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Abstrakt 
Universell Design är en genomarbetad metodologi, framtagen i syfte att göra produkter 

användbara och anpassade för så bred publik som möjligt, utan att produkten måste 

anpassas för individens egna förmågor. I detta arbete har Universell Design haft en 

tydlig och grundläggande roll i genomförandet och resultatet. Valet att använda sig av 

Universell Design i denna användbarhetsutvärdering har framför allt med fallstudiens 

målgrupp att göra.  

Som en del av utvecklingsprocessen av MyTobii C8 har Tobii Technology efterfrågas en 

användbarhetsutvärdering. MyTobii C8 är en åtta tums touch screen dator med 

Windows-baserat operativsystem som vid start kommer att initiera mjukvaran MyTobii 

C-Series Control. MyTobii C-Series Control är kontrollpanelen för MyTobii C8 vars 

gränssnitt utgör plattformen för diverse inställningar av enheten det är också detta 

gränssnitt användbarhetsutvärderingen har gjorts på. Då målgruppen för MyTobii C-

Series Control är personer med motoriska och kognitiva handikapp samt deras 

assistenter och närstående personer, är det av stor vikt att gränssnittet är anpassat för så 

bred publik som möjligt. Genom användartester utformade och analyserade med hjälp 

av Universell Design har användbarhetsproblem samt förslag på lösningar presenterats. 

Bland de användbarhetsproblemen som påträffats har det framför allt varit storleken, 

placeringen av de interaktiva delarna samt själv interaktionen med touch screen skärmen 

som har varit väsentliga. 

 

Nyckelord: Universell Design, Kommunikationsdator, Användbarhet, Touch screen, 

Användbarhetsutvärdering, Gränssnitt. 
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Abstract 
Universal Design is a well established methodology with the fundamental purpose of 

designing products to be usable for as wide audience as possible, without the need of 

special adjustment to suit the individual. In this essay, Universal Design has had a clear 

influence in both the process and the result. The choice to use Universal Design as a 

methodology in this usability evaluation, has essentially to do with the target audience. 

As a part of the design process of MyTobii C8 has Tobii Technology ask for a usability 

evaluation. MyTobii C8 is an 8” touch screen computer with a windows based operating 

system which will initiate the software MyTobii C-Series Control. MyTobii C-Series 

Control is the control panel for MyTobii C8, whose interfaces constitute the platform 

for various modification of the unit. The interface of MyTobii C-Series Control is also 

the interface being evaluated. Because of the target audience being persons with 

different motoric and cognitive disabilities and theirs assistances, it is of great important 

that the interface is suitable for as many people as possible. With user tests, designed 

and analyzed with the help of Universal Design, different usability problems has been 

identified and solved. Among the usability problems encountered the most vital has 

been the size and placement of the interactive parts and the physical interaction with the 

unit. 

 

Keyword: Universal Design, Communication computer, Usability, Touch screen, 

Usability evaluation, Interface. 
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1. Introduktion 
Universell Design är en genomarbetad metodologi, framtagen i syfte att göra 

produkter användbara och anpassade för så bred publik som möjligt, utan att 

produkten måste anpassas för individens egna förmågor. I detta arbete har Universell 

Design haft en tydlig och grundläggande roll i genomförandet och resultatet. Valet att 

använda sig av Universell Design i denna användbarhetsutvärdering har framför allt 

med fallstudiens målgrupp att göra.  

Tobii Technology AB är ett världsledande företag inom ögonstyrda datorer. De vänder 

sig framför allt till tre olika marknader; teknologiska hjälpmedel för funktionshindrade, 

användbarhets och marknadsundersökningar och vetenskaplig forskning. Företaget 

startades 2001 och har sedan dess växt snabbt och har under årens lopp vunnit en 

mängd olika prestigefyllda priser.  

Tobii Technology huvudkoncentration är och har varit på ögonstyrning men för att nå 

ut till en bredare publik har utvecklingen av en kommunikationsdator med touch 

screen gjorts. Dock är den första utgåvan i lanseringen och det väntas senare vara 

möjligt att köpa en extern ”eye tracking ” modul som skall fästas under datorn. 

Grundplanen med denna studie var att göra en användbarhetsstudie på både hård och 

mjukvaran av MyTobii C-Series. MyTobii C-Series är tre mobila 

kommunikationsdatorer C8 C12 och C15 vars storlekar är, 8,12 och 15 tum. Denna 

handdator är menat att hjälpa funktionshindrade att klara av vardagens kommunikativa 

aktiviteter samt öka användarens förmågor att kunna nå ut på internet. Datorn har ett 

Windows-baserat operativsystem som vid start kommer att initiera mjukvaran MyTobii 

C-Series Control. Denna mjukvara har en blandning av olika funktioner och som 

bland annat, möjligheten att ringa, fjärrkontroll till tv alternativt belysning, GPS mm. 

Detta arbete kommer att koncentrera sig på kontrollpanelens gränssnitt, där 

inställningar av bland annat, ljus, ljud knappfunktioner kommer att vara möjliga att 

göra.  

Tobii har inte tidigare tagit fram en hård och mjukvara som är anpassat för touch 

screen vilket gör att gränssnittet måste även detta anpassas för att möta användares 

kriterier för interaktion. Denna användbarhetsutvärdering visa på vilka 

användbarhetsproblem MyTobii C-Serier Control, hädanefter kallat MyTobii CSC, har 

samt ta förslag på förbättring. Arbetets största fokusering ligger på inblandningen av 

användare. Genom användartester har användarproblem kunnats identifieras och 
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bearbetats så att MyTobii CSC design lättare kan möta de framtida användarnas 

behov. Figur 1 visar arbetets huvudsakliga arbetsgång.  

 

Figur 1 Arbetsgången. 

 

1.1 Målformuleringar 
Tobii Technology arbetar kontinuerligt med att förbättra både sina hård och 

mjukvaror. De är idag ledande inom ögonstyrda datorer och har idag riktat in sig på 

marknaden inom mobila kommunikationsdatorer med touch screen. Tobii Technology 

söker därför en användbarhetsutvärdering av deras kommande lansering av MyTobii 

C-Series.  

Målet med detta arbete är att utvärdera och utveckla MyTobii CSC gränssnitt så att det 

blir så anpassat för så bred publik som möjligt, oavsett med eller utan funktionshinder. 

Funktionshinder i detta sammanhang handlar om personer med motoriskt och 
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kognitivt funktionshinder till den graden att de fortfarande kan navigera sig via en 

touch screen.  

Frågorna denna studie ämnat svara på är: 

 

1. Vad finns det för användbarhetsproblem med gränssnittet idag för den utsatta målgruppen?  

Det vill säga personer som har funktionshinder till den graden att hanteringen av en 

touch screen produkt fortfarande är möjlig samt assisterande personer i omgivningen.  

2. Kan man med hjälp av användartester som är utformade utefter Universell Designs 

principer hitta samt åtgärda de olika problemen? 

1.2 Målgrupp 
Målgruppen denna studie är personer som på något sätt har funktionshinder, både 

motoriska och kognitiva, till den graden att de fortfarande kan interagera med en 

touch screen dator. De funktionshinder som talas om är bland annat: 

Cerebral pares, är ett samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka 

uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga 

under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. 

ALS, vilket innebär att de motoriska nervcellerna i hjärnan, hjärnstammen och 

ryggmärgens yttre del dör och ersätts av bindvävnad. Muskler som därmed inte får 

impulser från nervsystemet blir svaga och förtvinar. 

Multipel skleros, MS är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärna och 

ryggmärg. MS kan ge många olika besvär, men det är vanligast att sjukdomen börjar 

med känselrubbningar eller domningar, svårigheter med gång och balans samt 

synbesvär. 

Ryggmärgsskador, vars skador har medfött förlamning av något slag. 

(www.vardguiden.se) 

 

Dessa personer har svårigheter att klara av alla vardagliga handlingar och har oftast 

någon eller några personer inom sjukvården som hjälper till. Dessa assistenter eller 
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familjemedlemmar kommer även de att vara involverade i interaktionen och 

användandet av MyTobii CSC, därför är även de en målgrupp i detta arbete. 

 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbete fortlöper under en tio veckor lång period, under dessa tio veckorna 

skall en användbarhetsutvärdering på så väl hårdvaran som på mjukvaran på MyTobii 

CSC. På grund av den knappa tiden är det viktigt att göra tydliga avgränsningar.  

Framför allt kommer avgränsningarna att bero på; tiden på projektet, antalet 

medverkande personer, problemet med att få tag i användare samt beroendet av 

produktens framskrida utveckling. Första tanken var att göra en användbarhetsstudie 

på mjuk och hårdvaran på MyTobii C8, C12, C15. Med tanke på de utstakade 

avgränsningarna kommer studien endast att göra en användbarhetsstudie på 

mjukvaran och dess gränssnitt och inte på hårdvaran. Även om samma gränssnitt 

kommer att användas till alla tre skärmar så kommer denna studie endast koncentrera 

sig på C8 vars storlek är 8 tum. Valet att vänta tills en färdig prototyp har framtagits 

och inte använda pappersmockuper för utvärdering, har gjorts med tanke på att 

designprocessen sker kontinuerligt. Utvecklingsgruppen jobbar efter klara utstakade 

månads mål, vars innehåll handlar om att göra klart vissa delar av det hela innan 

lansering i juni månad. Test och utvärdering med hjälp av mockuper eller 

skärmdumpar, skulle vara en metod att använda, men detta skulle ha gjorts i ett 

tidigare tillfälle och inte innan första demoversionen. Utvärderingens koncentration 

kommer vara mer bred än på djup. Denna avgränsning beror tillstora delar på 

anknytningen till användarna och saknandet av kunskapen om deras funktionshinder 

samt valet att göra två användartester för att öka validiteten på utvecklingsarbetet. 

Universell Design med dess sju principer är framtaget specifikt för att ta fram design 

som är lämpade för så bred publik som möjligt. Detta stämmer väldigt väl in på 

produktens önskvärda användbarhet och kommer att ligga som inriktning på denna 

studie. Önskvärt med assisterande teknologi är att varje produkt eller hjälpmedel skall 

vara anpassat för att möta användarens individuella behov. MyTobii CSC kommer 

inte, i denna första version, att ha möjlighet att ändra och adaptera gränssnittet utefter 

personlig önskemål, därför har denna studie riktat in sig på Universell Design. 
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2. Bakgrund 
I bakgrundsdelen kommer arbetets teori förklaras samt dess val motiveras. Bland 

annat beskrivs modellen av Universell Design samt varför valet av just denna modell 

har använts och inte andra angränsande modeller som Användbarhet, Inklusive 

Design och Universell Användbarhet.  

2.1 Användbarhet 
När det kommer till hård och mjukvaruutvärdering med inriktning på användbarheten 

så handlar det främst om hur användarna, det vill säga produktens målgrupp, 

uppfattar, förstår och interagerar med produkten. Definitionen för användbarhet enligt 

ISO 9241-11 som; 

 “the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” 

(http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm)  

Med det menas; Till den graden produkten kan användas av specifika användare för att 

uppnå specifika mål på ett så effektivt, funktionellt och tillfredställande sätt i ett 

specifikt sammanhang.  

Inom området finns det flera forskare som har tagit fram principer som skall vara 

ledande vid utformar eller utvärderar gränssnitt. Bland annat har Jacob Nielsen (2001) 

tagit fram tio användbarhets principer (Se bilaga 1) som speciellt är utformade för att 

möta användbarheten inom webben. Don Norman (1988) är även han en av de 

ledande forskarna inom användbarhet. I sin bok The Design of Everyday Things tar 

han upp sex principer (Se bilaga 2) som är tänkt att hjälpa designerns förbättra sin 

design så att användarna lättare kan ser och veta hur de ska göra när de interagera med 

produkter. 

Användbarhet i bemärkelse ISO 9241-11 är dock inte framtagen för att möta de olika 

kraven som finns när det kommer till assisterande teknologi.  

2.2 En design för alla användare 
När det kommer till användbarhet inom den teknologin för funktionshinder talas det 

om en utveckling av gränssnitt som skall kunna fungera för alla, oberoende av 
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handikapp. Det vill säga; designen av en produkt och dess miljö den är ämnat att 

användas i, skall vara användbart för vem som helst, utan att anpassning och 

specialisering av designen behövs göras (Burgstahler, 2004). Motivering till denna 

forskning kring en design som skall passar så många som möjligt, har att göra med det 

statiska gränssnittet som MyTobii CSC har samt dess breda målgrupp som produkten 

vänder sig mot. 

Designen av ett gränssnitt skall vara anpassat så att alla kan använda det utan att 

behöva göra modifikationer eller special anpassade lösningar. Denna sorts design går 

under väldigt många namn och olika principer. Bland annat nämns Inclusive design - 

Inklusive design, Universal design - Universell design och Universal usability - 

Universell användbarhet. (A.F. Newell, P. Gregor, 2000)  

 

2.2.1 Inklusive design 

Enligt den brittiska standarden BS 7000–6:2005 definieras Inklusive Design enligt 

följande; Designen av en vanlig produkt och/eller service som är tillgänglig för och 

användbar av så många personer som resonabelt möjligt i ett globalt sammanhang, till 

den yttersta graden i ett så bred situationssammanhang som möjlig, utan något behov 

av förändring eller specialisering av produkten.  

I boken Inclusive Design toolkit (Clarkson J, Coleman R, Hosking I & Waller S., 2007) 

beskrivs Inklusive design som en del av design och utvecklingsprocessen, vilket skulle 

resultera i bättre designade produkter som är mer önskvärda och tillfredställande att 

använda.  

 

2.2.2 Universell design 

Universell design syftar även detta till att nå ut till så många användare som möjligt. 

Definitionen är enligt nedan:  

Universell design är formgivning av produkter som användas av alla människor i 

största möjliga vidd utan att behöva anpassa eller specialisera designen (Story, Mueller, 

Mace, 1998). 
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I North Carolina State University har sju principer utformat för att kunna hjälpa 

designers är utforma och utvärdera sina produkter så att de lättare kan utveckla och nå 

ut till den vidden av användare som universal design syfta till. 

Rättvis användning: Designen är användbar och är marknadsföringsbar för personer 

med olika förmågor.  

Flexibel användning: Designen lämpar sig för en bred publik med individuella 

uppfattningar och förmågor.  

Enkel och intuitiv: Designen skall vara lätt att förstå oavsett användarens tidigare 

erfarenheter, kunskap, språk och koncentrations förmåga.  

Uppfattningen av information: Designen skall kommunicera nödvändig information 

till användarna på ett effektivt sätt, oavsett omgivande miljöer eller människans sinnes 

förmågor.  

Tolerans av fel: Designen skall minimera alvarlighetsgraden av misstag eller fel av en 

handling.  

Låg fysisk ansträngning: Designen skall kunna användas effektivt, behagligt och 

utan märkbar trötthet.  

