är.  
	
Eventuellt går användartesterna att utföra på annat vis, då tid kanske inte är den bästa 
måttstocken i sammanhanget. Att använda internet går inte nödvändigtvis ut på att göra saker 
snabbt. Istället kan det exempelvis mätas hur många gånger det trycks fel av användaren med 
mus eller tangentbord.	
	
När användartesterna utfördes fanns ingen vetskap om testpersonernas tidigare bekantskap och 
vana av de tre webbsidorna som användes i testen. Eventuellt fanns det bekantskap sedan 
tidigare vilket ledde till ett missvisande resultat. 
 
Enkäterna skapades med syftet att hålla respondenterna engagerade genom att skruva på 
frågorna och ibland ställa frågorna med en negativ benämning. Detta kan dock ha påverkat så 
att inte samtliga svar är vad som menades av respondenten då det eventuellt kan skapa 
förvirring. Detta faktum begränsade möjligheterna för att presentera resultaten i denna studie. 
Att visualisera medelvärdena av svaren på frågorna hade kunnat skapa förvirring om det hade 
gjorts med exempelvis stapeldiagram, eftersom i vissa frågor var ett lågt medelvärde positivt, 
och vice versa.	

6.5 Slutsats	
Detta stycke innehåller frågeställningen som denna studie är tänkt att svara på samt ett försök 
till ett svar på frågeställningen.	
	



 

 31 

• På vilka sätt kan seniorers interaktion i vanligt förekommande uppgifter på webben 
underlättas med hjälp av ett ledsagande webbläsartillägg? 

	
Resultatet i denna studie indikerar att seniorers interaktion i vanligt förekommande uppgifter 
på webben hade kunnat underlättas med hjälp av ett ledsagande webbläsartillägg. Resultaten 
indikerar att konceptet som i denna studie uppskattas mest innebär en statisk numrerad lista 
som genom text beskriver hur uppgifter på webben kan genomföras. Ovan beskrivet koncept så 
väl som ett koncept där knappar och rubriker markeras i syftet av att guida användaren till 
lösning av uppgifter gav bättre resultat än vad kontrollgruppen lyckades prestera. Ytterligare 
förklarat att när en prototyp med koncepten testades slutfördes en större andel uppgifter än vad 
som slutfördes av en likvärdig grupp som gjorde samma test men inte hade tillgång till 
prototypen. Ett tredje koncept testades, en interaktiv digital representation av en person. Detta 
konceptet hade inte lika mycket framgång som de övriga två koncepten. Men var på högre nivå 
än kontrollgruppen i procent slutförda uppgifter som gjordes. Med detta koncept slutfördes 
uppgifterna i snitt långsammare i två av tre uppgifter gentemot kontrollgruppen.	

6.6 Vidare Forskning	
Denna studie innefattade åtta intervjuer i förstudien och 20 användartester i genomförandet. 
Studien hade kunnat göras igen med liknande metoder på en större skala med syftet att validera 
indikationerna och att få hela målgruppen representerad. 	
	
Effekten som koncepten har på seniorers interaktion med webben kan mätas på fler vis än vad 
som gjorts i denna studie. Testerna hade kunnat utföras på ett sätt så att fler faktorer än tid och 
procent på slutförda uppgifter mäts. 	
	
Koncepten kan göras om helt eller bytas mot andra koncept. Vilka webbsidor som testas kan 
också roteras. Att skapa ett webbläsartillägg som är kompatibelt med webben generellt istället 
för skräddarsytt till Aftonbladet, Gmail och Länsförsäkring Kronoberg hade potentiellt kunnat 
vara en studie. På så sätt går det undersöka ifall koncepten har en effekt i det vardagliga livet 
och eventuellt kunna utföra användartesterna i en mer naturlig miljö för testpersonerna.	
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8 Bilagor	
I detta kapitel presenteras rådata och annat som har framkommit ellet skapats till syftet av denna 
studie.	

8.1 Intervju om relationen till internet	
Under bilaga 8.1 ligger de generella frågorna som ställdes under intervjuerna i förstudien samt 
transkribering av samtliga intervjuer. 	

8.1.1 Schema på de huvudsakliga frågorna	
Du har full anonymitet, detta kommer bara användas till syftet av min studie. Är det okej om 
detta spelas in så att jag kan lyssna tillbaka på det? Om någon fråga är personlig kan du bara 
säga att du inte vill svara på den. Vill du avbryta intervjun så bara säg till. Vill du att jag ska ta 
bort inspelning eller slänga anteckningar bara säg till.	
Namn:	
Ålder: 	
• Hur ofta använder du internet? 
• Vilken enhet? (Dator, mobil, ipad) 
• Vilken webbläsare? (hur ser ikonen ut) 
• Vad gör du huvudsakligen när du använder internet? 
o Vilka uppgifter utför du och hur ofta ungefär? 
o Vilka 3-5 webbsidor är de vanligaste du besöker? (vad gör du) 
o Hur tar du dig dit? (Inga exempel) 
o Upplever du några problem/bekymmer? (Vilka) 
§ Hur hade du kunnat tänka dig att dessa problemen kunnat lösas? (Inget svar, gå vidare) 
o Är det något du anser att du missar som du kanske hade velat ta del av? 
• Vad tänker du på när jag säger ordet internet?(några känslor som väller fram?) 
• Hur länge har du använt internet 
o Vad känner du om internet? 
o Vad kände du som nybörjare? 
• Något du vill tillägga som jag missat? Det är en väldigt grundlig intervju detta! 

