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Abstrakt 
 

Projektet startade på uppdrag av eHälsoinstitutet i Kalmar. Syftet var att ta 

fram ett webbaserat utbildningsgränssnitt för äldre läkemedelsanvändare. 

Arbetets omfattning har inneburit att ta designa ett gränssnitt som skall 

uppfylla vissa krav för användbarhet inom olika kriterier.  

Problemets utgångspunkt har varit att försöka undersöka vilka faktorer som 

kan stimulera och vara viktiga för användbarhet i gränssnitt emot en äldre 

målgrupp med åldersrelaterade svårigheter. 

För att belysa problemet har olika metoder åtagits såsom Normans 

designprinciper, gestaltlagar, observationer och intervjuer. Med hjälp av 

dessa har intressant data kunnat tas fram som senare analyserat, utvärderats 

och visualiserats.  

 

Resultaten har genererat intressanta företeelser om användbarhet utifrån 

flera perspektiv. En del har varit konkreta, medan andra mer abstrakta. Vad 

som framkommit av betydelse är att designprinciper får anses vara en viktig 

källa för god användbarhetsdesign och positiva upplevelser för de äldre.  

 

Nyckelord: användbarhet, äldre, IT, design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   
 

   
 

Förord 

Först av allt vill jag tacka alla personer som varit inblandade på 

eHälsoinstitutet i Kalmar samt uppdragsgivaren Alastair Creelman som gett 

mig ett intressant och spännande projekt att arbeta med. 

I synnerhet vill jag ge ett stort tack till Morgan Rydbrink som ställde upp 

med sin tid och kunskap, och varit vägledande kring olika frågor.  
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1 Introduktion  
Internet har förändrat många tjänster i samhället. För den äldre befolkningen 

medför det en ytterligare utmaning om nya sätt att utnyttja tekniken och 

möjligheten till vad den kan användas till. Samtidigt ger den ständigt ökande 

och komplexibiliteten upphov till barriärer bland äldre användare (Castilla, 

2013). I detta avseende har denna grupp av användare delvis också hamnat i 

skymundan för tekniken, vilket blir en prövning för hur man designar god 

användbarhet.  

 

Offentliga e-tjänster på nätet kräver vissa nödvändiga kunskaper, vilket oftast 

äldre saknar (Barth, 2011).  Dessutom är gränssnitten, i allmänhet, idag 

designade så att de främst är anpassade till den yngre generationen, vilket 

ytterligare försvårar för de äldre (Castilla, 2013). 

 

Enligt socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

behöver läkemedelsbehandlingen av äldre avsevärt förbättras. På 

eHälsoinstitutet bedrivs flera forskningsprojekt i samarbete med familjen 

Kamprads stiftelse hur man kan förbättra läkemedelsanvändningen för äldre i 

Småland (God läkemedelsanvändning för äldre i Småland, GLAS). 

 

En del av det s.k. GLAS-projektet består i att ta fram, designa och utvärdera 

en webbaserad utbildning för äldre inom läkemedel och deras användning, 

men också i att stimulera denna målgrupp till att bli mer införstådd kring 

information om läkemedel och dess användningsområden. Tanken med 

utbildningen är att den skall vara användarvänlig, stimulerande och 

interaktiv. 

 

 

1.1 Inledning 

Äldres erfarenhet av att använda internet och datorer, kan på grund av bland 

annat kognitiva försämringar leda till användbarhetssvårigheter (Stamato, 

2012). Eftersom offentliga e-tjänster utöver den allmänna kännedomen kräver 

ytterligare kunskaper som denna grupp kan sakna, kan det leda till 

svårigheter att utnyttja tekniken. (Barth, 2011). 

 

Det finns således speciella krav som man måste ta hänsyn till när man vill 

utforma ett användbart gränssnitt som är anpassat för äldre användare. Detta 

väckte intresset för på vilket sätt man kan främja denna målgrupp. Baserat på 

projektets område användes vissa designprinciper i ett utbildningsgränssnitt 

som kan förenkla och ge stöd åt användaren. Uppsatsens kommer därför 
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handla om användbarhet och gränssnitt för äldre människor när det gäller en 

utbildning inom läkemedelsanvändning. 

 

1.2 Problemformulering 

På vilket sätt skapar man god användbarhet i ett utbildningsgränssnitt? Vad är 

det för faktorer som styr och främjar användbarhetsupplevelsen i ett 

gränssnitt? 