Storlek och utrymme för tillvägagångssätt och användning: Anpassa storleken 

och utrymmet så att det blir, gripbart, hanterbart, oavsett användarens kroppsliga 

storlek, hållning eller mobilitet.  

 

Märkbart med universelldesignprinciperna är att de inte skiljer sig allt för mycket 

Nielsens och Normans användbarhetsprinciper som exempelvis; Flexibel och effektiv 

användning, Estetisk och minimalistisk design, Felmotverkande, Användarkontroll och 

frihet samt Feedback och Synlighet (Se bilaga 1 och 2) 

2.2.3 Universell användbarhet  

Universell användbarhet definieras enligt följande: 

Fokuseringen på designen så att produkter blir användbara av den bredaste gruppen av 

människor som använder produkten i den bredaste varierande situationen som möjligt 

(Vanderheiden G., 2000) .  
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För att få en mer generell bild av vad som menas med universell användbarhet har fyra 

grundläggande faktorer tagits fram.  Principerna eller strategierna är utformade för att 

nå ut till så många människor som möjligt med så många olika slags förutsättningar 

som möjligt (Vanderheiden, 2000). 

1. Försäkra att all information som är presenteras genom produkten skall kunna nås 
från något av sinnena oavsett om personer saknar, eller har nedsatta 
funktionshinder. 

2. Försäkra att produkten är operativ av användaren, även om personen i fråga ha 
begränsningar  

3. Förenklade möjligheten för individen att navigera genom information, även om 
personen ifråga har begränsningar 

4. Förenkla möjlighet för individen att förstå sammanhanget 

2.2.4 Assistive Technology 

När det kommer till Assistive Technology talars det om tekniska produkter som möter 

det individuella behovet från en funktionshindrad (James L. Mueller & Ronald L. 

Mace, 1998)  

 “Assistive technology; Any item, piece of equipment, or system, whether acquired 

commercially, modified, or customized, that is commonly used to increase, maintain, 

or improve functional capabilities of individuals with disabilities.” (Electronic and 

Information Technology Accessibility Standards, Section 508, § 1194.4) 

 Det vill säga att en Assistive produkt är en produkt som är personligt anpassad på så 

sätt att det hjälper personen att hantera vardagen på ett enklare sätt. Jämförs universell 

design (UD) och universell användbarhet (UA) med definitionen av Assistive 

technology så krockar de med varandra. En produkt som är anpassade efter UD eller 

UA är framtagna för att passa så bred publik som möjligt. Assistive Technology är 

produkter som möter brukarens individuella behov och skall ha en anpassningsbar 

design. Tolkas Assistive Technology som en produkt som är utvecklad för att hjälpa 

funktionshindrade med deras vardagliga sysslor så faller det inom UD och UA. 

När det kommer till Inklusive design, Universell Användbarhet och Universell Design 

så har alla ett och samma mål, att göra produkter så användbarhet för så många som 

möjligt. Det som skiljer dem åt är att UD har jobbat fram principer som skall ligga till 

grund för designers som skall utveckla produkter med hänsyn till så pass bred 

målgrupp. ID och UA bör båda vara mer som en tänkesätt eller uppfattning än 

bestämda guidelinjer. (A.F. Newell, P. Gregor, 2000).  
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Universell Design är en mer genomarbeta modell som passar för både utveckling och 

utvärdering av produkter. För detta arbete som mer är en utvärdering än en utveckling 

så lämpar sig UD; s principer och guidelinjer mer än det tankesätt som UA och ID 

framhäver. 

2.3 Universell design 
Denna användbarhetsutvärdering kommer att fokusera på MyTobii CSC; s 

kontrollpanel. Produkten är dock inom klassen av Assistive Technology då den 

kommer ha program som är dynamiskt anpassade för individen. Dock ligger detta inte 

inom ramen av utvärderingen då kontrollpanel på MyTobii CSC kommer ha ett 

statiskt gränssnitt, det vill säga användarna kommer inte att kunna välja inställningar på 

utseendet och strukturen.  

Universell designs början, kommer framför allt ifrån att människor idag lever längre. 

Den genomsnittliga livslängden ligger i slutet av 1990 talet låg på 76 år (Story, Mueller 

& Mace, 1998). Detta har mycket att göra med att läkarna idag har väldigt mycket mer 

kunskap. Sjukdomar som igår var dödliga, kan idag botas eller medicineras så att 

människor kan leva ett längre. Följaktligen lever även människor längre med trots olika 

grader av funktionshinder. Detta har gjort att behovet av en mer handikappsvänlig 

levnadsstandard har framkommit. Där av har ett antal olika lagar och rättigheter 

framtagits för att ge funktionshandikappade samma utgångsläger som personer utan 

funktionshinder.  

2.3.1 Principer 

De sju principerna inom Universell Design är framtagna av en grupp arkitekter, 

produkt designers och ingenjörer, vars mål var att ta fram en lista som skulle hjälpa 

guida designers att utveckla och utvärdera produkter samt lära ut karaktären med vad 

som menas med mer användbara produkt (Story, Mueller & Mace, 1998) 

De sju principerna med de 29 länkade guidelinjer (Story, Mueller & Mace, 1998): 

 

Rättvis användning 

Designen är användbar och är marknadsföringsbar för personer med diverse 

förmågor.  
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1. Framställa samma mening med användningen för alla användare; identisk så långt 
möjligt annars likvärdig. 
Exempel: Långa dörrhandtag vars design vänder sig både till långa/korta, 
stående/sittande. 
 

2. Undvik segregering eller att karakterisera någon användare 
Exempel: Tillgången till hiss jämte rulltrappan. Detta medför att alla kan göra valet 
att antingen åka rulltrappan upp eller ta hissen. 
 

3. Gör restriktioner för privatliv, säkerhet och skydd lika tillgängligt för alla användare 
Exempel: Bankomatens tiltade skärm med skydd vid sidan, så att långa/korta, 
stående/sittande kan interagera och samtidigt kunna dölja sin kod. 
 

4. Designa tilltalande för alla användare 
Exempel: Köksredskap som är ergonomisktdesignade för exempelvis reumatism, 
men fortfarande har både ett tilltalande yttre samt en ergonomi som passar alla 
människor. 

Flexibel användning 

Designen ska lämpa sig för en bred publik med individuella uppfattningar och 

förmågor.  

1. Skapa olika val av användning 
Exempel: Sidor på internet som är tillgängliga för människor med synskador 
 

2. Anpassa designen så att det passar både höger och vänsterhänta 
Exempel: Datormus vars design har en neutral användning, där både vänster och 
högerhänta har samma utgångspunkt. 
 

3. Underlätta precisionen och exaktheten för användaren 
Exempel: Knappar vars storlek och utrymme mellan dem gör det lätt att se och att 
interagerar med. 
 

4. Skapa anpassning för användarens inlärningstakt. 
Exempel: Handledande uppgifter för exempelvis allahanda designprogram   

Enkel och intuitiv 

Designen skall vara lätt att förstå oavsett användarens tidigare erfarenheter, kunskap, 

språk och koncentrations förmåga.  

1. Ta bort onödig komplicerad funktion och design 
Exempel: Designa så att manualer inte behövs användas.  
 

2. Var konsekvent med användarens förväntningar och intuitioner 
Exempel: Är det en knapp ska det se ut som en knapp och fungera som en knapp 
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3. Anpassa designen för en bred utsträckning av läs, skriv och språkkunnighet   

Exempel: Ikoner och symboler som talar ett tydligen direkt språk. 
 

4. Strukturera information konsekvent med dess betydelse i fokus 
Exempel: Är det viktig information som måste uppmärksamma användaren, skall 
den befinna sig så att det inte går att missa, exempelvis nödutgångar. 
 

5. Skapa en effektiv dialog och feedback under och efter uppgiften är avklarad 
Exempel: En hiss med dess information om; vilken knapp användaren har tryckt, 
vart hissen befinner sig och vart den är på väg. 

Uppfattningen av information 

Designen skall kommunicera nödvändig information till användarna på ett effektivt 

sätt, oavsett omgivande miljöer eller människans sinnes förmågor.  

1. Använd olika inställningar (bildliga, ljudliga och taktila) för presentation av 
nödvändig information. 
Exempel: Spisens runda rattar som ger ett klart ljud och samt både taktil, genom en 
utåtstående pil, och bildlig information av vilken nivå individen vill ha på plattan 
 

2. Maximera den perceptuella läsligheten av nödvändig information 
Exempel: Nödutgångsskylten alternativt skyltar i trafiken vars kontrast skapar 
högläsbarhet från långtavstånd. 
 

3. Särskilj objekt så att de blir lätta att beskriva.(Gör det lättare att ge instruktioner 
eller riktlinjer) 
Exempel: Ljudkablar dess plugin har samma färg. ”Den röda sladden skall in i det 
röda uttagshålet” 
 

4. Skapa kompatibilitet med olika teknik eller produkter som används av personer 
med sinne handikapp. 
Exempel: Internetsidor som ger blinda möjligheten att surfa  

Tolerans av fel 

Designen skall minimera risken eller allvarlighetsgraden av att begå misstag.  

1. Strukturera objekten för att miniminera risker och fel: mest använda, mest 
tillgängliga, riskfyllda objekt bör elimineras, skyddas eller isoleras 
Exempel: Nödbromsen på tåg, vars spak eller knapp skyddas med en glasruta, så 
att personer inte kan komma åt den av misstag. 
 

2. Varna för risker och fel 
Exempel: Datormeddelande som ger ett meddelande och en chans till att ångra 
viktiga beslut, exempelvis vid radering av dokument eller liknande. 
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3. Skapa misslyckandeförlåtande funktioner 

Exempel: Ångra knappen. 
 

4. Motverka omedvetna handlingar i uppgifter som kräver vaksamhet 
Exempel: Dator sladdar med dess specialanpassade sladdar som motverkar att 
personer sätter in fel sladd i fel uttag. 
 

Låg fysisk ansträngning 

Designen skall kunna användas effektivt, behagligt och utan märkbar trötthet.  

1. Tillåt användare att behålla en neutral kropps position 
Exempel: Tågskyltar på tågstationen, vars position är uppsatt så att sittande 
passagerare lätt kan läsa dem. 
 

2. Använd måttlig handlingsduglig kraft 
Exempel: Fjärrkontroller för att öppna carporten.  
 

3. Miniminera repetition av handlingar 
Exempel: Ögonstyrda datorer med dess interaktiva tangentbord. Ta bort den 
fysiska repetitionen av knapptryckningar på tangentbordet.  
 

4. Miniminera oavbruten fysiska ansträngningar 
Exempel: Hjulen på väskor, motverkar den fysiska ansträngningen med att bära 
väskan. 
 

Storlek och utrymme för tillvägagångssätt och användning 

Anpassa storleken och utrymmet så att det blir, gripbart, hanterbart, oavsett 

användarens kroppsliga storlek, hållning eller mobilitet.  

1. Skapa ett klartsynfält till viktiga objekt oavsett från sittande eller stående användare 
Exempel: Receptionsdiskar vars höjd är lägre för att kunna ge samma möjlighet för 
en stående eller sittande person. 
 

2. Skapa ett avstånd till komponenter så att användare oavsett sittande eller stående 
kan kom åt, utan att det skall vara obekvämt 
Exempel: Ljusknappen på väggen vars placering är passande för både sittande och 
stående personer. 
 

3. Anpassa variationen för hand och greppstorlek 
Exempel: Ergonomiska produkter som är anpassade för såväl personer som lider 
av reumatism som vanliga personer. 
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4. Skapa tillfredställande utrymme för användningen av assisterande apparater eller 
personlig assistans. 
Exempel: Dörrar som är anpassade så att även rullstolen får plats. 
 

 

Dessa principer är inte menat att följas till punkt och prickar. Många av alternativen är 

inte anpassade för exempelvis ett gränssnitt. Men som det är tänkt med principerna så 

skall de hjälpa till att anpassa designen för majoriteten av användare. 

Dessa principer av Universell Design har varit grunden i denna 

användbarhetsutvärdering. Varför valet just har hamnat på Universell Design har att 

göra med att gränssnittet som skall utvärderas skall vara anpassat för en mängd olika 

personer med olika slags och grader av funktionshinder samt personer i brukarens 

omgivning som inte har några funktionshinder. Ses definitionen av användbarhet 

enligt ISO 9241-11, så vänder den sig till specifika användare i ett specifikt 

sammanhang. MyTobii CSC har en väldigt specifik målgrupp dock har målgruppen 

väldigt vida ytterligheter som skall mötas.  

Dessa guidelinjer har använts för att utforma frågorna och uppgifterna till 

användartestet. Guidelinjerna kommer sedan ligga till grund för analysen samt 

utvecklingen av MyTobii CSC. 
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3. Metod 
Under metoddelen kommer en utförlig beskrivning av de använda metoderna belysas 

samt en förklaring till det varför just dessa metoder har tillämpats. För att ge en klarare 

bild av valet och genomförandet av metoderna så krävs det en kortare beskrivning av 

de olika delarna i en utvärdering. Dessa delar har alla betydelse för genomförandet 

samt det slutliga resultatet. 

När utvärdering skall göras är det vitigt att välja vilken inriktning den skall ha. Vad 

skall finnas med, vilka skall vara involverade, vilka instrument skall tillämpas och så 

vidare. Det första som dock behövs ta ställning till är vilken av de tre generella 

inriktningarna som är mest lämpade till projektet. De tre stora utvärderingsmetoderna 

är; Användbarhetstest, Fält studie, Analytisk utvärdering (Sharp, Rogers, Preece, 2007). 

Varje inriktning har olika tekniker eller metoder på tillvägagångssätt för att göra 

utvärderingen, nedan följer in kortare beskrivning av de olika inriktningarna och dess 

metoder.  

3.1 Användbarhetstest  
Det som kännetecknar användbarhetstest är just test av användare i ett laboratorium 

liknande miljö. Testet är oftast väldigt strikta och har hårt kontrollerade regler för att 

få fram så hög validitet som möjligt. Målet är oftast att mäta användarnas resultat i 

form av antal fel och tiden det tog att utföra den utsatta uppgiften, det vill säga att 

måttet är oftast mer kvantitativa än kvalitativa (Sharp, Rogers, Preece, 2007). Testet 

eller testerna spelas oftast in och används senare för observation. Intervjuer och 

enkätundersökningar är också delar som används vid testsammankomsterna. Den mest 

övergripande metoden är användartest, vilket också anses vara byggstenen för 

användbarhetstest (Sharp, Rogers, Preece, 2007) . 

3.2 Fältstudie 
En fältstudie genomförs där produkten eller prototypen är tänkt att användas. Det vill 

säga studien visar på hur produkten används i människors naturliga miljö. Genom att 

utvärdera hur människor tänker, interagerar och integrerar med produkten i dess 

tänkta miljö, kan en tydligare uppfattning på hur väl produkten kommer fungerar 

skapas(Sharp, Rogers, Preece, 2007). Testerna kan förekomma under både kortare och 
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längre tid. Data som samlas in kommer oftast från anteckningar, videoinspelningar 

eller liknande observeringsalternativ.  Testpersonerna kan också få delta mer praktiskt 

genom muntliga eller skriftliga frågor.  