8.1.2 Intervjuperson 1 (IP1), Kvinna från Lessebo, 2019-03-03 	
(Hur ofta använder du internet?)	
Nu har jag fått en iPad så jag använder nog inte det så ofta (pratar om sin dator), men jag är 
inne i den säkert två gånger i veckan.	
	
På ipaden är jag inne varje dag. Nästan hela dagen. 	
	
Nä det kan jag inte (pratar om vilken webbläsare, kom senare fram till att det var EDGE).	
	
(Vilka uppgifter)	
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Jag betalar mina räkningar där, kollar mina konton. Och kollar mina aktier. Och så tittar jag 
på TV-program som jag har missat eller så.	
	
Säkert 10 år (hur länge internet används av IP1). Jag jobbade på bank, då fick vi köpa en dator 
där, och då började man med det. 	
(Vilka känslor väller upp när du hör ordet internet?)	
Inga särskilda känslor, jag vet vad jag ska göra. 	
När jag tänker tillbaka på när vi skulle börja med datorer på banken, så önskar jag att det inte 
skulle bli något internet utan jag önskade att det skulle vara som det alltid har varit. Men sen 
kom man ju på att det är väldigt tidsbesparande och väldigt arbetsbesparande.	
	
(Vilka webbsidor använder du mest)	
Banken (Swedbank), affärsvärlden eller aktierna och det.	
Om det är något jag vill ta reda på, om jag ska ut och äta kan jag titta på menyn. Jag kan titta 
på resor, jag kan titta på recept. (Hur kommer du fram till denna informationen) Ibland hittar 
man något på TVn så då säger dom vad man ska söka på där så då söker jag på det. (IP1 söker 
på länkarna direkt, exempelvis www.matguiden.se) 	
	
(Mail använder du inte?) 	
Inte nu, jag kör SMS istället.	
(Har du nedskrivet någonstans alla länkarna?) 	
Nej	
(Det sitter i huvudet?) 	
Ja	
	
(Några problem eller bekymmer med dessa uppgifter?)	
Nä, men jag går ju ingen annanstans än där jag kan. Dom sakerna jag letar efter har någon 
visat mig eller talat om.	
	
(Vad finns det du hade velat göra mer?)	
Är det något som krabbar till sig så går jag ju ur. När jag spelar det här spelet (Wordfeud på 
Ipad) kommer det upp reklam så hinner jag inte kryssa ner det, då måste jag kryssa ner spelet 
och börja om. Det kanske jag hade velat veta hur man tar bort det, så att det inte ligger en 
massa och för.	
	
(Du gör inget sånt här kolla vårdguiden eller resmål eller så?)	
Vårdguiden har jag nog inte gått in på. Men jag skulle nog inte vara rädd för att gå in på om 
jag behövde.	
	
(Du gör det du har lärt dig, är det för att det är det du behöver eller för att det är det du har lärt 
dig. Du vill inte göra andra saker, läsa någon blogg eller facebook eller så?)	
Jag tycker nog i stort sett att det jag gör och det jag kan, det räcker för min del. Det tar ganska 
stor del av mina dagar i vilket fall. Men det här storytel (på Ipad) har gett mycket, det har jag 
nog lyssnat på 175 böcker eller nånting sånt, så det har jag nyttjat väldigt mycket.	
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(Något du vill tillägga?)	
Jag vet egentligen inte, jag vet egentligen inte vad jag kan nyttja det mer till. Det som jag gör 
nu tycker jag är roligt. TV program och sånt som jag missat kan jag titta på i efterhand. 	
	
(Du upplever inga problem med nånting, att några texter är för små, att det är för mycket 
information någonstans) 	
Information är det mycket, men det bara är ju så. Det är ju väldigt detaljerat som är drygt att 
läsa igenom om jag ska vara ärlig. 	
	
(Kan det innebära att du inte tar del av vissa grejer, för att det är mycket att läsa?) 	
Ja.	
	
(Väldigt ledande frågor jag ställer nu)	
Jo men det kan nog behövas lite sånna	
	
(Har du inget att tillägga kan vi nog nöja oss där) 	
Det jag kan tänka mig är att, jag vet inte hur man lägger till appar på ipaden. Jag har ju fått 
hjälpe med att ladda ned de appar jag har. Ibland pratar de på TV att man ska ladda ner appen 
om man ska vara med och gissa på svar och så. Det skulle kanske kunna vara kul att lägga in 
dom apparna. 	
	