 

Målet med undersökningen är att försöka skaffa kunskap om hur man skapar 

god användbarhet i ett utbildningsgränssnitt genom att undersöka de faktorer 

som styr och främjar användbarhetsupplevelsen i ett gränssnitt.  

 

Eftersom det rör sig om hur äldre människor kan använda IT på ett bra sätt 

ställs andra krav på utformning och de faktorer som kan bidra med god 

användbarhet. I takt med att fler tjänster blir webbaserade och nya tekniska 

innovationer blir mer avancerade höjs kraven för kunskap. Detta skapar 

problem för en del äldre som inte har nödvändiga datorkunskapen för att 

utnyttja tillgängliga tjänster för allmänheten. 

Detta ställer nya krav på användbarhet. Hur äldre människor upplever detta är 

givetvis inte lätt att veta, och utgör själv kärnan i arbetet att försöka ta reda på 

mer om. Utmaningen blir att undersöka hur man skall gå tillväga för att 

designa ett gränssnitt som uppfyller dessa specifika kriterier för 

användbarhet.  

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med projektet är att försöka undersöka på vilket sätt man kan designa 

ett utbildningsgränssnitt inom läkemedelsanvändning för att generera god 

användbarhet för äldre användare. 

 

Genom att studera teorier och tidigare forskning om äldre, IT och 

användbarhet samt designteorier kommer ett underlag erhållas vad gäller 

användbarhet. Arbetsgången kommer att inkludera designen av en prototyp 

med hjälp av Adobe Illustrator och Indesign. Prototypen kommer att 

utvärderas och testas med hjälp av observationer och intervjuer. 

Den generella frågeställningen blir således: 

 

Hur kan man med designprinciper främja användbarheten för äldre 

användare i ett utbildningsgränssnitt? 
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1.4 Avgränsning 

Eftersom uppsatsen är begränsad till en relativ kort period, kommer arbetet 

att avgränsas till äldre och användbarhet.  

Endast en utvald del inom GLAS-projektet kommer att beröras. En avgränsad 

del av ett gränssnitt kommer att undersökas och försöka förbättras vad gäller 

användbarhet.   

 

För att arbetet skall kunna slutföras och uppfylla kraven på bästa sätt, 

kommer prototypen för observationen inte täcka alla delar, utan endast de 

nödvändigaste momenten. Några justeringar i efterhand efter observationen 

och intervjuerna med koppling till prototypen kommer heller inte att 

genomföras.  
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2 Bakgrund 
Den ständigt ökande komplexibiliteten inom IT har skapat digitala klyftor 

bland äldre. Teknikutvecklingen medför snabba förändringar vilket då kan 

vara svåra att anpassa sig till. Många av de äldre genomgår förändringar i 

livet vad gäller fysiska och kognitiva nedsättningar. I sin tur kan detta leda 

till svårigheter för dem att använda datorer och internet samt annan ny teknik 

(Stamato, 2012). 

Utmaningen för designers härifrån innebär också etiska och sociala skäl för 

utformning av produkter och tjänster för denna målgrupp. Följaktligen 

innebär det ett visst ansvarstagande där man arbetar för att motverka 

diskriminering och isolering, inte minst mot äldre och användare med 

funktionshinder för att kunna låta denna grupp kunna ta del av internet 

(Biswas, 2011). Arbetets centrala delar kommer då att beröra äldre och IT 

samt användbarhet (se figur 1).  

 

 

 

 

 

  
Figur 1: Tre stycken symboler för IT, äldre och användbarhet. 
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Äldres erfarenhet att få integrera med teknik i relativ hög ålder har skapat 

barriärer mellan två generationer; en yngre generation som i ett tidigt skede 

fått lära sig att växa upp med tekniken, och en äldre som inte haft samma 

förutsättningar till detta. Detta har bidragit till en klyfta mellan dessa grupper. 

 

Castilla nämner de äldre som en utsatt grupp, skild och isolerad från det 

digitala informationsflödet, vilket då är företeelsen för en ny social barriär, 

den så kallade digitala klyftan (Castilla, 2011). Detta karaktäriserar denna 

grupp som socialt isolerad, i att inte kunna få ta del av eller vara en del av 

den tillgängliga informations och kommunikationsteknik kring vilket man 

också ser ett behov av att förbättra. En generationsklyfta mellan dessa två 

grupper har växt till sig omfattande, där äldres förhållande till kunskap, 

tillgång och användning av Internet omfattar en betydande lägre nivå jämfört 

med yngre grupper (Castilla, 2011). Visserligen gäller det här inte alla äldre, 

men att den digitala klyftan, i någon omfattning, finns mellan flertalet yngre 

och äldre kan man nog inte betvivla.  