Framför allt används fältstudie för att (Bly, 1997); 

1. Identifiera möjligheten för ny teknologi 
2. Ta reda på kraven för designen 
3. Underlätta introduktionen av ny teknologi  
4. Utvärdera teknologi 

3.3 Analytiskutvärdering 
Den analytiska utvärderingen består av två olika modeller; en inspektion del som 

innefattar bland annat heuristisk utvärdering och teoretisk baserad modell som 

användas för att uppskatta användarens prestationsförmågor (Sharp, Rogers, Preece, 

2007). Den analytiska utvärderingen vänder sig nästan enbart till experttestare. Det vill 

säga att testen utförs av experter inom användbarhetsområden och användare behövs 

oftast inte vara medverkande. 

3.4 Val av metod 
Valet av metod i denna studie kommer vara en blandning av dessa tre modeller. För 

att komma till klarhet med inritning samt få en översiktlig insikt om de största 

användbarhetsproblemen, var valet av en heuristisk utvärdering, det vill säga en 

analytiskmodell ett ganska givet alternativ. Detta hade med ett antal orsaker att göra, 

bland annat svårigheten i att få tag i användare, bristen på material att testa samt vikten 

av en snabb utvärdering. Resultatet av denna första utvärdering visade sig i ett behov 

av ett användartest. Då MyTobii CSC vänder sig till en väldigt speciell men samtidigt 

bred målgrupp med både motoriska och kognitiva funktionshinder samt assistenter 

och närstående personer som är involverade i användarnas vardagliga liv är det viktigt 

att involvera användarna så tidigt som möjligt. Därför har valet att göra ett 

användartest gjorts, det vill säga en användbarhetstestmodell. Med tanke på att 

användarna av produkten verkligen har stora och olika förmågor såväl motoriska som 

kognitiva så måste användartesten individualiseras. Samtidigt som det är problem att 

hitta användare av just denna slags kommunikationsdator så är det lika svårt att kunna 

boka in tid till tester i en laborativmiljö. Därför kommer testerna att vara försatta ute 

på användarens naturliga miljö, det vill säga enligt fältstudiemodellen.  
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Utvärderingen har med andra ord en blandning av de olika modellerna men som 

utgångspunkt är det ett användbarhetstest.  

3.4.1 Heuristik utvärdering  

Den klassiska heuristik utvärdering (Nielsen, 1994) var utvecklad för Internet sidor 

dock är metoden applicerbar även på andra interaktiva produkter. Dock måste en del 

av Nielsens tio användbarhets principer formuleras om alternativt tas bort och ersättas 

med andra. 

Själva testet består av ca 3-5 stycken experter inom användbarhet som under loppet av 

ca 1-2 timmar går igenom gränssnittet guidade av strukturerade 

användbarhetsprinciper. Utvärdering är skapad för att på ett snabbt, effektiv och billigt 

sätt komma åt och hitta användbarhetsproblem. Den största skillnaden mellan 

heuristik utvärdering och användartest är att ansvaret av analysen i en heuristik 

utvärderingen ligger på dem som utför testet inte på en observatör som är fallet i ett 

användartest. 

Utvärdering har tre olika steg, genomgångsfasen, utvärderingsperioden samt en 

gemensam sammanfattning. 

Genomgångsfasen består av att utvärderarna får en förklaring av hur testet kommer att 

gå till. Varje utvärderare får en lista med igenkännande användbarhetsprinciper som 

skall ses som en mall vid utvärderingen. 

Utvärderingen görs självständig var av utvärderaren förväntas gå igenom gränssnittet 

ett flertal gånger och anteckna de problem som de upptäcker. Efter den enskilda 

utvärderingen samlas utvärderarna för att diskutera de uppfångade problemen och 

dess eventuella lösning.  

Heuristik utvärdering har jämförts med andra utvärderingsmetoder och det har visat 

sig att en heuristisk utvärdering kan missa ganska alvarliga problem. Därför bör det ses 

som ett komplement till andra tester, framför allt användartester. (Sharp, Rogers, 

Preece, 2007).  

3.4.2 Användartest 

Med användartester mäts framförallt kvantitativ data. Det vill säga hur många fel 

användaren gjorde, antal typ av fel, hur lång tid det tog för användaren att sluta föra 



 17

uppgifter. Även vägen till slutförda eller icke slutförda uppgifter kan dokumenteras för 

att senare kunna analyseras  

Användartest är ett systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera användarnas 

prestationer, för att senare kunna förbättra användbarhetsdesignen (Sharp, Rogers, 

Preece, 2002). 

För att lättare hitta det man mäter i ett användartest, kan förslagsvis en hypotes ställa 

upp eller alternativt en översiktlig frågeställning. Hypotesen eller frågeställningen bryts 

sedan ner till underkategorier med frågor dessa frågor blir sedan grunden till de 

uppgifter som testpersonerna skall utföra. 

Det finns en mängd olika tekniker för att mäta och observera på bästa sätt, bland 

annat rekommenderas det att använda sig av en videokamera, ljudinspelning eller 

program som spela in hur användaren interagerar med skärmen. Dessa tekniker är 

endast för observering, andra tekniker som exempelvis ”think aloud” tekniken når ett 

steg längre och ger mer information om hur, vad och varför användaren gör sina valda 

handlingar. ”Think Aloud” eller tänka högt, menas att användaren skall under testets 

gång hela tiden berätta vad de tänker och vad de vill utföra. Ibland är det inte bara 

antalet fel eller tiden det tog att utföra uppgiften som ger det bästa resultatet. Med tänk 

högt tekniken kan även information fås, om varför de gjorde fel eller valde att agera 

som de gjorde. Detta ger en extra dimension på testet. 

För att ytterligare få förståelse av användarens upplevelse eller tycke om produkten 

eller systemet, kan en kortare intervju hållas i slutet, alternativt att användaren får fylla i 

ett frågeformulär. 

 

3.4.3 DECIDE 

För att lättare kunna planera och genomföra ett användbarhetstest har framverket 

DECIDE tagits fram (Sharp, Rogers, Preece, 2007). DECIDE är en förkortning där 

varje bokstav är en slags checklista på vad hur man bör planera och genomföra ett 

användbarhetstest. 

DECIDE (Sharp, Rogers, Preece, 2007, s 626): 

1. Determine the goals (Fastställ målen med testet) 

2. Explore the questions (Ta fram frågor för testerna) 
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3. Choose the evaluation approach and methods (Välj utvärderingsmetod och 

tillvägagångssätt) 

4. Identifying the practical issues (Identifiera de praktiska delarna) 

5. Decide how to deal with the ethical issues (Bestäm hur man ska vända sig till de 

etiska frågorna) 

6. Evaluate, analyze, interpret and present the data (Utvärdera, analysera, tolka och 

presentera data) 

 

Fastställ målen med testet: 

Målen hjälper till att guida utvärderarna samt fastställer utvärderingens omfång. Denna 

del är det första delen vilket också sätter grunden för utförandet.  

 

Ta fram frågor för testerna: 

För att lättare komma åt de utsatta målen med utvärderingen, så är det en fördel att 

först ta fram en övergripande frågeställning som senare bryts ner till flera mer 

detaljerade och specifika frågor. 

 

Välj utvärderings metod och tillvägagångssätt: 

Att välja metod är att välja arbetssätt. Många delar påverkar valet av metod. Det kan 

vara en ekonomiskfråga, tidsfråga, tillgång till testpersoner, test utrustning mm. Valet 

av metod och tillvägagångssätt är framför allt mycket beroende på vilka mål och vilka 

frågor som efterfrågas. 

 

Identifiera de praktiska delarna: 

Det finns många praktiska delar som måste både identifieras och åtgärdas innan 

testerna görs. Identifiera och hitta rätt användare, bokning av testtillfällen, 

testutrustning och kostnader är bara några av de praktiska delarna som skall finnas 

med i planeringen. Finns det en osäkerhet bör ett antal pilot test göras, för att 

identifiera alla praktiska delar med testen. 
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En av de stora och viktigaste delarna är att identifiera och hitta rätt användare. Rätt 

användare är inte helt enkelt att hitta, framför allt att försöka hitta användare som 

representerar den typiska målgruppen. För att komma åt så bred användarspektrum 

som möjligt är det bra att ha stor varietet som möjligt, nybörjare/experter, 

man/kvinna, ung/äldre mm. Med en så bred användarpublik som möjligt är det lättare 

att hitta alla användbarhetsproblem 

 

Bestäm hur man ska vända sig till de etiska frågorna: 

Det är väldigt viktigt att testpersonerna inte försätts i en situation som är obekväma. 

Därför är det bra att innan testet påbörjas informera om vad testet skall användas till, 

hur det testet kommer vara utformat, anonymiteten samt redogöra hur inspelning eller 

dokumentation göras och vad den skall användas till. Dessa delar skall vara utformade 

i ett kontrakt som användaren ska läsa och skriva på.  

 

Utvärdera, analysera, tolka och presentera data: 

Innan utvärderingen påbörjas bör det klargöras hur data skall insamlas, analyseras och 

tolkas. Skall en kvantitativ eller kvalitativinsamling göras? Det viktigaste är att veta 

vilken data som är viktig att samla in, för att kunna besvara de uppställda frågorna.  

 

3.5 Heuristisk utvärdering, genomförande 
Som en första del av detta arbete låg vikten på att skapa sig en förståelse samt ge 

arbetet en inriktning. Valet av en heuristisk utvärdering hade tillstora delar att göra 

med behovet av en snabb och överskådlig utvärdering. Normalt skall en heuristisk 

utvärdering kontrolleras genomdrivas av en expert samt genomföras med ett antal 

andra expert inom användbarhetsområdet. Denna första utvärdering framställdes och 

utfördes av en person. Det tänkta resultatet var inte tänkt att ha en hög validitet, utan 

endast verka som en guide för fortsatt forskning.  

Genom att ta hjälp av sajten id-book vars sida är byggd och presenterad av författarna 

för boken Interaction Design beyond human-computer interaction, Sharp, Rogers, 

Preece. Frågorna och inriktningen på den heuristiska utvärderingen var en 

sammanställning från deras interaktiva del på sidan (Se bilaga 3). På denna del kunde 
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man välja att göra en heuristisk utvärdering på handdator för funktionshandikappade. 

Valen resulterade i en lista av kända principer och frågor som användes i 

utvärderingen. Dessa frågor användes sedan som en mall eller guidelinje till 

utvärderingen.  

Utvärderingen varade i ca 2 timmar där varje del besvarades med en skriftlig 

redogörelse. Efter att testet var utfört, sammanställdes svaren samt prioriterades i en 

allvarlighetsgrad mellan 1-3. Efter prioriteringsindelningen, analyserades svaren och 

kategorier av fel skrevs ner. Kategorierna i detta fall var de utvärderingskategorierna 

framtagna från www.id-book.com som också grundlade utförandet av den heuristiska 

utvärderingen. De kategorier som tillslut hade högst prioritering samt framkom flest 

gånger var (Se bilaga 4): 

• Informationsstruktur 
• Match between system and real world (Nielsen, 2001) 
• Feedback (Norman, 1988) 
 

Dessa kategorier var planerat att användas som inriktning på arbetet, dock utgjorde de 

inte en tillräcklig validitet. Vad testet verkligen visade på var att vikten av 

användarinvolvering. 

3.6 Användartest, genomförande 
Fastställ målen med testet: 

Målet med användartestet är att kunna besvara arbetets frågeställning. 

Vad finns det för användbarhetsproblem med gränssnittet idag för den utsatta målgruppen?  

 

Ta fram frågor för testerna: 

Genom grundlig genomgång av Universell Designs olika guidelinjer har frågor 

passande detta användartest framtagits.  

 

 Välj utvärderings metod och tillvägagångssätt: 

Då både assistenter och brukare av pekskärmar är målgruppen för MyTobii CSC så 

har två olika tester tagits fram. Ett för brukare, det vill säga personer med 
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funktionshinder som idag använder sig av pekskärmar för att klara av sin vardag samt 

ett för assistenter eller närstående person som är direkt involverade i brukarens liv. 

Användartestet är uppdelat i två delar, ett som är uppgiftsbaserat (Se bilaga 5) och en 

enkät/intervju del (Se bilaga 6)  

Testerna videoinspelades så att alla rörelser och interaktioner med produkten 

dokumenterades. Videon användes senare i analysen.  

Intervjun med brukaren hölls tillsammans med assistenten då det fanns svårigheter 

med kommunikationen. 

Testerna gjordes ute i den miljön testpersonerna kände sig trygg i, på så sätt blir det 

mindre sterilt och personerna kan känna sig mer som hemma. Testerna är med andra 

ord en blandning av användartest och fältstudie. 

 

Identifiera de praktiska delarna: 

Uppgifterna och analysen av data är designade på så sätt att det är både en kvalitativ 

och en kvantitativ studie. Den kvantitativa studien ämnar ta fram svar på dessa olika 

delar: 

• Antal och typ av fel per uppgift 

• Antal användare som gör samma fel 

• Antal gånger användaren gör samma fel 

Beträffande den kvalitativa analysen så är det den sista delen i testet. Deltagarna 

kommer att få skriva ner eller berätta tre negativa delar och tre positiva delar med 

gränssnittet. På så sätt fås ett ytterligare svar på vad de tyckte var jobbigt eller dåligt i 

interaktionen med MyTobii CSC. 

När det kommer till testpersoner eller typiska användaren av denna produkt är det inte 

helt enkelt att hitta ett bra urval. Då det vänder sig både till brukare, det vill säga 

personer med funktionshinder som är i behov av teknisk hjälp, och närstående 

personer som assisterar brukaren med vardagliga sysslorna.  

Typisk användare (Brukare); 

• Funktionshindrad till den graden att personen fortfarande kan utföra fysisk 

interaktion med produkten. 
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• Personer med en viss kognitiv försämring.  

• En person som idag använder sig av eller är i behov av pekskärmshjälpmedel  

Typiska användare (Assisterande personer) 

• Assistenter eller närstående personer som assisterar brukaren med vardagliga 

sysslorna.  

• Assistenter eller närstående personer som tidigare har assisterat personer som 

använder sig av tekniska hjälpmedel. 

 

Detta behövs för att kunna genomföra testerna: 

• MyTobii C8” 

• Kamera med stativ för dokumentation 

• Någon lokal där testet kan utföras ganska ostörd 

 

När det kommer till test med assistenterna är det bra om de skulle kunna ”tänka högt”.  

På så sätt blir det ytterligare en dimension på analysen. Intervjun kommer inte enbart 

skall handla om deras tycke om produkten utan även vad de anser skulle fungera 

alternativt inte fungera för en brukare. 