(Om du skulle få hjälp att lära dig att ladda ner appar utan att det är från en människa, hur tror 
du bästa sättet hade varit, steg för steg eller…) 	
Det behövs steg för steg. Över huvud taget om det är nånting man vill ta reda på så är det bra 
om det står steg för steg, det är ungefär som ett recept, det står steg för steg hur man ska göra 
för att få ihop att. Och det kvittar ju egentligen vad de än gäller, så då är det ju bra. och att det 
är tydligt, vad man ska göra.	
	
(Du tar inte tid till att scouta runt och se vad som finns eller du bara gör uppgiften?)	
Mm, pang på rödbetan.	
	
I efterhand konstaterades att IP1 använder internet till att ladda busskort med pengar).	

8.1.3 Intervjuperson 2 (IP2), Kvinna från Växjö, 2019-03-05	
(Hur ofta?)	
Varje dag	
	
(Enhet?)	
Mycket mobil. Dator kanske 2-3 gånger per vecka	
	
(Webbläsare?)	
Microsoft (EDGE)	
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(Vilket windows har du?)	
10	
	
(Vad gör du huvudsakligen?)	
Läser nyheter, kollar resor, jag får ju väldigt mycket protokoll och så som jag måste läsa 
igenom. Både genom PRO men sen är jag också aktiv i kommunen.	
	
(Lista 3-5 webbsidor/hemsidor du använder?)	
Hemsidor? (t.ex google). Ja jag använder Google. (Google är en av dom?) Ja Google är den 
första. Sen går jag in på andra hemsidor, affärer och, andra sidor som PROs hemsida, och 
kommunen, och regionens hemsida. (Det är mycket informationssidor då) Det är mycket 
information ja. (Du använder det inte till bank?) Jo det gör jag också, Swedbank. (Du använder 
inte mail?) Joho. (Det använder du både i mobilen?) På dator. Jag har haft sån här ipad också 
som fungerar bra. Jag har fått lämna tillbaka den och jag saknar den. Det är väldigt behändigt 
när man ska resa. Så har jag den och läser på, och den är bättre att läsa mail än telefon, telefon 
är lite mindre då va. Sen lyssnar jag på musik när jag åker tåget.	
(Hur hittar du webbsidorna du är på? Har du det nedskrivet någonstans, eller använder du 
bokmärken)	
Nä jag har inte bokmärken, jag går in och letar. Sen har jag ju en del webbsidor inlagda på 
sån här app eller så (länken sparat på skrivbordet som ett program).	
	
(Skriver du in så här urlen till exempel “www.blåbär.se”, eller googlar du?)	
Det beror på vad jag ska in på för sida om jag har den sparad eller ej. Men jag googlar rätt 
mycket.	
	
(Upplever du några bekymmer med internet generellt?)	
Jag tycker det är svårt att få hjälp från supporten. (Pratar om att ringa supporten)	
På vissa sidor är det för mycket att titta på. När vi blir äldre är det svårt att fokusera, när det 
blir för mycket. (Hur hade kunnat tänka dig att man kan lösa detta, att man ska lägga det på 
rad så man får scrolla). Det är för mycket grejer, och sen kunde det har varit större.	
	
(Är det något du hade velat använda som du inte gör för tillfället? 1177, eller facebook eller 
så?) Jag använder facebook. I början var jag emot, men nu är det roligt. Och så använder vi 
messenger och så. (Du har inte tänkt att starta blogg eller så?) Nähe, inte en chans. JAg har 
fullt upp med facebook. 	
	
(Hur lär du dig saker?)	
Jag försöker att göra det själv, i början var jag väldigt emot dator överhuvudtaget. Men sen 
gick jag med i PRO och nu hade jag knappt klarat mig utan dator. Tidigare fick jag hjälp av 
mina barn och deras respektive att komma igång. Ibland när jag kör fast ringer jag och frågar 
om dom kan hjälpa mig. Så då säger dom “ja, men du kan prova lite själv”. Jaha hur ska jag 
prova? “det händer inget om du trycker på knapparna, du behöver inte vara rädd att det 
försvinner eller så här va.” Så då har jag gett mig sjutton att jag ska lösa det, och ibland löser 
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jag det och då blir man jätteglad. Men ibland måste jag fråga om hjälp. Men jag försöker att 
klara mig själv, och jag tycker det är roligt. Och bara för man börjar bli 80 så ska man inte 
hålla sig undan. Jag tycker man ska hänga med så länge som möjligt. 	
(Det är precis det jag vill få fram med detta, att internet är för alla) Mmm. Och sen ibland kan 
jag bli så trött på datorn när jag sitter här ett par timmar och inte kan skriva ut. Så jag går 
iväg en stund och gör något annat, sen testar jag igen och då funkar det helt plötsligt. Ibland 
har jag kanske lite för bråttom vid datorn.	
	