 

Den digitala klyftan kännetecknar en betydande del av befolkningen som 

förhindras att ta del av offentliga e-tjänster på nätet som annars är tänkt att 

vara öppen för alla. Det rör sig om ojämnheter och kunskapsluckor inom 

information samt brist på information, datorvana och mediatillgång i 

allmänhet. Det råder alltså då en ojämn fördelning av informationsteknik, 

tillgång och användning för en viss grupp av befolkningen i detta avseende 

(Barth, 2011). Konkret skulle det kunna bero på avsaknaden av dator och 

internet på grund av att det t.ex. skulle vara för dyrt att ha detta. Ett annat 

exempel skulle kunna vara när en användare skulle ha svårigheter att fylla i 

ett online formulär för en viss tjänst, på grund av motoriska eller kognitiva 

nedsättningar. Likaså vad gäller förmågan att kunna använda internet och 

datorer på rätt sätt (Barth, 2011).  

 

Hälsorelaterade e-tjänster över internet är något som ständigt ökar. Enligt en 

amerikansk studie förklarar Chung Telemedicin som ett effektivt 

komplement inom den traditionella sjukvården. Fördelen med det 

internetbaserade gränssnittet är att ge korrekt hälsoinformation till äldre vid 

behov, eftersom dessa oftast har begränsade möjligheter än yngre vuxna. 

Anmärkningsvärt fyller detta en viktig funktion eftersom den äldre 

befolkningen fortsätter att öka dramatiskt. Viktigt är också behovet av att 

analysera hälsorelaterade tjänster i samband med äldres begränsningar och 

ökad sjukdomsomfattning (Chun Young, 2012). Dock finns det en misstro 

bland äldre i att använda offentliga tjänster på nätet eftersom kontakten med 

statliga myndigheter enligt tradition föredras att ske “face to face” (Choudrie, 

2013). 

 



 

 

  10 (45) 
 

Utöver den allmänna kännedomen kräver offentliga tjänster ytterligare 

kunskaper som är nödvändiga, kan detta bidra till svårigheter att använda 

tekniken till det den är tänkt för. Konsekvensen innebär då att användaren 

heller inte kan utnyttja allmänna e-tjänster som är tänkt och därmed faller 

utanför det offentliga informationssamhället. En missgynnad minoritet av 

befolkningen där ojämlikheter spelar en central roll styrker ytterligare bilden 

av den digitala klyftan i sammanhanget (Barth, 2011). Ovanstående resulterar 

då i en obalans i internetanvändningen. Visionen om lika rätt till delaktighet 

är inte minst sagt hotad (Brandtzaeg, 2011). 

 

Regeringar runt om i världen strävar efter att kunna erbjuda offentliga e-

tjänster för alla medborgare i sina respektive länder. Detta tvingar äldre att 

antingen integrera med tekniken eller bli avskild från den, något som givetvis 

speglar det faktiska problemet där isoleringen från det moderna samhället är 

ett faktum (Choudrie, 2013). 

 

Jämförelsevis lyfter Jerónimo fram vikten av Internet som en bidragande 

faktor för att aktivera den äldre, samt också minska marginalisering och 

social isolering för dessa. Företag och offentliga institutioner har däremot inte 

riktigt varit så tillmötesgående för äldre vilket också fått dem att hamna i 

skymundan för att kunna ta del av tillgängliga tjänster (Jerónimo, 2012). 

 

Trots att det är det äldre och funktionshindrade som har det största behovet av 

hjälp ifrån statliga tjänster, har dessa ironiskt nog den också den lägsta 

möjligheten. I USA har de allmänna biblioteken blivit tillträde för de äldre i 

liknelse med offentliga e-tjänster för dem som annars saknar tillgång till 

dessa. Betydelsen härifrån bidrar till olika tillgångsfaktorer för de äldre som 

fri tillgång till internet på lokala bibliotek, möjlighet att kommunicera med 

familjer utomlands eller rentav lyssna till musik på nätet (Choudrie, 2013). 