 

Bestäm hur man ska vända sig till de etiska frågorna: 

• Beskrivning av vad som gäller för deltagarna samt underskrift på vad de går 

med på. 

• Sekretessen måste läsas alternativt uppläsas och underskrivas innan testerna 

kan full följas. 

• Videoinspelning måste testpersonerna godkänna innan test utförs. 

• En testmall skall vara framtagen, det skall dock vara en ganska öppen testning 

då målgruppen inte har samma förutsättningar så måste testet anpassas så gott 

det går.  
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Utvärdera, analysera, tolka och presentera data: 

Testerna utvärderades och presenterade både kvantitativ och kvalitativ data. Då 

testpersonerna endast var 5 stycken så är validiteten på den kvantitativa studien vara 

ganska låg, dock kommer det styrka den kvalitativa analysen. 

Genom analysen av de inspelade filmerna samt svaren från testpersonerna, kunde 

användbarhetsproblem upptäckas och presenteras. Problem analyserades och tolkades 

utifrån Universella Designens principer och resultatet visade på 

användbarhetsproblemen som behövs göras om för att på ett bättre sätt möta 

användarna.  
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4. Resultat 
Analysen av användartesterna och intervjuerna visade på de största problemen med 

gränssnittet. I Tabell 1 och 2 nedan presenteras de olika typerna av problem 

testpersonerna hade, antal gånger samma testperson hade samma problem samt antal 

testpersonerna som hade samma problem. Denna analys samt sammanställningen av 

enkäterna (Se bilaga 7) gav en klar bild av de olika användbarhetsproblemen. För att få 

ett mer grundläggande resultat användes Universell Designs principer. Genom att 

besvara de olika guidelinjerna på ett mer huvudsakligt plan samt gradera dem utefter 

den framtagna graderingsmallen (Se bilaga 8) kunde ytterligare 

användbarhetsproblemen lokaliseras.  

De huvudsakliga användbarhetsproblemen genomarbetades ytterligare en gång för att 

identifiera problemen och lösningarna mer specifikt. Nedan följer en presentation av 

MyTobii CSC; s olika användbarhetsproblemen, analyserat med Universell Designs sju 

principer samt förslag till utveckling.  

Tabell 1, Problem brukare hade 

Problem typ Antal gånger samma användare hade samma problem Antal användare som 
gör samma typ av fel 

Brukare 1 Brukare 2 Brukare 3 
Flertal tryck 
innan målet 
aktiverades 

14 7 1 3 st 

I hållande tryck 
– ej aktivering 
av målet 

6 6 0 2 st 

Missade målet 10 4 0 2 st 

Tryckte på 
något icke 
tryckbart 

2 3 3 3 st 

Kom åt icke 
önskvärda delar 

1 3 0 2 st 

Dubbel 
aktivering 

1 0 2 2 st 

 

Tabell 2, Problem närstående personer hade 

Problem typ Antal gånger samma användare hade samma 
problem 

Antal typ av fel som är 
samma hos båda 
personerna 

Närstående person 1 Närstående person 2 

Tryckte på något icke 
tryckbart 

1 5 1 

Missuppfattning i 
interaktionen 

3 3 2 
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Dubbel aktivering 1 1 0 

Feltryck 0 4 0 

 

4.1 Princip ett - Rättvis användning 
Problem 

Vissa delar av gränssnittet har endast text och inte förklarande symboler eller ljudliga 

alternativ. Detta gör att personer med dålig eller ingen syn, kommer ha förståelse 

svårigheter. Vissa knappar och funktioner har en placering och en storlek som gör att 

personer med grav motoriskt funktionshinder kommer att ha besvär med att interagera 

med enheten. 

 

Lösning 

Förstora ikonerna och placera dem så långt som möjligt ifrån varandra för undgå 

feltryck. Utveckla en uppläsningsfunktionen som gör det möjligt för personer med 

sämre synförmåga att interagera med enheten. 

 

4.2 Princip två - Flexibel användning 
Problem 

Ett av de större problemen med gränssnittet beror på interaktionen och aktiveringen 

av knappar och funktioner. Idag krävs det att personen trycker ner och släpper för att 

aktivera de interaktiva delarna. Med de för små interaktiva delar samt svårigheterna 

med interaktionen kräver gränssnittet hög precision och koncentration förmåga. 

Samtidigt som träff ytan är för liten, är de interaktiva delarna väldigt högerhänt 

inriktade. Det vill säga att det finns osynliga ytor som inte ser ut att vara interaktiva 

men är det. Dessa ytor är alla belagda på högersida om det mål användarna 

eftersträvade att träffa, vilket medför en förlåtande interaktion för högerhänta men 

inte för vänsterhänta. (Se Figur 1.) 
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Figur 1, Till höger om checkboxen går det fortfarande att interagera, vilket gör att risken att inte lyckas 

aktivera checkboxen minska betydligt för en högerhänt person. 

Lösning 

Gör hela informationsrutan interaktiv, visa att den är interaktiv samt centrera 

informationen så att siktet inte ligger i kanten.(Se Figur 1a) 

 

 

Figur 1a, Större och centrerade knappar gör det lättare att träffa och förstå vad som är interaktivt.  

4.3 Princip tre - Enkel och intuitiv 
Problem A 

Vissa delar av gränssnittet har en tendens att skapa en viss förvirring. Bland annat är 

AV och PÅ knappen av ljudet tvetydig. De förmedlar två olika budskap. Det första; att 

vid intryck blir det tyst. Väl intryckt ger knappen en feedback genom att bli vit och 

texten ändras till ”Ljud på”.  Testpersonerna uppfattade detta som att texten på 

knappen visade i vilket läge den var i. Detta är dock bakvänt då knappens information 

visar på vad som händer när du trycker på knappen.(Se Figur 2) 
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Figur 2, Tvetydig ljudknapp, på vänster bild är ljudet på och på höger är ljudet av. 

Lösning 

Genom att göra två knappar istället för en samt indikera med en radioknapp vilken 

knapp som är aktiv ges en klar återgivning om ljudet är PÅ eller AV. 

 

Figur 2, Två knappar istället för en. 

 

Problem B 

Andra delar som visade sig missuppfattas av testpersonerna är de checkboxar som vid 

avmarkering ger fler inställningsalternativ. (Se Figur 3) Att det fanns 

inställningsalternativ under checkboxen uppfattades inte, så när testpersonerna blev 

tillfrågade att ändra ljusstyrkan och checkboxen var markerad, uppstod en viss 

osäkerhet och de blev tvungna att testa sig fram. 



 28

 

Figur 3, Vid avmarkering av checkboxen, på vänster bilden, återges ljusinställningarna. Den knappa 

feedbacken orsakade en viss ifrågasättande 

Lösning 

Det finns ingen anledning att ha något som kommer fram via avmarkering. Istället 

sättes en programmerad begränsning genom att enheten automatiskt avmarkerar den 

översta checkboxen direkt när användaren interagerar med de undre delarna, i detta 

fall ljusinställningarna (Se Figur 3a).  

 

Figur 3a, Här visas allt hela tiden, vid ikryssning av checkboxen ställer enheten in de automatiska 

inställningarna. (Observera att Figur 3a endast illustrerar denna lösning ingen annan) 

Problem C 

Ett andra problem dessa checkboxar återgav var deras saknad av kontinuitet. På tre 

olika ställen i MyTobii CSC; s gränssnitt återfanns dessa checkboxar dock med olika 

funktioner. I Figur 4 visas de tre olika funktionerna.  

I första alternativet (till vänster i Figur 4) är alla undre alternativ synliga. Markeras de 

undre checkboxarna tas den översta bort automatiskt och vise versa. Andra 

alternativet (Mitten bilden i Figur 4) blir man tvungen att av markera checkboxen för 

att kunna göra ljusinställningarna. I tredje alternativet (Höger bilden i Figur 4) är 

checkboxen inte markerad, vid markering fås ytterligare ett antal alternativ att göra 

inställningar. Även detta alternativ ger ingen feedback på att det kommer finns mer 

inställningar att göra vid på markering. En del av dessa enskilda alternativ är ganska 
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självförklarande men tillsammans utgör de en brist i enhetlighet, vilket gör att det inte 

blir intuitivt.  

 

Figur 4, Tre olika alternativ att utföra samma slags funktion 

 

Lösning 

Genom att ha samma slags design och funktion skapas enhetlighet och på så sätt 

minskas risken för missförstånd. Det gäller att skapa en intuitiv känsla, så att 

användaren genom första påträffande kommer förstår eller ana utförandet fungerar. 

För att bevara detta genom hela systemet gäller det att skapa en design som fungerar 

på likvärdigt sätt. I Figur 4a illustreras samma design som i Figur 4 dock med 

modifikationen att alla tre fungerar på liknande sätt.  

 

Figur 4a, Modifierad så att funktionen och designen fungerar på liknande sätt, vilket skapar enhetlighet. 

(Observera att Figur 4a endast illustrerar denna lösning ingen annan) 
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I denna design har enhet en programmerad begränsning, som fungerar på samma sätt i 

alla tre fallen. Om den översta markeringen är markerad då har inte de undre delarna 

någon funktion. Så fort valet av exempelvis inställning ljuset eller aktivera GPS/GSM 

så tar enheten automatiskt bort den översta markeringen. På samma sätt avmarkeras 

de undre delarna så fort den övre markeras. 

Problem D 

När det kommer till ikonerna och vad som går att trycka på och inte trycka på var 

detta inte helt självklart. På flera ställen gjorde olika användare samma försök att trycka 

utan att lyckas. I Figur 5 visas de delar som testpersonerna försökte interagera med, 

men som inte är interaktiva. Detta kan ha med ett antal orsaker att göra. Bland annat 

är vissa ikoner ganska lika knapparna samt är placerad lite väl nära. Viss interaktion är 

väldigt intuitiv, det vill säga att det känns naturligt för användarna att försöka 

interagera med dem. Vissa delar är inte självklara om de är interaktiva eller inte, vilket 

gör testpersonerna testade sig fram.  

 

Figur 5, De röda markeringarna indikerar på var testpersonerna försökte att interagera utan att lyckas. 
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Lösning 

Efter att testerna analyserats och de delar som testpersonerna försökte interagera med 

märkts ut, har interaktionsytan förtydligats och förstorats (Se Figur 5a). På så sätt 

spelar det ingen roll om användaren väljer exempelvis att trycka på ”Sweden” eller 

”Ändra språk” då båda alternativen tar dem till samma mål. 

 

Figur 5a, Interaktions yta har förstorats och förtydligats. 

4.4 Princip fyra - Uppfattningen av information 
Problem 

Det finns ett behov av att möta de personer med lässvårigheter samt de personer som 

har svårt att se. Detta behov uppfylls inte helt när det kommer till MyTobii CSC. 

Mycket av texten idag är lite för liten samt dess perceptuella tydlighet är inte klar nog. 

Detta gör att vissa personer kan ha svårt att navigera och interagera med enheten. 
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Även enkätundersökningen (Se bilaga 6) visade på att det fanns svårigheter att se vad 

som presenterades på skärmen. 

Många av enhetens tänkta målgrupp har svårigheter eller kan inte med att läsa. Detta 

gör att ikonerna får en väldigt stor betydelse. Förstår användarna inte ikonens 

betydelse samt inte kan läsa så är det praktiskt taget omöjligt att göra vissa 

inställningar. Dock skall det nämnas att den utvärderade delen är en inställningsdel 

som oftast görs tillsammans med assistenter eller närstående personer.  

 

Lösning 

I detta arbete har avgränsningar gjorts i utvärderingen av ikoner även om detta är en 

stor del av gränssnittet. För att komma åt de perceptuella problemen och möta 

användarna bör storleken på teckensnittet samt den ljusa bakgrunden på den vita 

texten ses över.  

 

4.5 Princip fem - Tolerans av fel 
Problem 

Idag saknas meddelande som varnar användaren för eventuella risker. Det kan vara 

exempelvis meddelande som gör det klart för användaren att batteritiden börjar ta slut 

eller att valet som gjorts leder till minskad batteritid eller att ljudnivån kan vara skadlig 

vid användning av hörlurar. Detta är inget som idag funnits som en efterfrågan, dock 

bör det finnas med som en framtida tillämpning. 

Risk att användaren kommer att göra feltryck är ganska stor, detta har bland annat att 

göra med placeringen av knapparna och funktionerna. Som exempel ligger avbryt och 

OK knappen väldigt nära varandra vilket skulle vid en feltryckning bidra till att 

användaren måste göra om inställningarna (Se Figur 6). En annan del som saknas, som 

skulle göra gränssnittet mer förlåtande är ångerknappen eller återställningsknappen. Är 

det så att användarna har testat sig fram och inte blir nöjd måste det finnas en chans 

att kunna återgå till default inställningar eller ångra de valda valen.  
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Figur 6, Placeringen av Avbryt och OK knappen är för nära varandra vilket kan leda till 

feltryck. 

  

En av de stora svårigheterna testpersonerna hade i användartestet var själva 

interaktionen. Även om storleken och placeringen av ikonerna och knapparna har stor 

betydelse, så fanns det även svårigheter att förstå själva aktiveringstekniken. Momentet 

som störde testpersonerna flest gånger var att själva aktiveringen inte skedde fören 

fingret togs bort från pekskärmen. Det vill säga för att kunna aktivera funktionerna 

måste användaren först trycka och sedan släppa. Detta moment uppfattades inte och 

resulterade i att testpersonerna endast tryckte hårda samt över en större yta.  

 

Lösning 

För att komma åt problemen med aktiveringen bör aktivering ske direkt vid beröring. 

För gränssnittet inte skall bli för känsligt bör även en förlåtande effekt utformas vid 

interaktionen.  

Förslag till förlåtande effekter: 

• Sätta en liten fördröjning så att interaktion inte kan ske direkt på andra sidan, 

på så vis undgås risken att ställa in något oönskat på nästkommande sida. 

Alternativet är att sätta fördröjningen inom det område användaren 

interagerar med. Det vill säga fördröjningen skulle ligga på knappens område 

på nästkommande sida. (Se Figur 7)  
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• Programmera en slags intelligens, så att enheten känner av inom vilket område 

användaren vill trycka på. Detta gör att om användaren inte lyckas träffa sitt 

mål på ett antal försök, så skulle enheten kunna känna av detta och aktivera 

den automatiskt. 

  

Figur 7, Fördröjning i interaktionen så att inte nästkommande information oönskat blir aktiverat 

4.6 Princip sex - Låg fysisk ansträngning 
Problem  

Även i denna princip kommer storleken och placeringen av knapparna och 

funktionerna ha betydelse. På grund av den precisa interaktionen krävs det ganska 

mycket koncentration av användarna. Detta i sin tur kan leda till en viss fysisk men 

framförallt mental ansträngning, vilket gör att användarna snabbt blir trötta. 

 

Lösning 

Även här handlar det om att försöka dra ner på den höga precisionen genom att 

förstora och förtydliga de interaktiva delarna.  