Vi har diskuterat detta i PRO, det är många som känner sig utanför. Dom har kanske ingen att 
fråga så dom vågar inte. Det blir ett utanförskap som man inte vill ha. Vi vill ju alla succesivt 
ska komma in och kunna internet till det man behöver. Spå vi upplever en väldig brist hos 
många. Vi tycker det går för snabbt det här. Vissa grejer kan man ju inte göra utan internet 
längre. Köpa tågbiljett går knappt, man kan nere vid stationen men det kan vara långt för 
många.	
Det finns otroligt mycket att göra för PRO, Det här med IT. Och det kommer mer och mer. Man 
ska beställa, ja det är mycket. Exempelvis hemtjänst, man kan boka och boka av, med 
matdistribution och så. Istället för att ringa och kanske aldrig komma fram.	
	
Min sambo är Livrädd för internet, han vågar inte göra någonting. han säger de: “jag förstår 
inte vad det står. “jag fattar inte att du vågar.”	
	
(Vilka känslor väller fram när jag säger ordet internet?)	
Internet tycker jag känns som en utmaning och ett sätt att komma åt saker och ting. Komma åt 
information på ett lätt sätt.	
	
(Hur länge har du använt internt)	
Jag har använt ungefär i 5 år minst	
	
(När du var ny med internet, hur kände du då)	
Jag kände mig väldigt osäker, rädd. Jag slängde mig på telefonen och ringde barnen. Men sen 
med tiden blev jag bekväm. Ibland när jag ringde sa dom att dom inte kunde, men det var nog 
för att jag skulle testa själv, för att jag skulle komma in i det, att växa i det här, och testa.	
	
(Något du vill tillägga som att vi inte har rört?)	
Jag tycker det är viktigt att man pratar om detta. Att man ska vara försiktig. En morgon hade 
jag blivit kapad, och min dator hade skickat massa mail. Så jag fick ett mail från en kollega 
som sa att han hade fått ett mail från mig att han skulle skicka 20.000 till ett konto. Men det 
skulle han inte, förstod han.	

8.1.4 Intervjuperson 3 (IP3), Kvinna från Alstermo, 2019-03-14	
(Hur ofta använder du internet?)	
Varje dag	
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(enhet?)	
Dator (varje dag), mobil (alla dagar) och platta (1 dag/vecka).	
	
(Webbläsare?)	
Chrome, Edge	
	
(Vad gör du med internet?)	
Telefonen: in och utgående samtal, kollar facebook, kollar mail, skriver mail, försöker hålla 
koll på nyheterna, messenger, instagram.	
Dator: Mailkonversation och dokumentskrivning.	
Plattan: Följer politiska beslut, handlingar inför möten och protokoll	
	
(Vilka hemsidor du använder mest?)	
Google 	
(vad använder du det till?)	
Hitta adresser, besöka olika föreningar. Kolla resultat och följer olika organisationer. Gmail	
	
(Hur tar du dig till dina sidor?)	
Via google	
	
(Du använder inte bokmärken?)	
Nae, det har jag inte lärt mig	
	
(Upplever du några bekymmer?)	
Nej inga problem, men jag får söka länge innan jag kommer rätt.	
(Att du har fel sökord?)	
ja det kan det va, men annars inget som är ett handikapp	
	
(Känner du att missar något, som du kanske vet finns på internet?)	
Ja, det är mycket. Jag vill hänga med, men utvecklingen går så fort och jag hänger inte med. 
Det märker jag när jag jobbar med mina barnbarn, då känner jag mig handikappad. Det är ju 
det man funderar på, hur ska man som gammal hänga med i utvecklingen.	
	
(Är det grejerna de gör, eller att är de att de är snabba?)	
Det är både och, hon heter genvägarna snabbare än jag och så trycker där. Dom är mycket 
snabbare och vet hur man ska göra. Och när jag gör fel, hur fixar jag det. Då vet hon det.	
	
(Det är inga grejer du känner du missar? Du använder instagram och, internetbank?)	
Aa	
(Vad har du för bank?)	
Swedbank	
(Vårdguiden?)	
Ja men det har jag	
(Mobilt bankID?)	
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Det har jag	
	
(Om något problem uppstår?)	
Då ringer jag mina barnbarn. Så fixar dom det, så frågar jag hur gjorde det, så går det så fort 
så jag inte hinner med.	
(Frågar du barnbarnen eller försöker du?)	
Först försöker jag, men funkar inte det så ringer jag barnbarnen, men har dom inte tid finns 
det en kille i Nybro som är duktig och kommer hem och fixar åt en.	
	
(Vad känner du om internet?)	
Jag är glad, men jag kanske kan känna mig stressad att utvecklingen går så fort	
	
(Hur länge har du använt internet?)	
25-30 år. Jag jobbade på bank, så jag hade ju inget val än att lära mig detta.	
	
(När du va ny med internet, vad kände då?)	
Lite stressad, det trodde man ju aldrig man skulle lära sig det. Men vi hade på arbetsplatsen 
en kille som var helt anställd till att hjälpa oss, så var det något så bara var det att ropa på 
honom.	
	