Att gränssnittetssidor inte innerhåller så många olika moment att jobba med samt att 

gränssnittet endast har max tre nivåer bidrar till en minskad interaktivitet.  
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4.7 Princip sju - Storlek och utrymme för 
tillvägagångssätt och användning 

När det kommer till Princip sju har denna produkt, på grund av sin mobilitet inte så 

mycket att tillägga. Denna princip skulle mer passa sig åt formen av produkten, det vill 

säga den fysiska hårdvaran detta dock en avgränsning i arbetet och har inte behandlats. 



 36

5. Diskussion  
Med en touch screen får ett gränssnitt en annan betydelse jämfört med ett mus baserat 

gränssnitt. Ikoner, knappar och andra funktioner måste ha en storlek som är anpassat 

för ett finger istället för en muspekare. Hjälpfunktioner som meddelandetext när 

muspekaren är över objektet eller en indikation som visar på att användaren är över 

rätt knapp finns inte med en touch screen. Detta göra att det ställs mer och andra krav 

på ett gränssnitt som är touch screen baserat kontra ett som är gjort för muspekare. 

När dessutom målgruppen är personer med motorisk och kognitiv funktionshinder 

blir det genast väldigt annorlunda. Nedan följer en diskussion kring det resultat jag har 

kommit fram till. 

 

5.1 Storlek & Placering 
Resultatet har tydligt visat på de delar var gränssnittet som behöver ändras eller göras 

om. En av de genomgående faktorerna har varit de interaktiva delars storlek och 

placering. Användartesterna visade resultat på svårigheter med interaktionen. Testerna 

visade även på olika svårigheter beroende på om användaren var höger eller 

vänsterhänt samt att ju större motoriskt handikapp användarna har desto sämre 

anpassat blir gränssnittet. För att få MyTobii CSC så anpassat som möjligt för deras 

målgrupp har jag valt att använda mig av Universell Design och dess principer. 

Universell Design är framtagen för att hjälpa designers i deras arbete att ta fram 

produkter som är anpassade för så bred publik som möjligt. Jag har valt att använda 

mig av Universell Designs sju principer med dess olika guidelinjer för att utvärdera alla 

tänkbara områden och hitta alla användbarhetsproblem med det nuvarande 

gränssnittet. Även om jag inte har kunnat använda alla guidelinjer fullt ut, har de ändå 

utformat en stomme i designen av testerna och analysen. 

Av de sju principer som MyTobii CSC har analyserats genom har gränssnittet felat 

mest under Princip två - Flexibel användning. Denna princip bygger på att 

användningen och uppfattningen skall lämpa sig för en bred publik med individuella 

förmågor som möjligt. Det vill säga den skall i detta fall förenkla interaktionen av 

MyTobii CSC. De guidelinjer, inom Princip två, som har stuckit ut och visat på att 

delar av gränssnittets storlek och placering inte är helt ok är: 
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• Designen är anpassad så att det passar både höger och vänsterhänta  

• Underlättad precisionen och exaktheten för användaren 

I båda dessa fall, men framför allt i den undre har gränssnittet visat på stor 

problematik för användarna.  

Med analysen av användartesterna, kunde en klar bild ritas upp över vad som behöver 

förändras för att förenkla för användaren. Framför allt visade det sig att testpersonerna 

blev tvungna att ha en ganska hög koncentration för att kunna träffa målet. Därför har 

utvärderingens och utvecklingens översiktliga förändringsprocess legat på storleken 

och placeringen av de interaktiva delarna. Det kan ses som en ganska självklar faktor 

att storleken och placeringen av knapparna skulle ha betydelse för användarna. Detta 

har också varit utgångspunkten för Tobii vid utvecklingen av enheten. Användartesten 

visade dock på att det inte var tillräckligt stora knappar och vissa av dem var placerade 

för nära varandra.  

När det kommer till höger och vänsterhänta personer och deras förmåga att 

interagerar med enheten var detta inget Tobii hade funderat över. Detta visade dock 

betydande faktor för gränssnittet. Med den lilla träff ytan och den vänstercentrerade 

interaktionen har vänsterhänta personer mer bekymmer att klara av interaktionen med 

enheten än högerhänta. För att åtgärda detta har knapparna centraliserats och träff 

ytan förstorats, vilket gör att gränssnittet inte längre är mer lämpat för högerhänta än 

för vänsterhänta. 

5.2 Interaktiviteten 
När det kommer till interaktiviteten med enheten visade sig att det var ganska mycket 

som missuppfattades eller var svårt att genomföra. Princip tre i universell design 

vänder sig till enkelheten och det intuitiva. Designen skall vara lätt att förstå oavsett 

användarens tidigare erfarenheter, kunskap, språk och koncentrations förmåga.  

Framför allt handlar det om att designa gränssnittet så att förväntningarna och 

intuitionerna från användaren införlivas. Ser det ut att kunna gå att trycka på, ska det 

gå att trycka på och så vidare. Problemet med gränssnittet idag är att vissa ikoner ses 

som interaktiva men är det inte samt att vissa snarlika funktioner inte fungerar på 

samma sätt. Är det så att man vill skapa en intuition måste man vara noga med 

enhetligheten. Användaren skall inte behöva tänka efter allt för mycket, innan han eller 
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hon interagerar med produkten. Är det i behov att ha en svårförståelig funktion eller 

att funktionen måste vara på ett visst sätt och det krävs att personer måste testar sig 

fram för att förstå innebörden och utförandet. Är det viktigt att nästkommande 

funktion fungerar på liknande sätt så att användaren inte behöver gå igenom en ny 

inlärningsprocess.  

MyTobii CSC har inte så pass svåra funktioner att användaren måste testa sig fram för 

att lära sig att hantera enheten. Dock har gränssnittet olika delar som användaren 

förmodar skall fungera på ett visst sätt eller på ett liknande sätt men gör det inte. 

Dessa delar har samma slags funktion men hanteringen sker på olika sätt, vilket skapar 

en viss förvirring hos användarna. Bland annat finns det två sorters staplar, var på den 

ena är interaktiv och den andra är inte det. Vissa ikoner går att trycka på och vissa 

liknande gör inte det. Den största inkonsekventa delen i gränssnittet som också 

skapade en viss förvirring är checkboxarnas funktion som presenterades i resultatet. 

Även om testpersonerna klarade av den utsatta uppgiften så visade det sig ändå 

uppfattas som förvirrande. 

Även om delarna ovan skapade en viss oreda så var det ändå interaktionen med 

enheten som ställde till mest bekymmer för testpersonerna. De som idag är brukare av 

kommunikationsdatorer med pekskärmar och som deltog i testerna hade alla ganska 

svårt att förstå varför de ibland lyckades och ibland misslyckades med att exempelvis 

trycka på OK knappen. Förståelsen att touch screen inte har en 

tryckkänslighetsavläsare, utan läser av ytan som blir aktiverad oavsett hur hårt 

användaren trycker, uppfattades inte. När testpersonerna inte fick enheten att agera 

utefter hur de hade tänkt sig, trycktes det lite hårdare och lite mer vilket inte hjälpte 

dem. Den frustrationen och känslan att inte klara av att trycka på knapparna är ett 

problem Tobii måste fokusera på. När testpersonerna tryckte på skärmen för att 

aktivera en funktion, förväntar de sig att det ska fungera på så sätt med. Vid tryck blir 

det aktivering, inte vid tryck och släpp blir det aktivering.  

En annan del i gränssnittet som kan ha en bidragande faktor för feltryck, är 

känsligheten i enheten. MyTobii CSC är idag inte helt klar, vilket gör att det finns vissa 

buggar i systemet som ännu inte har blivit lösta. Detta har bidragit till att enheten i 

vissa fall har hänger sig eller reagerar långsammare. Vid ett flertal tillfällen under 

testerna hängde sig enheten. Detta medförde mer tryck i ren frustration vilket i sin tur 

ledde fram till en icke önskvärd plats, var på testpersonerna fick försöka hitta tillbaka 

eller ta hjälp av mig. Även om prototypen ännu inte fungerar som beräknat, så finns 
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det ändå ett behov av en förlåtande effekt på interaktionen. I resultatet listas ett antal 

alternativ som skulle kunna motverka feltryck. Dessa förslag är inte aktuella för 

implementering och det är inte helt säkert att det är rent teknisktmöjligt att genomföra 

dem heller. Resultatet visar dock på ganska stort behov av en teknisk förlåtande effekt 

i interaktionen. 

5.3 Genomförande  
Arbete har inte haft allt för stora problem utan har fortlöpt på ett smidigt systematiskt 

sätt. En stor faktor till det presenterade resultatet är Universell Design. Jag har tidigare 

inte arbetat med denna princip, utan valt att använda mig av den i utan ifrågasättning. 

Att denna metod skulle vara den bästa för detta arbete, är med andra ord inte helt 

uppenbart. Det skall nämnas att principerna och guidelinjerna har bidragit till djupare 

nivå när det gäller att hitta användbarhetsproblem och utveckla dessa till en bättre 

lösning.  

De problematiska delarna har framför allt varit tillgängligheten och valet av antal 

testpersoner. Med tanke på den snäva men ändå breda målgruppen har ett antal veckor 

gått åt att försöka få tag i testpersoner. När det kommer till användartesterna så har de 

också varit lite ojämna och har varit väldigt anpassade utifrån testpersonernas 

förmågor. Det vill säga jag har inte kunnat utföra testera på precis samma villkor. Jag 

valde att göra två olika tester, ett för brukare som använder pekskärmar idag och ett 

för assistenter. När det kommer till den uppgift baserade delen fick en av brukarna 

göra ett liknande test som för assisterna. Målet med användartestet för brukare var att 

hitta problematiska delar i gränssnittet så som storlekar, placeringar, färger och 

interaktion. Därför var deras uppgifter utformade så att de inte behövde förstå 

innebörden i gränssnittet. Detta var dock målet med testet för assistenter. Varför jag 

valde att göra ett assistenttest på en brukar berodde på att brukaren kunde läsa samt att 

han jobba med datorer i vardagen. Testets enkät och uppgiftsdelar på detta avvikande 

användartest, visade på att det fanns svårigheter med att se vad som stod på skärmen, 

dock hade personen inga svårigheter att förstå innehållet. 

För att lättare kunna analysera användartestet valde jag att spela in själva testen med 

videokamera. På så sätt blev dokumentationen lättare att analysera och det som 

missats kunde senare upptäckas. 
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Vad gäller arbetsgången som presenterades i Figur 1, så har det skett en viss 

förändring. Den planerade iterativa processen i utvecklingsdelen, med två genomförda 

användartester, resulterade tillslut endast i ett användartest med ett icke testat 

utvecklingsförslag. Detta hade framför allt att göra med tidsbristen och svårigheten att 

ta få fram testpersoner. 

5.4 Validitet och Reliabilitet 
Beträffande arbetes validitet och reliabilitet så finns en del klara brister i arbetet. Har 

jag mätt det jag har för avsikt att mäta och finns det en tillförlitlighet i genomförandet? 

Som först punkt så finns det brister i antal testpersoner. I detta arbete har fem 

personer medverkat med väldigt skilda förmågor att läsa, förstå och interagera med 

enheten. Med andra ord har genomförandet av användartesten anpassats utefter 

testpersonens egen förmåga, svaren kan därför inte jämföras. Enkätundersökningen är 

också en faktor i arbetet som kan dra ner reliabiliteten. Ett antal anledning visar på att 

enkätresultatet inte har en stor tillförlitlighet. Bland annat i avseende av brukarenkäten 

så lästes dessa frågor upp för testpersonen vilket då kunnats uppfattas på olika sätt 

beroende på ton och sätt att läsa. Testpersonerna hade även svårigheter med att vet 

hur de verkligen tyckte i vissa fall. Detta visade sig genom en avvikelse i jämförelsen 

mellan enkäten svaren och analysen av uppgiftsdelen. Med reliabiliteten i avseendet 

enkätundersökning så är denna ganska låg det vill säga inte helt tillförlitlig. 

Enkätundersökningen skulle som planerat inte heller ha en betydande faktor i studien 

utan endast styrka den kvalitativa studien. 

 Det som verkligen styrker validiteten i arbetet är den kvalitativa undersökningen och 

dess resultat. Användartestet var uppbyggd på två delar med två olika 

undersökningsmål. Den första undersökningen var ämnad att undersöka gränssnittets 

användbarhetsproblem i själva utförande. Det vill säga den fysiska interaktionen i 

användandet för brukare. Den andra testdelen vände sig till assistenter eller närstående 

personer och var ämnad att finna användbarhetsproblem med själva uppfattning och 

förståelse av gränssnittet samt den fysiska interaktionen. Med hjälp av 

videoinspelningen har jag kunnat gå igenom testpersonernas agerande med 

gränssnittet. Med tanke på att enheten är touch screen baserat kunde man tydligt, med 

hjälp av videoinspelningen, dokumentera interaktionen och vilka delar användarna 

uppfattade som problematiska. 
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Resultatet som presenterats har haft en ganska hög validitet och har lett fram till ett 

utvecklingsförslag som i sin tur inte har testats. Dessa förslag på förändring har endast 

varit förslag från mitt håll och har endast löst de problem användarna hade med 

gränssnittet. De presenterade förslagen har inte helt och hållet setts utifrån ett 

helhetsperspektiv, vilket gör att vissa delar kan fungera i sin ensamhet men kanske inte 

i sin helhet. I början av arbetet var det en förhoppning att kunna utföra två 

användartester på helt skilda testpersoner. Men på grund av svårigheter att få tag i 

testpersoner, så fanns det ingen tid att testa utvecklingsförslagen som framtagits. 

Validiteten i utvecklingsförslagen är därför väldigt låga. Förslagen ska ses som ett 

alternativt sätt att kunna lösa användbarhetsproblemen och inte som det enda sättet.  

När det kommer till Universell Design har jag inte jämfört denna metod med någon 

annan vilket betyder att det möjligtvis inte är den bästa metoden. Dock har 

användartesten samt dess analys med Universell Design bidragit till bra resultat i form 

av tydliga funna användbarhetsproblem samt förslag på utveckling. 

5.5 Slutsats  
Arbetet har använt sig av ett antal genomarbetade metoder för att kunna besvara de 

utsatta frågeställningarna nedan: 

1. Vad finns det för användbarhetsproblem med gränssnittet idag för den utsatta 

målgruppen?  

2. Kan man med hjälp av användartester som är utformade utefter Universell 

Designs principer hitta samt åtgärda de olika problemen? 

För att kunna besvara på dessa två frågeställningarna har arbete haft fem huvudsakliga 

delar, research, testutformning, genomförande, analys och en utvecklingsdel.  