(När du lär dig någonting, hur går du tillväga? Frågar du barnbarnen eller googlar, eller hur gör 
du?)	
Jag vågar trycka nu, men när det riktigt kör ihop sig, så vänder jag mig till dom som behärskar 
området jag vill lära mig. 	
	
(*Förklarar syftet med studien*)	
Hur jag skulle vilja ha det med Idrottonline, jag hade velat ha en lathund. Där det är uppritat 
steg för steg, gör detta, gör detta, gör detta. Så kan det stå sök hjälp, och finnas en lathund, hur 
går jag vidare.	

8.1.5 Intervjuperson 4 (IP4), Man från Strömsnäsbruk, 2019-03-14	
(Hur ofta använder du internet?)	
Varje dag	
	
(Enhet?)	
Dator: ett par gånger om dagen, mobil: konstant, Padda	
	
(Webbläsare?)	
Edge, har chrome också	
	
(Vad gör du huvudsakligen när du använder internet?)	
Kollar mail och tittar på nyheter oftast, det som intresserar mig helt enkelt. Det är lite olika, 
men oftast nyheter är det. Spelar aldrig.	
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(Mail och nyheter, gör du  det på dator eller mobilen?)	
Nyheter blir det oftast i datorn, och skriver ut mailen och så. Men det börjar faktiskt bli mer 
och mer använda mobilen och paddan.	
	
(Internetbank?)	
Japp, lokal sparbank, Markaryd sparbank	
	
(Om du skulle lista 3-4 hemsidor som du använder mest, vilka skulle det vara?)	
Aftonbladet, en lokal tidning som heter smålänningen, ofta blir det PROs hemsida.	
	
(Hur tar du dig dit? bokmärken, minne eller google?)	
Dom har jag som favoriter, det har jag massa annat också, men det är dom vanliga	
	
(Upplever du några bekymmer?)	
Nä det tycker jag inte	
	
(Känns det som att du missar något, som du vet finns, men inte använder?)	
Jag har facebook men jag använder det aldrig. Fast jag är ganska ointresserad av att tala om 
vad jag håller på med. Jag tänker inte tala om för någon att de kan komma hem och hämta 
mina grejer	
	
(Generellt med internet, ser du några problem?)	
Inte så det stör. Jag är inte inne på sånna sidor där reklamen tar över	
	
(När jag säger ordet internet, väller det upp några känslor?)	
Nej, jag är så van vid det så det bekommer mig inte.	
	
(Hur länge har du använt internet?)	
25 år minst	
	
(Kommer du ihåg vad du kände som nybörjare med internet?)	
Jag är ju i princip självlärd, så man undrade lite vad händer om man trycker där. Men det 
händer inte så mycket.	
Det är ett bra instrument för att hitta grejer som man är intresserad av. 	
(Hur gör du då?)	
Ja det är inte säkert man använder google, men om jag säger googla.	
Man kan ju i princip söka på allting här	
	
(När du lär dig saker, gjorde du det på egen hand eller…?)	
Ja, i princip gjorde jag faktiskt det. Det var på den tiden när det var populärt med 
företagsdatorer. Då skaffade jag mig en dator och gick någon kurs. 81 tog jag datorkörkort, 
det va ju EU-standard, märkvärdigt som satan va det, men det va roligt	
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(När du var ny och lärde dig själv, och något gick snett, hur bar du dig åt?)	
Jag har aldrig lyckats få en dator att inte fungera, och löser den sig har jag lärt mig att det 
bara är att starta om.	
	
(Något du vill tillägga?)	
Kan göra lite reklam för PRO, de har en datorsupport som man kan ringa, mellan 8 och 18 
eller nåt sånt. Det funkar, det har funkat hittills.	
Jag tycker det är intressant vad man kan göra och inte göra med internet och datorn. Det är 
ett bra verktyg att jobba med tycker jag. Det är smidigt att kontakta människor och så här med.	

8.1.6 Intervjuperson 5 (IP5), Man från Växjö, 2019-03-14	
(Hur ofta använder du internet?)	
Dagligen	
	
(Vad använder du?)	
Dator dagligen, Telefon dagligen, platta kanske 3 dagar/vecka	
	
(Webbläsare?)	
Chrome. Firefox använder jag mest.	
	
(Vad gör du huvudsakligen när du använder internet?)	
Jag är aktiv föreningsmänniska, så då får man ju meddelande i sin hotmail och så skriver man 
dagordningar, verksamhetsberättelser och sånt. Det är väl det mesta. Spelar gör jag inte	
	
(Bank?)	
Bank sköter jag allt i dator. Så det har ja ju bank och mobilt bank ID. Så betalar jag alla mina 
räkningar via datorn. Även i telefonen ibland. Nordea har jag. Den använder jag dagligen	
	
(aktier och sånt?)	
Ja det kollar jag där va. 	
	
Jag kom in i det hela väldigt tidigt, jag fick ju det via jobbet att arbeta med. Så det är där jag 
har lärt mig det va. Jag har ingen vidare skolutbildning.	
	
(Nyheter?)	
Ja det läser jag ju aftonbladet. Ibland datorn, men oftast mobilen.	
	
I Google kommer det också en del nyheter så google använder jag en hel del. 	
	
(Använder du Google mycket?)	
Ja, det är bra om man hamnar i en diskussion så kan man gå in och söka på det	
	
(Lista 3-4 sidor du använder mest?)	
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Mest är det väl aftonbladet. Coop använder jag mycket. Sveriges Radio. Telia är väl en 
hemsida. Hotmail. Google. Maps om man ska ut och köra. PRO har också en hemsida jag 
använder ofta.	
	
(Hur tar du dig till de olika sidorna?)	
Det mesta har jag som favoriter eller bokmärken. Men är det något man ska hitta kan man ju 
söka på det om man inte har det. 	
	
(Upplever du några problem?)	
Det jag har lärt mig klarar jag okej. Men sen har jag en pojk jag använder mig av när det 
kärvar.	
Ibland ringer jag Telia.	
	
(Känns det som att du missar något som du hade velat ta del av?)	
Det finns säkert något. Jag har ju det instagram och sådär så det vet jag inte. Men jag är inne 
på hotmail ibland. Det är väl lite lika, inte riktigt men aja. Men jag är inte medveten om något 
jag missar.	
	
(När jag säger internet, några känslor?)	
Nae, jag har inte lätt för att bli stressad. Kommer man inte in på det man försöker kanske man 
blir stressad. Men det mesta fungerar. 	
	
(Hur länge har du använt internet?)	
Kanske 20 ungefär	
	
(Som ny, kommer du ihåg vad du kände?)	
Nädu minnet är inte det bästa. Men det är klart man va lite orolig för vad man skulle trycka. 
Men jag är inte riktigt sån. Jag är inte så rädd jag bara går till nån och säger jag är ganska 
dum på detta kan du hjälpa mig med det. Arbetskompisar eller arbetsledningen eller så. 	
	
(Det är så du har lärt dig då, genom att fråga?)	
Aa	
(Snarare än att trycka tills det sprängs?)	
Man vågar ju trycka på mer grejer nu än innan. Om man trycker och trycker, det gör ju 
ingenting. Men man kan ju trycka bort saker och ting också vet du. 	

8.1.7 Intervjuperson 6 (IP6), Kvinna från Älmhult, 2019-03-14	
(Hur ofta använder du internet?)	
Varje dag, ungefär	
	
(Vilken enhet använder du då?)	
Dator och telefon. Har en platta, men den har jag inte kommit igång med	
	



 44 

(Vilken webbläsare använder du?)	
Chrome	
	
(Vad gör du huvudsakligen på internet?)	
Söker på saker och ting, kollar 1177, fixar protokoll och mail till pro och liknande. Använder 
mailen (Gmail)	
	
(Vilka uppgifter utför du på internet?)	
Betalar räkningar, jag har Sparbanken Eken, fixar med internetbanken, släktforskar. Jag får 
push nyheter från Svt i mobilen, läser smålandsposten, swishar.	
	
(Hur tar du dig till de sidorna?)	
Bokmärken för de viktiga, annars söker via Google	
	
(Hur lär du dig nya saker på internet?)	
Jag läser manualer. Jag läser mig till hur man ska göra saker och ting.	
Likaså när jag var ny, då skrev jag ner precis vad jag skulle göra	
	
(Om jag säger internet, vad känner du då?)	
Jag tycker det är möjligheter. Det finns så mycket man kan göra med det. Men samtidigt är det 
en fara. Med hur mycket styrning som görs. Med reklam och sånt här.	
	
(Hur kände du som ny?)	
Hur ska jag göra detta? Började köra direkt och testa. Vad är rätt och vad är fel, lärde genom 
att göra. Jag började med internet och datorer när jag jobbade, så där fanns en IT-support som 
kunde hjälpa om något gick snett.	
	
(Något du hade velat göra som du vet finns men inte kan, vågar eller gör för tillfället?)	
Nej inte direkt, jag har inget behov att kolla på till exempel film.	

8.1.8 Intervjuperson 7 (IP7), Man från Ljungby, 2019-03-18	
(Hur ofta använder du internet?)	
Dagligen	
	
(Vilken enhet?)	
Mobil, Bärbar dator och fast dator	
varje dag	
	
(Webbläsare?)	
Chrome, Firefox	
	
(Vad gör du huvudsakligen?)	
Bokföring för företag	
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Tidsbokande för jobb. Mail Googlar på lite allting som man vill veta, väldigt bra om man vill 
veta  något. Lätt att söka på och lätt att få fram information, sen är det ju olika föreningar, 
skriva dagordningar och sånt	
	
(Vanligast använda hemsidor?)	
Ljungby Kommun	
Föreningarna som han är aktiv, PRO andra olika föreningar	
skogsvårdsstyrelsen (han är aktiv i skogsbruket)	
	