Research 

Researchen gav en klar inblick på vad som tidigare har gjorts och hur utformningen av 

produkter bör designas för att få dem så anpassade för personer med handikapp som 

möjligt. Enheten avser dock inte att skapa ett gränssnitt som är anpassningsbar för 

olika individer med olika förutsättningar, utan målsättningen har varit att ta fram en 

produkt med ett gränssnitt som är anpassat för så bred publik som möjligt. Resultatet 

av researchen blev valet av att använda Universell Design, med dess genomarbetade 

principer och guidelinjer. 
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Testutformning 

Planeringen och utformning av testen har skett med hjälp av DECIDE som är en 

metod framtaget och anpassat för att hjälpa designers planera och strukturera 

användartester. Frågorna och uppgifterna utarbetades sedan med hjälp av Universell 

Designs principer och guidelinjer. 

Genomförande 

Testdeltagarna har varit målgruppen för MyTobii C8, det vill säga personer med 

funktionshinder som behöver en pekskärms data för att kunna kommunicera. Efter 

lite mer undersökning i frågan om målgrupp, fastställdes det att även närstående 

personer och assistenter var en del av målgruppen. Tid och plats bestämdes av 

testpersonerna då var viktigt att testpersonerna befann sig i en tryggmiljö. Varje test 

tog mellan tjugo och fyrtio minuter att genomföra. Testerna spelades in med 

videokamera för att få koncentrationen på testet och inte på analysen. 

Analys 

Analysen av testerna skedde senare i en lugnare miljö, där videoinspelningarna 

granskades och utvärderades utefter Universell Designs guidelinjer. På detta sätt gav 

analysen en klar indikation på de stora problematiska delarna samt vägledande 

information på vad som bör förbättras. 

Utveckling 

Genom analysen kunde användbarhetsproblem presenteras. Problemen ställdes sedan 

upp och ett lösningsförslag utformades.  

Grundstommen i detta arbete har varit användningen av Universell Designs olika 

principer på hur en produkt bör vara utformad för att möta en så bred publik som 

möjligt. Resultatet har visat på tydliga användbarhetsproblem med gränssnittets 

funktion och design samt ett antal presenterade lösningsförslag. 

5.6 Fortsatt forskning 
Genom utvärdera och presentera användbarhetsproblem i det första utkastet har 

MyTobii CSC tagit ett steg närmre användarna. Detta steg är i rätt riktning men det 

behövs fler och större kliv innan gränssnittet verkligen är anpassat efter målgruppen. 

Som första förslag på fortsatt forskning skulle ett användartest till behövts göras. De 

nya förslagen är framtagna för att motverka användbarhetsproblemen som 
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utvärderingen visade på. Det nya gränssnittet däremot har inte testats vilket gör att det 

möjligtvis måste omformas en andra gång.  

Efter den allmänna lanseringen av MyTobii C8 kan det vara en bra efterföljare att göra 

en fältstudie för att komma åt eventuella problem som missats och som lättare visar 

sig när användningen sker i den rätta miljön. 

När det kommer till gränssnittet i sig, så behövs en mer grundläggande analys göras av 

ikonerna. Det vill säga om de har uppfattas på rätt sätt eller om de måste förändras. 

Möjligtvis behövs ännu fler ikoner eller symboler tas fram, så att de som har 

lässvårigheter inte blir drabbade.  

Som en avgränsning i detta arbete har inte C12 och C15 kunnat testas. C12 och C15 är 

två större versioner av C8 som i detta arbete blivit utvärderat. Med en större skärm får 

användaren större träff yta och på så sätt förändras omständigheterna ganska markant. 

En annan avgränsning som gjordes ganska tidigt, var utvärderingen av den fysiska 

enheten det vill säga hårdvaran. Tobii; s önskemål med detta arbete var att få en 

komplett användbarhetsutvärdering av alla i C-Serien såväl mjukvaran som hårdvaran. 

Detta var dock inte möjligt utan får ses som ett förslag till fortsatt forskning. 

För framtida projekt bör hela utformningen av gränssnittet ses över. Det vill säga är 

det verkligen bra att ha ett fast mått på gränssnittet när det vänder sig till så många 

olika personer med så olika förutsättningar? Skulle det inte vara bättre att ha ett 

gränssnitt som är justerbart?  

Med andra ord finns det en heldel saker att rikta ny användbarhetsforskning kring. 

Användarna bör på ett tidigare stadium än denna studie vara inblandande, framför allt 

när utveckling handlar om special produkter som behöver möta så många olika 

personer med så pass olika förutsättningar som MyTobii CSC gör. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Användbarhetsprinciper (Nielsens, 2001) 
Ten Usability Heuristics 

by Jakob Nielsen  
These are ten general principles for user interface design. They are called "heuristics" 

because they are more in the nature of rules of thumb than specific usability 

guidelines.  

Visibility of system status  

The system should always keep users informed about what is going on, through 

appropriate feedback within reasonable time.  

Match between system and the real world  

The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts 

familiar to the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, 

making information appear in a natural and logical order.  

User control and freedom  

Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked 

"emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an 

extended dialogue. Support undo and redo.  

Consistency and standards  

Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean 

the same thing. Follow platform conventions.  

Error prevention  

Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem 

from occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for 

them and present users with a confirmation option before they commit to the action.  

Recognition rather than recall  

Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The 

user should not have to remember information from one part of the dialogue to 
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another. Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable 

whenever appropriate.  

Flexibility and efficiency of use  

Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the 

expert user such that the system can cater to both inexperienced and experienced 

users. Allow users to tailor frequent actions.  

Aesthetic and minimalist design  

Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every 

extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information 

and diminishes their relative visibility.  

Help users recognize, diagnose, and recover from errors  

Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate the 

problem, and constructively suggest a solution.  

Help and documentation  

Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be 

necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to 

search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too 

large.  

 

 

7.2 Bilaga 2: Användbarhetsprinciper (Norman, 1988) 
Visibility 

Med visibility eller svenskt översatt synlighet, menar han att ju synligare funktionerna 

är för användaren desto lättare kommer han eller hon veta vad som skall hända 

härnäst.  

Feedback  

Feedback handlar om att ge respons på den utförda handlingen, så att användaren får 

information om vad som har gjorts och vad det uppnådde. 

Constraints 
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För att motverka att användaren begår misstag, kan designers sätta begränsningar eller 

hinder. Det vill säga att vissa alternativ omöjliggörs som skulle försätta användaren i 

lägen han eller hon inte vill vara.  

Mapping 

Med mapping menar han att förväntade mentala händelse av en funktion måste 

överrensstämma med den verkligen händelsen. Detta sker genom användandet av 

beskrivande symboler vars mentala tolkning och verkliga händelse skall ligga i samma 

riktning. 

Consistency 

I boken Interaction design, beyonde human-computer interaction (Preece, Rogers, 

Sharp, 2002), beskrivs ”consistency” som att element av samma kategori eller som gör 

liknande handlingar ska ha liknande karaktär. Det vill säga att systemet ska se ut och 

bete sig på liknande sätt vid likartade element, vilket i sin tur skapar ett konsekvent 

sammanhang.  

Affordance 

Affordance är en terminologi som används inom användbarhet och syftar till att ett 

objekts egenskaper möjliggör för användaren att veta användningen. Det vill säga 

egenskapen som gör objektet självförklarande vid användning  

 

7.3  Bilaga 3: Frågor och rubriken för den heuristiska 
utvärderingen 

 

Visibility of system status (Synligheten av systemets sin status)(Nielsen) 

Vad finns det för feedback för användaren?  

Ser man vad man gjort alt. vart man är?  

Är det något som kan guida användarna till nästa steg?  

Förstår vid första anblick av sidan vad de ska göra? 

(Finns det några varnings text? Är de korta men tydliga?) 

Vilka symboler kan vara viktiga att alltid ha synligt 



 49

Feedback (Norman) 

Finns det något som skulle förtydliga ännu mer?  

Vad man har gjort och vad det medfödde (outcomefeedback)  

Finns det något som kan lättare få riktlinje på vad nästa steg av handling bör vara 

(Cognitive feedback) 

Kan man med datorns hjälp få fram en feedforward funktion?  

Match between system and real world (Sambandet mellan verkliga livet och 

systemet) (Nielsen) 

Uppfattar användarna orden som används? Är det enligt deras talspråk eller kan det 

vara lite för tekniskt? 

Överrensstämmer produktens arbetsgång, med användarnas vilja att arbeta? 

Är informationen naturlig, lättförståeligt och logiskt presenterat och strukturerat? 

Används metaforer? Är uppbyggda på så sätt att användarna förstår dem och kan 

associera med dem? 

User control and freedom (Användarens kontroll samt frihet i systemet) (Nielsen) 

Finns det några förlåtande knappar, som ex ångra (undo) avbryt (cancel) gör om (redo) 

Finns det klara markeringar på exit knappar?  

Cancel finns överallt på samma plats! Bra. Men behöver man även ha det röda krysset? 

Så att när användaren kommer in på ett oönskat område lätt kan återgå. 

Consistency and standards (konsekventes i systemet samt standarder) (Nielsen) 

Är språket, kontrollerna, grafiken och menyerna konsekvent utförda genom hela 

systemet? 

Finns det ett genomgående utseende och känsla, så som är alla knappar som gör 

liknande grejer försedda med lika utseende och effekter? 

Error prevention (Fel motverkar) (Nielsen) 

(Finns det ett behov av meddelande eller varningstexter som skall indikera för 

användarna vad de har gjort och vad det kommer medföra. Ex vill du verkligen radera 

denna filen? 

Motverkar produkten att arbete kan försvinna? ex auto spara meddelanden som inte 

skickats mm.) 
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Är valen som skall göras logiska? Logiskt uppställda, logiska namn, logiskt förbundna 

till gruppen? 

Constriants 

För att motverka att användaren begår misstag, kan designers sätta begränsningar eller 

hinder. Det vill säga att vissa alternativ omöjliggörs som skulle försätta användaren i 

lägen han eller hon inte vill vara.  

Recognition rather than recall (Igenkännande heller än ihågkommande) 

Finns det hjälpfunktioner som ständigt är tillgängliga och synliga?  

Är relationen mellan kontrollerna och deras action självklara?  

Är funktionen av knapparna och deras label självklara? 

Input delarna tydliga ”input delar” som exempelvis datum, längd? 

Flexibility and efficiency of use (Flexibiliteten och effektiviteten vid användandet) 

(Nielsen) 

Kan produkten motsvara olika användares kunskap, behov, handikapp? 

Hjälper produkten till att guida förstagångsanvändare eller icke data kunniga personer? 

Finns det hjälp för vana dataanvändare att använda genvägar och modifiera de 

vanligaste handlingarna? 

Klara produkten av olika användarmål och interaktions stilar? 

Är det lätt att ångra och ställa tillbaka sina valda värden till default värden? 

Aesthetic and minimalist design (Estetisk och minimalisk design) 

Är designen enkel, naturlig, lätt att lära sig och behaglig att använda? 

Är produkten fri från irrelevant, onödig och distraherande information? 

Är ikoner förståeliga och glasklara? 

Är knapparna etikett och användandet av grafiska kontroller självklara? 

Mapping, (Norman) 

Innan valet görs förstår användaren vad knapptryckningen kommer att göra? 

Stämmer knappens etikett med dess funktion och användarens mentala bild av vad 

som kommer hända? 
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Help users recover from errors (Användarhjälp för att lätt kunna återgå från ett fel) 

Vid fel är felinstruktionerna förklarande på användarnas språk, hjälpande att förslå sätt 

att lösa problemet på ett konstruktivt sätt?  

Är felen skrivna på ett icke: - nonsens – skuldbeläggande sätt för användarna?  

Help and documentation (Hjälp och dokumentation) 

Är hjälpen förklarad på ett klart sätt på användarens språk utan slang? 

Är hjälpen uppdelad så att så att det lätt går att följa? 

Är det lätt för användaren att förstå och applicera hjälp direktionerna, dvs måste 

användarna komma ihåg vad som har skrivits eller kan de läsa och applicera ändringar 

samtidigt? 

Navigation (Navigation) 

Finns det navigationsfeedback så att de vet hur de kom dit de kom samt vilka 

alternativ de har att gå vidare?  

Finns det någon navigationshjälp? Försök att hitta vad de menar med detta!! 

Use of modes (Användarmodes)(Raskin) 

Finns det några “modes” på produkten?  

Om det finns är de väldigt tydligt utsatta så att användaren utan tvekan vet att de är i 

ett visst mode? 

Kan man försöka undvika att mode? 

Structure of information (Informationsstruktur) 

Är den hierarkiska informations ordning uppdelat från generell till specifik? 

Är relaterade delar av information grupperade med varandra? 

Är längden på texterna passande för displayen? 

Extraordinary users (Extra ordinära användare) 

Är färgerna passande för ex färgblinda? 

Är knapparna tillräkligt stora, placerade tillräkligt långt ifrån varandra för användarens 

interaktions sätt? 
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7.4 Bilaga 4: Sammanfattning - Heuristiska 
utvärderingen 

 

Problem     

         Kategori av problem            Vikt(1-3) 

Jag får en känsla av att allt smälter samman, skulle 

vilja ha det uppdelat på ett annat sätt. Saknar som sagt 

en känsla av ingång till min uppgift. Lite ord här lite 

ord där. Kan bero på ej ännu klara delar men något är 

det som inte känns naturligt indelat. Vissa delar känns 

lite väl olika varandra, vilket kan kanske vara bra om 

de ska urskilljas lättare. 

 

Uppdelning, 

struktur feedback 

3 

”Slider” på volymen är olika varför? Kan detta göra att 

det känns lite osammanhängande? Indelningen har 

ibland vita linjer och ibland utskurna linje, dessa bör 

vara mer synkade. Alla vänster texter är högercentrerade 

medans det är vänstercentrering som gäller för de andra. 

Kan detta leda till att det känns rörigt? Text placeringen 

måste ses om . Bra att man använder samma bredstorlek 

på vänster kolumnen samt att man använder sig av 

samma avstånd från toppen till toppen av bokstäverna. 

Med det känns inte strukturerat och symetriskt. Stora 

kolumner med små texter?? 

 

Struktur, 

Consistency 

 

3 

Volymknapparna (up +) (Down -) (Mute) placeringen 

känns inte helt rätt! Första anblick ger de inte ett klart 

intryck. De är de ända som har ikoner kan de bero på 

detta? Varför är OK knappen blå och allt annat svart? 

Den märker ut sig på så sätt att den känns som om 

man ska dra sig dit direkt. Down borde ha en pil neråt 

Struktur och 

consistency 

3 
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och upp en pil uppåt.  

Strukturen är enligt min del inte helt självklar, dock är 

det endast jag som tycker och det krävs mer test för att 

avgöra om det borde ändras. Indelningarna och 

grupperingarna kan ibland kännas otydliga och för 

fjuttiga. Liten skiljelinje, vita linjer, Uppfattas den vita 

texten tillräckligt tydligt? När den vita bakgrunden 

kommer över ett ord eller en mening försvinner de lite lätt 

in i den vita bakgrunden, framför allt får den en annan 

perception vilket kan störa ögat en del. 