(Hur hittar du dit?)	
Bokmärken på ett tiotals sidor, hittar han inte så googlar annars	
	
(Några problem?)	
Det är så mycket, det är så många sidor att leta på, man får gå igenom 3 flikar 4 flikar och så 
innan man hittar. Men annars funkar det bra ,det  är lättarbetade, de flesta är enkla. Brukar 
gå in på länstrafiken, den är bra	
	
(Hur kan problemen lösas?)	
Jag vet inte, söker man sitt sökord får man det man vill ta så det funkar egentligen bra	
	
(Känner du att du missar något?)	
Jag tror inte det, det är inget som jag saknar. Jag brukar visa bilder och använder datorn 
mycket till det. Köper man en billig dator så är det inga bra program i den, så då måste man 
köpa nya program som kan va dyra. Standard dator har ingen bra, men det kan man gå in och 
söka och googla lite vad man kan köpa för dator	
	
(Vad känner du om internet?)	
Internet är bra, bra ställe att söka information	
	
(När du var ny?)	
Bökigt och jobbigt, ingen utbildning, började i vårt företag på 80-talet, började hantera dator. 
Det är svårt och mycket om man inte har  gjort det tidigare.	
	
(Hur länge?)	
sent 90-tal, Början på 2000-talet, dator 80-talet	
	
(När du stöter på problem, hur gör du?)	
Stöter inte på några problem, löser själv, i värsta fall är det bara starta om på nytt. Inte behövt 
nån hjälp, man sitter och pillar lite själv så löser dig.	
	
(Hur lär du dig?)	
Försöker själv, inga större frågor till nån, jag försöker själv. Problemen är stökig, men då har 
jag barnbarnen.	
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(Något övrigt?)	
Det är svårt läge när vi måste använda datorn och vissa inte kan med det. Äldre som inte har 
haft dator på jobbet. Nu måste man använda dator, och har man inte det innan så är det svårt. 
Det är svårt för många. Vissa tar avstånd men man måste ju nästan nu. det hade varit bra om 
pensionärsorganisationen hade kunnat hjälpa dessa med nån datorkurs	

8.1.9 Intervjuperson 8 (IP8), Man från Älmhult, 2019-03-19	
(Hur ofta använder du internet?)	
5 dagar per veckan ungefär	
	
(enheter?)	
Dator	
(Mobilen?)	
Jag har en gammal mobil, inget internet men den funkar bra	
	
(Webbläsare?)	
Windows blå webbläsare (Troligtvis Internet explorer)	
	
(Vad gör du huvudsakligen med internet?)	
Tittar på mail, banken och så. PRO och övrigt, o facebook o så.	
	
(Vilka uppgifter utför du?)	
Pengahantering, betalar räkningar med hjälp av dotter. Dagordningar och sånt. För det mesta 
skriver jag talonger och skickar in, ibland hjälper dotter mig, kan inte själv. 	
	
(Mest använda sidor?)	
PRO , Facebook , Swedbank	
	
(Hur kommer du in på sidorna?)	
Inlagt som bokmärken. 10-12 förprogrammerat	
	
(Problem eller bekymmer?)	
Inga större problem. inga problem	
	
(Känns det som att du missar något, som du vet att det finns en du kanske inte kan eller vågar?)	
Inget han är medveten om. 	
	
(Något du hade velat ha internet till, som du inte kan för tillfället?)	
Skulle vilja lära mig hur man betalar räkningar via internet. Som jag inte kan idag. Men det 
skulle jag vilja lära mig.	
	
(Hur länge har du använt internet ungefär?)	
10-12 år. Via fritiden. Inte via jobbet.	



 

 47 

	
(Väcker internet några känslor? Glad? Irriterad? Förbannad?)	
Ser det bara som ett bruk som jag får meddelande från och så. 	
Man får ju rätt mycket på datorn som man egentligen inte vill ha. Skräppost och dylikt.	
Man behövde väl kanske lära sig lite med. 	
	
(Hur kände du dig när du var ny användare med internet?)	
Kommer inte ihåg hur han kände som ny. 	
	
(När du lär dig något nytt, hur går du tillväga då?)	
Ibland leta man själv men är orolig över att förstöra. Men boka hotell och sånt där har jag ju 
dotter som hjälp.	
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8.2 Enkät för att utvärdera koncepten	
Under 8.2 finns enkäten som ifylldes efter utfört användartest visualiserad ett avsnitt i taget.	

8.2.1 Introduktion till enkäten	
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8.2.2 Utvärdering av Ökad Fokus	

	

8.2.3 Utvärdering av Steg För Steg	
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8.2.4 Utvärdering av Simulerad Person (Här “Kalle Tipsar”)	

	

8.2.5 Avslutande valfri öppen fråga	
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8.3 Resultat användartester 
Nedan följer antecknad data från de tjugo användartester som gjordes under genomförandet. 
Test Datum Skill Kontroll- 

grupp 
Aftonbladet 

Koncept | Resultat 
Gmail 

Koncept | Resultat 
Länsförsäkring 

Koncept | Resultat 
1 2019-04-13 3 Ja - 2 min 30 s - Ej slutförd - Ej slutförd 

2 2019-04-13 3 Nej Ökad Fokus 42 s Simulerad Person Ej slutförd Steg För Steg 2 min 50 s 

3 2019-04-16 4 Nej Simulerad Person Ej slutförd Steg För Steg Ej slutförd Ökad Fokus 6 min 33 s 

4 2019-04-16 4 Ja - Ej slutförd - Ej slutförd - Ej slutförd 

5 2019-04-16 3 Nej Steg För Steg 30 s Ökad Fokus Ej slutförd Simulerad Person 5 min 16 s 

6 2019-04-16 4 Ja - Ej slutförd - Ej slutförd - Ej slutförd 

7 2019-04-24 3 Nej Ökad Fokus 4 min 20 s Simulerad Person 8 min 5 s Steg För Steg 3 min 30 s 

8 2019-04-24 2 Nej Simulerad Person 3 min 8 s Steg För Steg 3 min 10 s Ökad Fokus 2 min 

9 2019-04-24 1 Ja - 21 s - 2 min 48 s - 2 min 13 s 

10 2019-04-24 2 Ja - 47 s - 10 min 10 s - 4 min 38 s 

11 2019-04-25 3 Ja - 1 min 28 s - Ej slutförd - 4 min 16 s 

12 2019-04-25 1 Nej Steg För Steg 51 s Ökad Fokus 1 min 47 s Simulerad Person 3 min 35 s 

13 2019-04-25 3 Ja - Ej slutförd - Ej slutförd - 9 min 1 s 

14 2019-04-25 3 Nej Ökad Fokus 15 s Simulerad Person 5 min 9 s Steg För Steg 2 min 32 s 

15 2019-04-25 2 Nej Simulerad Person 3 min 2 s Steg För Steg 5 min 26 s Ökad Fokus 2 min 31 s 
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16 2019-04-25 3 Ja - 22 s - Ej slutförd - 2 min 20 s 

17 2019-04-26 3 Nej Steg För Steg 15 s Ökad Fokus 8 min 15 s Simulerad Person 1 min 48 s 

18 2019-04-26 2 Ja - 53 s - 5 min 39 s - 2 min 1 s 

19 2019-05-02 3 Nej Ökad Fokus 1 min 30 s Simulerad Person Ej slutförd Steg För Steg Ej slutförd 

20 2019-05-02 3 Ja - 1 min 52 s - Ej slutförd - 7 min 30 s 

 
8.4 Resultat enkät 
Nedan följer resultat för enkäter som fylldes i av testgruppen. Resultaten visualiseras så att kolumnerna paras ihop med motsvarande fråga. 
 
Fråga 1: "Kalle Tipsar" var bra hjälp i att lösa uppgiften 
Fråga 2: I min vardag hade jag INTE velat använda mig av "Kalle Tipsar" till hjälp när jag surfar 
Fråga 3: "Kalle Tipsar" var förvirrande och svår att använda 
Fråga 4: "Steg För Steg" var inte alls hjälpsam i att lösa uppgiften 
Fråga 5: Jag hade kunnat tänka mig att använda "Steg För Steg" som hjälp i min vardagliga surfning 
Fråga 6: "Steg För Steg" var lättförståelig och enkel att använda 
Fråga 7: "Ökad Fokus" hjälpte mig att lösa uppgiften 
Fråga 8: Om "Ökad Fokus" fanns tillgänglig för min vardagliga surfning så hade jag använt det 
Fråga 9: Det var svårt att lägga märke till vad "Ökad Fokus" gjorde och tillförde därför inget 
Fråga 10: Övriga tankar eller idéer? Något som var bra, något som var dåligt? Något som borde gjorts annorlunda, i så fall vad och hur? 
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Tidstämpel Fråga 1 Fråga 2 
 

Fråga 3 
 

Fråga 4 Fråga 5 
 

Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 
9 

Fråga 10 

2019-04-13 
11.02.33 

4 5 2 5 4 5 4 5 3 - 

2019-04-16 
12.31.50 

2 2 2 3 3 2 3 2 2 - 

2019-04-16 
13.40.01 

5 2 1 1 5 5 3 5 3 Bra hjälpreda! 

2019-04-24 
10.00.01 

4 2 2 1 5 5 4 5 2 - 

2019-04-24 
10.18.24 

4 2 3 4 4 4 3 1 2 - 

2019-04-25 
08.02.07 

4 4 2 2 4 5 5 3 2 Större stil = 
lättare att läsa 

2019-04-25 
08.54.18 

4 4 1 5 5 4 3 3 4 - 

2019-04-25 
09.18.24 

3 5 5 1 1 1 5 4 3 - 

2019-04-26 
08.20.17 

4 5 1 1 4 5 4 3 2 - 

2019-05-02 
12.29.49 

4 3 3 5 5 4 3 4 4 - 

 
 
 