 

Struktur (indelning, 

förtydligande) 

Match between 

system and real 

world 

3 

Grupperingen är inte tillräckligt tydlig på en del ställen. 

Det bör vara en mer enhetlig strukturering. Vilka linjer 

skall användas, ska man försöka få in rutor, så att man 

tydligare ser vart man kan trycka? 

 

Struktur och 

förtydligande 

Structure of 

information 

2.5

Uppe i vänstra hörnet hittas feedbacken på vart man är, 

dock kan det vara en viss tvetydighet på att ha 

rubrikerna under varandra istället för jämte varandra. 

Kanske finns ett behov av att visa på home knappen, 

samt även göra ”brödsmulorna” klickbara. 

 

Navigering, 

feedback 

Visibility of 

system status 

3 

Är vänster/höger pilarna verkligen det bästa 

alternativet? Hur kommer användarna uppfatta detta?  

 

Navigation, Kräver 

användartest 

2 

Det finns ingen beskrivning eller text som förklara och 

leder användarna, samtidigt finns det en hjälp att tillgå 

konstant. Målet är att inte ha så simpel design som 

möjligt, därför bör inte text vara med som en hjälpande 

hand.  

Beskrivande 

feedback 

1 
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Detta kommer visa sig i testerna men borde kanske ses 

över. 

 

Det saknas tillgång till genvägar, enligt min mening kan 

man återskapa feedback och genvägar med hjälp av 

klickbara brödsmulor. 

 

Feedback och 

navigation 

2 

Kan känna en viss saknad av ingång till en del av 

sidorna. Vart är det man skall börja?  

Hjälp ikonen, brödsmulor, batteri ikonen, status 

ikoner?  

 

Feedback 

Visibility of 

system status 

2 

Andra ord som kan tänkas vara svårbegripliga: ” 

ambient light sensor” vet själv inte vad det betyder men 

det kanske beror på mig, ”high performance”, Skall 

man kryssa i där om man ska utföra väldigt svåra 

uppgifter? ”Power always on”, Rubriken Stereo / Mono 

visar på valet mellan höger stereo och vänster, ordet mono 

används inte, varför ska det då finnas med i rubriken? 

”Power plan” Planering av strömstyrka eller vad menas? 

”Turn the computer of in 3/10 min” Då hinner man 

kanske inte göra allt det man vill? Det är förmodligen 

avstängningen efter 3/10 min av icke bruk. Texten bör 

ändras! 

 

Språk förståelse 

Match between 

system and real 

world 

2 

Skärmarna som används som metafor för enheten borde 

vara utformade efter hur det verkliga utseendet. Lampa 

anses stå för ide, är det lämpligt att använda en invand 

ikon till något annat? Placering av hörlurarna till 

sammans med radioknappen kan verka lite väl lika och 

Ikon förståelse och 

uppfattning 

Match between 

system and real 

2 
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skapa tvetydighet. 

Kan ikonen vara lite väl detaljerad? 

 

world 

Saknar det röda krysset uppe i högra hörnet. Finns det 

på P10? I så fall bör den vara med även här. Bör det 

finnas en default knapp? Kanske är det så att man 

testar och inte kommer ihåg hur det var. Finns det några 

önskemål att kunna göra detta? Förslag på hur det 

kommer att bli innan man trycker på ok, finns detta? 

Dvs en feedback till användarna vad de har utfört och 

vad det medfödde?  

 

Förlåtelse, 

feedforward 

User control and 

freedom 

2 

Det finns idag ingen default knapp eller något som 

förlåter de valen användaren gör. Det bör ligga som ett 

intresse att ta fram detta 

 

Förlåtande 2 

Genom att skapa ETT sätt att ändra skapar man 

enighet och enighet är lättare att lära sig och att komma 

ihåg. Dock kan det medföra att det lätt blandas ihop. 

 

Konsekvent design 2 

Begränsningarna kan sättas efter dess att exempelvis 

inställningar har gjorts. Dock är det viktigt att 

personerna i fråga själva kan avgöra om de vill sätta en 

sådan begränsning. Ett alternativ är att försätta vissa 

ikoner med dubbel klickning för att inte användarna lite 

väl enkelt skall komma åt dem. Vart skall man 

trycka? Är det mitt på ikonerna eller har de en ruta att 

gå efter? Kan man förtydliga gränssnittet med inrutning?  

 

Constriants fysiska 2.5
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Detta är något som användartesterna kommer visa på. 

Alternativt är att först göra ett sceentest som ett slags 

pilot test innan första användartestet. 

 

Knapplacering och 

storlek 

2 

Jag tycker enligt min mening att den är lite väl mörk. 

Den vita texten blir dock synligare och jag tror att med 

RGB belysning så kan det bli bra. Den vita ”svansen” 

är ett störande objekt som leder användarens ögon mot 

något samt gör den vita texten lite väl otydlig när den 

hamnar ovanpå. Att man använder svarta knappar är 

för att skapa kontrast, enligt mig tar det nästan lite väl 

mycket plats i ögonvrån. De svarta knapparna tar över 

och man försöker binda ihop dem istället med den 

gruppen knappen hör till. Det kan kännas lite plottrigt.  

 

Estetisk och 

minimalistisk 

design 

2.5

Designen är väldigt simpel och fri från just onödig 

information. Om det är något som drar till sig ögat är 

det just knapparna annars är det mest kanske samman. 

Valet av den ljusblåa färgen med ljus strålen över blir 

lite väl mycket för ögat. Alternativet är att ha den 

bakom. 

Ikonerna tar jag inte med just nu 

 

Estetisk och 

minimalistisk 

design 

2 

Varför finns det bara ett antal färger att i gränssnittet. 

Är det någon baktanke eller är det bara en estetisk 

fråga? 

 

Estetik 1 

Behövs det något som visar varnings meddelande? Det 

vill säga ”Vill du verkligen göra dessa ändringar” 

Mapping 1.5
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Hjälpen är inte utskriven men kommer förmodligen inte 

göras synlig och tryckbar. Detta kommer visa sig i 

användartesterna om de vill ha det på detta sätt eller 

inte. 

 

Hjälp avsnitt 1.5

 

Man kan klart se en tendens i utvärderingen. Strukturen och feedbacken tillsammans 

med navigationen är delar som framkommer som ganska stora brister och bör 

undersökas tydligare.  

Testet visade på att ytterligare förtydligande bör göras i gränssnittet. Dock är det inte 

något som behöver vara säkert innan ett första användartest har gjorts. Med 

indikationerna på struktur och feedback kommer fortsatt studie göras inom dessa 

ämnen.  

Nyckel ord: 

Structure of information 

Match between system and real world (Nielsen) 

Feedback (Norman) 

 

7.5 Bilaga 5: Användartesternas uppgifter 
Användartest, Uppgifter (Närstående personer) 

 

Uppgift 1 LÄS UPPGIFTERNA HÖGT 

1. Ställ in ljudet så att indikatorn står på ca 50 % 
2. Vilken Stereo/Mono inställning är förvald? 
3. Ställ in så att ljudet endast kommer från höger 
4. Återgå till kontrollpanelens huvudsida 
5. Gå tillbaka och stäng av ljudet 
6. Återgå till kontrollpanelens huvudsida 

Uppgift 2 LÄS UPPGIFTERNA HÖGT 
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1. Ställ in bakgrundsljusstyrkan så att indikatorn står på ca 75 % 
2. Gå tillbaka till kontrollpanelens huvudsida 
3. Ändra så att ljusinställningen är satt till automatiskt 
4. Återgå till kontrollpanelens huvudsida 

Uppgift 3 LÄS UPPGIFTERNA HÖGT 

1. Ändra språket på texterna från svenska till engelska. 
2. Återgå till kontrollpanelens huvudsida 
3. Ändra tillbaka språkinställningen till svenska 
4. Återgå till kontrollpanelens huvudsida 

Uppgift 4 LÄS UPPGIFTERNA HÖGT 

1. Gå in under systeminformation  
2. Vad har MyTobii för versions nummer? 
3. Vad heter de olika huvudkategorierna? 
4. Återgå till kontrollpanelens huvudsida 

Uppgift 5 LÄS UPPGIFTERNA HÖGT  

1. Tryck på den ikonen som ställer in de tre knapparna som sitter på sidan av enheten 
2. Ställ in så att A knappen sänker volymen 
3. Ställ in så att B knappen ökar volymen 
4. Ställ in så att C knappen stänger av volymen 
5. Gå till kontrollpanelens huvudsida 
6. Gå tillbaka och ändra dina val så att A knappen ökar volymen och B knappen 

sänker volymen. 

Uppgift 6 LÄS UPPGIFTERNA HÖGT 

1. Tryck på switches ikonen 
2. Ställ in så att den ena switchen stänger av ljudet och den andra ökar volymen 
3. Ställ in så att ena switchen agerar som ON knapp när enheten är avstängd 
4. Återgå till kontrollpanelens huvudsida 

Uppgift 7 LÄS UPPGIFTERNA HÖGT 

I denna sista uppgift ber vi dig att utföra ett antal inställningar: 

1. Ställ in ljudet så att det endast kommer från höger högtalare. 
2. Ställ in ljuset till en behaglig nivå. 
3. Vad står det i hjälpen på språkinställningarna?(Läs högt) 
4. Vilka två huvudalternativ finns det under inställningar för trådlöst? 
5. Gå tillbaka till ljudinställningar och ställ in ljud nivån på ca 25 %. 
6. Välj det alternativet du tror medför längre batteritid. 
7. Stäng av ljudet 
8. Aktivera de trådlösa funktionerna Wi-Fi och GPS 
9. Vad står det under hjälpknappen på kontrollpanelens huvudsida?  
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10. Ändra inställningen på Switch 2 så att den minskar ljudet 
11. Ändra inställningarna så att inställningarna för trådlöst står i flygläge 

 

NU ÄR TESTET KLART TACK FÖR DIN 

MEDVERKAN!! 

 

Användartest, Uppgifter (Brukare) 

Uppgift 1  

1. Tryck på ikonen längs upp till vänster 
2. Försök att sänka volymen 
3. Tryck på knappen som gör att det blir 

tyst 
4. Tryck på OK knappen längs nere till 

höger 

 

Uppgift 2 

7. Tryck på den ikonen längst ned till 
höger 

8. Tryck på frågetecknet längst upp till 
höger.  

9. Stäng fönstret 
10. Kryssa i den översta rutan 
11. Tryck på knappen nere till höger 

 

Uppgift 3  

1. Tryck på ikonen som ser ut som ett 
jordklot. 

2. Tryck på den största knappen 
3. Tryck sedan på den understa knappen 
4. Tryck på OK 

Uppgift 4  

5. Tryck på ikonen som har en 
dataskärm och en lampa på sig. 

6. Tryck på den gröna bocken 
7. Tryck på 50 % 
8. Tryck på den knappen nere till vänster

Uppgift 5  

5. Tryck på batterisymbolen 
6. Tryck på det alternativet som är underst 
7. Tryck på OK knappen 

 

Uppgift 6  

1. Tryck på valfri symbol 
2. Gå tillbaka till den förra sidan 
3. Tryck på en annan symbol. 
4. Tryck på knappen längst uppe till höger 

(FRÅGETECKNET) 
5. Gå tillbaka 
6. Tryck på den röda knappen 

 

Uppgift 7  

1. Dags att spela ett spel 
2. Försök att hitta vart spelen finns. 
3. Välj det spelet du tycker verkar vara 

roligast 
4. Avsluta och testa ett nytt 
5. Gå tillbaka till ”Hem” sidan 
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7.6 Bilaga 6: Användartesternas Enkät/Intervju 
Vänligen läs påståendena och kryssa i det alternativ som du anser instämmer bäst, skriv därefter en 

motivering till ditt valda alternativ.  

Påstående   Stämmer 
INTE alls 

Stämmer 
delvis 
INTE 

Varken 
eller 

Stämmer  Stämmer 
helt och 
hållet 

Motivering 
(Vänligen skriv 
motivering till 
ditt val) 

Ikonerna och knapparna 
är tillräckligt stora för att 
undgå feltryck. 

           

Ikonerna och knapparna 
är placerade tillräckligt 
lång ifrån varandra för 
att undgå feltryck. 

           

Denna produkt kräver 
för hög precision och 
pricksäkerhet för att 
användas av brukare.  

           

Det är inga problem att 
förstå vilka objekt som 
är tryckbara.  

           

Produktens användning 
känns tilltalande.  
 

           

Produkten känns enkel 
och lättförståelig att 
använda. 

           

Du saknade hjälp 
instruktioner  
 

           

Texterna som används 
är tydliga och lätta att 
förstå. 
 

           

Produkten gav dig 
tillräckligt med 
information för att 
underlätta användandet.  

           

Generellt sätt kändes 
uppgifterna svåra. 

           

Generellt sätt kändes 
uppgifterna lätta. 

           

Textstorleken är 
tillräkligt stor för att lätt 
kunna uppfattas och 
läsas. 

           

Kontrasten och färgerna 
uppfattas som tydliga. 

           

Informationen 
uppfattades 
strukturerad och tydligt 
presenterad. 

           

Produkten kan användas 
utan några större 
bekymmer för brukare. 
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Lista tre negativa och positiva synpunkter om produkten. 

Negativt: 

Nr Synpunkt 

1  

2  

3  

 

 

Positivt: 

Nr Synpunkt 

1  

2  

3  

 

Lista tre negativa och positiva synpunkter om produkten utifrån brukarens ögon. 

Negativt: 

Nr Synpunkt 

1  

2  

3  

 

 

Positivt: 
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Nr Synpunkt 

1  

2  

3  

 

7.7 Bilaga 7: Resultat av användartesternas 
Enkät/Intervju  

Vänligen läs påståendena och kryssa i det alternativ som du anser instämmer bäst, 

skriv därefter en motivering till ditt valda alternativ.  

Påstående   Stämmer 
INTE alls 

Stämmer 
delvis 
INTE 

Varken 
eller 

Stämmer  Stämmer 
helt och 
hållet 

Motivering 
(Vänligen skriv 
motivering till 
ditt val) 

Ikonerna och knapparna 
är tillräckligt stora för att 
undgå feltryck. 

        X   

Ikonerna och knapparna 
är placerade tillräckligt 
lång ifrån varandra för 
att undgå feltryck. 

      X     

Denna produkt kräver 
för hög precision och 
pricksäkerhet för att 
användas av brukare.  

X           

Det är inga problem att 
förstå vilka objekt som 
är tryckbara.  

      X     

Produktens användning 
känns tilltalande.  
 

      X     

Produkten känns enkel 
och lättförståelig att 
använda. 

  X         

Du saknade hjälp 
instruktioner  
 

      X     

Texterna som används är 
tydliga och lätta att 
förstå. 
 

    X       

Produkten gav dig 
tillräckligt med 
information för att 
underlätta användandet.  

      X     
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Generellt sätt kändes 
uppgifterna svåra. 

X           

Generellt sätt kändes 
uppgifterna lätta. 

      X     

Textstorleken är 
tillräkligt stor för att lätt 
kunna uppfattas och 
läsas. 

      X     

Kontrasten och färgerna 
uppfattas som tydliga. 

      X     

Informationen 
uppfattades 
strukturerad och tydligt 
presenterad. 

    X       

Produkten kan användas 
utan några större 
bekymmer för brukare. 

      X     

 

Lista tre negativa och positiva synpunkter om produkten. 

Negativt: 

Nr  Synpunkt 

1  Volymen var helt förvirrande. 
2  Ljuset bör visas endast i % tal eller i ord 

3  Allt kändes lite blått. Blåa ikoner på blå bakgrund 

 

 

Positivt: 

Nr  Synpunkt 

1  Lätt tryckt 
2  Bra med enkeltryckning än dubbel 

3   

 

Lista tre negativa och positiva synpunkter om produkten utifrån brukarens ögon. 

Negativt: 

Nr  Synpunkt 

1  Lite känslig tryckning, önskar en känselinställning 

2  Lite för lite kontrast, svårt att uppfatta vad Iman kunde trycka på. Hade helst sett ett mer inrutat 
gränssnitt 

3  Skulle vilja att knapparna var lite tydligare  

 

 

Positivt: 
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Nr  Synpunkt 

1  Inte så mycket på varje sida. 
2   

3   

 

Påstående   Stämmer 
INTE alls 

Stämmer 
delvis 
INTE 

Varken 
eller 

Stämmer  Stämmer 
helt och 
hållet 

Motivering 
(Vänligen 
skriv 
motivering 
till ditt val) 

Ikonerna och knapparna är 
tillräckligt stora för att 
undgå feltryck. 

        X   

Ikonerna och knapparna är 
placerade tillräckligt lång 
ifrån varandra för att undgå 
feltryck. 

        X   

Denna produkt kräver för 
hög precision och 
pricksäkerhet för att 
användas av brukare.  

  X         

Det är inga problem att 
förstå vilka objekt som är 
tryckbara.  

X           

Produktens användning 
känns tilltalande.  
 

        X   

Produkten känns enkel och 
lättförståelig att använda. 

  X        Efter ett tag 
inte helt 
solklart från 
första start 

Du saknade hjälp 
instruktioner  
 

      X     

Texterna som används är 
tydliga och lätta att förstå. 
 

  X        Förstod inte 
riktigt vad 
som skulle 
göras när 
man tryckte 
på de gröna 
knapparna. 
Vad som var 
på/av på 
ljudknappen 
uppfattades 
inte. 

Produkten gav dig tillräckligt 
med information för att 
underlätta användandet.  

  X        Tar nog lite 
tid att 
komma in i 
användandet 

Generellt sätt kändes 
uppgifterna svåra. 

      X     

Generellt sätt kändes 
uppgifterna lätta. 

  X         

Textstorleken är tillräkligt 
stor för att lätt kunna 

  X         
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uppfattas och läsas. 

Kontrasten och färgerna 
uppfattas som tydliga. 

      X     

Informationen uppfattades 
strukturerad och tydligt 
presenterad. 

  X        Kändes lite 
rörigt nu i 
efterhand 

Produkten kan användas 
utan några större bekymmer 
för brukare. 

      X    Kommer ta 
ett tag att 
lära sig men 
för Amanda 
kommer det 
att fungera. 

Lista tre negativa och positiva synpunkter om produkten. 

Negativt: 

Nr  Synpunkt 

1  Inte helt enkel att använda, om man inte är van vid datorer kommer det vara ett beskymmer 
2   
3   

Positivt: 

Nr  Synpunkt 

1   
2   
3   

 

Lista tre negativa och positiva synpunkter om produkten utifrån brukarens ögon. 

Negativt: 

Nr  Synpunkt 

1  Amanda kommer vilja ha större och tydligare feedback på om vad som är intryckt och när det är 
intryckt.  

2  Önskar ett meddelande eller någon indikation på batteri tider. Dvs Madelene uppfattade inte 
ikonerna uppe i informationsbaren 

3   

 

 

Positivt: 

Nr  Synpunkt 

1  Bra med Av/På knappen vid sidan. Det kräver dock en feedback på att den är intryckt eller att den 
håller på att startas 

2   
3   
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7.8 Bilaga 8: Analys med Universell Design; s 
guidelinjer 

 
 
 
 
PRINCIP ETT ‐ Rättvis 
användning 
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Förslag till lösningar 

Framställer samma 
mening med 
användningen för alla 
användare; identisk 
så långt möjligt 
annars likvärdig.      x      

Vissa delar har 
endast text och inte 
förklarande symboler 
eller ljudligt 
alternativ, vilket gör 
att personer med 
dålig eller ingen syn, 
kommer inte kunna 
förstå dessa delar. 

Skapa en möjlighet 
att få texten uppläst. 

Undviker segregering 
eller att karakterisera 
någon användare        x

   

Gör restriktioner för 
privatliv, säkerhet 
och skydd lika 
tillgängligt för alla 
användare 

           
   

Designa är tilltalande 
för alla användare 

      x    

Vissa delar av 
gränssnittet är lite 
för litet, vilket gör att 
de personer med 
större motorisk 
funktion hinder har 
svårigheter att 
interagera. 

Öka storleken och 
sätt en glesare 
struktur. 

 
 
PRINCIP TVÅ ‐ Flexibel användning 
 
Varje potential 
användare kan hitta 
minst ett sätt att 
använda produkten 
effektivt    x         

Användarna hade 
svårt att förstå 
aktiveringens 
funktionen. Idag sker 
aktiveringen först när 
fingret tas bort från 
knappen och inte när 
man trycker på den. 

Förslagsvis bör det 
finnas en 
interaktionsinställnin
g. Där man själv kan 
ställa in valen hur 
man vill att 
produkten skall 
agera vid 
interaktion. 

Designen är anpassad 
så att det passar både 
höger och 
vänsterhänta      x      

Vissa interaktiva 
delar har en större 
träff yta på höger 
sidan, vilket gör att 
vänster användare 
har svårare att träffa. 

Centrera, ruta in och 
förtydliga de 
interaktiva delarna, 
så att en större och 
mer uppenbar 
interaktion 
framhävs. 
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Underlättad 
precisionen och 
exaktheten för 
användaren 

  x         

För små interaktiva 
delar som kräver hög 
precision för att 
träffa. Inte speciellt 
tydligt att 
interaktionen kan ske 
runt vissa små delar 
av knapparna. 

Förtydliga, förstora 
och öka avståndet 
mellan de interaktiva 
delarna. 
Visa på att träff ytan 
är större än vad den 
uppfattas att vara. 
Är det en liten 
checkbox som går 
att träffa genom att 
röra ikonen så visa 
på att ikonen är 
tryckbar.  

Skapa anpassning för 
användarens 
inlärningstakt.       

   

 
 
PRINCIP TRE ‐ Enkel och intuitiv 
   

 

Ingen komplicerad 
funktion och design
            x  

   

Konsekvent med 
användarens 
förväntningar och 
intuitioner 

  x         

Vissa funktoner som: 
Ljudinställningens 
”tyst” och ”ljud på” 
knapp uppfattas helt 
bakvänt. 
 
Förväntningarna 
under Bakgrundsljus, 
Switchinställningar 
och Trådlöst har alla 
en checkbox som vid 
interaktion ger nya 
inställningsmöjlighet
er. Alla checkboxat 
ser likadana ut men 
fungerar olika. Den 
ena bockar man i för 
att för fram de undre 
delarna. Den andra 
avmarkerar man för 
att få fram de 
underdelarna och 
den tredje har en 
synlig undre del. 
 
Ett problem är att 
många av ikonerna 
går att interagerar 
med och många går 
inte att interagera 
med. Problem 
uppstår för 
användarna när de 
förväntar sig att vissa 
ikoner skall gå att 

Använd radioboxar 
för att visa om ljudet 
är på eller av. 
 
Välj en lösning och 
var konsekvent på 
dessa. Låt de undre 
delarna vara synliga 
under hela tiden. Ge 
dock en feedback att 
det inte går att 
interagerar med den 
om man inte kryssar 
av checkboxen 
 
Gör ikoner 
tryckbara: 
Ljudstapeln, 
Stereo/Mono 
ikonerna, 
Ljusskärmarna, 
hårdvauknapparnas 
action, 
Switchknapparns 
action, aktuella 
språk texten, 
Trådlöst texten 
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trycka på. 
Anpassad design för 
en bred utsträckning 
av läs, skriv och 
språkkunnighet   
 

      x    
Textens storlek kan 
vara lite väl litet, 
samt att den vita 
texten på en hyfsat 
ljus bakgrund skapar 
otydlighet 

Öka textstorleken 
samt mörklägg 
bakgrunden lite mer. 

Bra konsekvent 
struktur av 
information, med 
dess betydelse i fokus 

        x  
   

Effektiv dialog och 
feedback under och 
efter uppgiften är 
avklarad 
 

      x    
Viss feedback på det 
valda valet visas men 
ganska otydligt 

Förtydliga valet som 
har gjorts alternativt 
gör namnet 
tryckbart.  

 
 
PRINCIP FYRA ‐ Uppfattningen av information 
 

 

Bred användning av 
olika inställningar 
(bildliga, ljudliga och 
taktila) för 
presentation av 
nödvändig 
information      x      

Det finns ett behov 
av att möta de 
personer med läs 
svårigheter samt de 
personer samt har 
svårt att se. Förstår 
man inte samt att det 
inte finns någon 
förklarande ikon är 
det omöjligt att veta 
vad man skall utföra. 

Skapa en interaktiv 
röst som läser upp 
de delar som 
användaren vill ha 
uppläst. Använd mer 
ljudlig feedback på 
knappar och andra 
funktioner. 

Maximerad 
perceptuell läslighet 
på nödvändig 
information 
 

  x         
Mycket av texten 
idag är för liten samt 
dess perceptuella 
tydlighet är inte 
tydlig nog 

Öka text storleken 
och antingen byt 
färg på texten eller 
gör bakgrunden lite 
mörkare 

Särskilj objekt så att 
de blir lätta att 
beskriva.(Gör det 
lättare att ge 
instruktioner eller 
riktlinjer)   
 

           
   

Skapa kompatibilitet 
med olika teknik eller 
produkter som 
används av personer 
med sinne handikapp 

    x      

Idag saknas teknik 
som ger blinda eller 
personer med 
mycket nedsatt syn 
möjligheten att 
använda och 
interagera med 
produkten. 
 
Ljudlig feedback 
saknas  

En uppläsnings 
funktion saknas. 
 
Ljudligfeedback i 
denna delen av 
utvecklingen finns 
inte men det är på 
gång. 

.  
 
PRINCIP FEM ‐ Tolerans av fel 
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Designen minimera 
risken eller 
allvarlighetsgraden av 
att begå misstag.   
 

    x      

Tillbaka eller ånger 
knapp saknas. Detta 
gör att användarna 
inte kan återgå till de 
inställningarna som 
fanns från början.  
 
Varnings 
meddelande som 
varnar användaren 
om ex ”batteritiden 
håller på att ta slut”, 
”valet av denna 
funktion leder till 
lägre batteritid” mm 

Skapa en knapp som 
ger tillbaka de 
inställningar som 
fanns när man 
började. Alternativt 
en 
återställningsknapp 
på varje 
inställningssida. 
 
Skapa meddelande 
som varnar 
användaren för vad 
som kommer att 
hända. Ex ”Låg 
batterinivå, ladda 
batterierna” 

Strukturen (mest 
använda, mest 
tillgängliga, riskfyllda 
objekt bör elimineras, 
skyddas eller 
isoleras)av objekten 
miniminera risker och 
fel:  
 

  x         

Risk med feltryck på 
grund av närliggande 
ikoner. Exempelvis 
avbryt och OK 
knappen, 
stängknappen och 
hjälpknappen på 
kontrollpanelens 
huvudsida 

Öka storleken på 
knapparna och 
omplacera eller öka 
avståndet mellan 
knapparna. 

Varnar för risker och 
fel 
  x           

Idag finns inga 
meddelande som 
varna för risker och 
fel 

Skapa meddelande 
som varnar eller 
meddelar vad som 
sker eller kommer 
att ske 

Har 
misslyckandeförlåtan
de funktioner 
    x         

Det finns en avbryt 
knapp som återgår 
till föregående meny, 
dock finns det ingen 
ångra eller bakåt 
knapp. 

Skapa en återställare 
knapp alternativt ta 
in en ångra knapp på 
varje sida. Så att 
användaren kan 
ångra den sista 
utförda handlingen. 

Motverka omedvetna 
handlingar i uppgifter 
som kräver 
vaksamhet 

  x         

Interaktionen med 
enheten har inte 
någon förlåtande 
funktion. 
 
Storrisk att komma åt 
oönskade knappar 
och funktioner. 

Lägga in förlåtande 
eller hjälpande 
effekter på 
interaktionen 
exempelvis: 
Vid ihållande press 
eller rörelse på 
knappar ska det 
ändå vara möjligt att 
aktivera. 
Programmera om 
knapparna så att de 
blir aktiverade vid 
press och inte när 
man släpper. 
 
Skapa större 
knappar och 
interaktiva delar. 
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.  
 
PRINCIP SEX ‐ Låg fysisk ansträngning   
 

 

Designen kan 
användas effektivt, 
behagligt och utan 
märkbar trötthet.  
      x      

På grund av att 
användarna måste 
koncentrera sig för 
att pricka rätt är det 
lätt att efter ett tag 
tröttna. 

Gör interaktionen 
lättare genom att: 
Öka storleken på 
knapparna 
Minska den höga 
precisionen som 
finns idag 
Förtydliga var man 
kan interagera 
Öka kontrasten 

Tillåter användare att 
behålla en neutral 
kropps position 
 

           
   

Använd måttlig 
handlingsduglig kraft
   
 

           
   

Låg repetition av 
handlingar 
        x

   

Miniminera 
oavbruten fysiska 
ansträngningar 
 

           
   

.  
 
PRINCIP SJU ‐ Storlek 
och utrymme för 
tillvägagångssätt och 
användning 
 

           
   

Storleken och 
utrymmet är 
anpassat så att det 
blir, gripbart, 
hanterbart, oavsett 
användarens 
kroppsliga storlek, 
hållning eller 
mobilitet.  
 

        x  

   

Har ett klartsynfält till 
viktiga objekt oavsett 
från sittande eller 
stående användare 

           
   

Skapa ett avstånd till 
komponenter så att 
användare oavsett 
sittande eller stående 
kan kom åt, utan att 
det skall vara 
obekvämt 
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Anpassa variationen 
för hand och 
greppstorlek   
 

           
   

Skapa 
tillfredställande 
utrymme för 
användningen av 
assisterande 
apparater eller 
personlig assistans. 
 

        x  

   

 

 