 

I Sverige använder 80 % av svenskarna internet varje dag. Dock är det 

skillnader mellan befolkningsgrupper, där äldre har en klart lägre tillgång till 

internet och använder det mindre frekvent. Vidare spelar utbildningsnivån per 

person en betydande roll om vilken tillgång och användning som 

förekommer. Ett tydligt mönster visar på att lägre utbildade också har lägre 

tillgång och använder Internet i mindre utsträckning. 

Inom andelen personer som har tillgången till internet i hemmet bland 65 

åringar ligger detta omkring 80 % (Statistiska centralbyrån, 2013). 

Andelen som aldrig använt sig av internet av dessa ligger på över 20 % 

(Statistiska centralbyrån, 2013). 
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I Europa visar siffror på att 60 % av befolkningen är antingen icke användare 

eller sporadiska användare av internet, vilket tyder på en mer negativ 

utveckling, vilket också speglar en stor digital klyfta ute i Europa. Givetvis 

skiljer sig också utvecklingen vara markant spridd mellan olika länder 

(Brandtzaeg, 2011). Eftersom varje land har också en blandad befolkning om 

individer, medborgare, eller grupper innebär det heller inte att alla använder 

sig utav den tillgängliga tekniken. Det är också de äldre som är den snabbaste 

växande gruppen i den utvecklade delen av världen, (Biswas, 2011) och där 

man räknar man en ökning som också kommer att fortgå.  

 

Världshälsoorganisationen anger personer runt 60år 2025 kommer att uppgå 

till 1,5 miljarder och år 2050 uppgå till 2 miljarder (Biswas, 2011). Likaså 

vad gäller internetanvändningen i Europa är det något som även ökat 

konsekvent (Siliquini, 2011). Detta ställer nya utmaningar i att leverera en 

hög kvalité av offentliga internettjänster, inte minst som skall kunna anpassas 

för de äldre.  

 

Forskning om den digitala klyftan hjälper oss även att förstå mer om vilka 

grupper i samhället som har svårigheter eller inte kan använda informationen 

och på vilket förebyggande sätt man undersöka detta (Barth, 2011). Något 

som i nästa kapitel kommer att beröras mer om gällande de äldres 

användbarhet inom gränssnitt, relaterat till offentliga tjänster ur ett e-

hälsoperspektiv. 
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2.1 Användbarhet 
Användbarhet vid gränssnittsdesign spelar en betydande roll. Eftersom 

internet har blivit ett praktiskt verktyg för att söka information, av både 

privata och professionella skäl är det också av större vikt att designa enkla 

och användbara tjänster (Siliquini, 2011). En väl utvecklad metod härifrån 

främjar alltså användarupplevelsen. 

 

Inom e-hälsa föreligger det ett stort ansvar för folkhälsan att skapa bra 

användning (Siliquini, 2011), inte minst då äldre användare över 65 har större 

svårigheter vid användning än yngre vuxna. Vidare framgår det enligt Chun 

att dessa användare visar mindre lyckade resultat och lägre tillfredsställelse 

än yngre medarbetare. Förekomsten av fler fel, och inte tillräckligt med tid 

till att slutföra uppgifter i gränssnittet var några av följande anledningar som 

var utmärkande för den äldre testgruppen.  Intressanta resultat visade på de 

äldre vuxna över 50år behövde 42 % mer tid för att titta på innehållet och 51 

% mer tid för navigering i jämförelse med de yngre vuxna (Chun Young, 

2012). 

Ur ett användarperspektiv poängteras även att 90 % av alla webbplatser har 

en dålig användning enligt Nielsen (Choudrie, 2013), något som det senare 

kommer att förklaras mer om, bl.a. Normans syn på detta. 

Enligt studier beträffande sambandet mellan komplexibilitet och ordning på 

webbplatser, leder effekterna till upplevd användbarhet, kommunikations 

effektivitet och tillfredsställelse. Känslomässiga reaktioner är också 

avgörande för vilken webbplats användaren väljer att besöka, vilket också 

kommer att påverka uppfattningen om användbarhet och pålitlighet. 

Komplexibilitet och ordning kan alltså ses som två viktiga ingredienser som 

påverkar känslor (Poole, 2010). 

 

Norman tar upp användbarheten som en viktig komponent som skall ge oss 

möjlighet att förstå saker och ting, både praktiskt och teoretiskt (Norman, 

2002). Övergripande handlar det om att saker och ting skall vara 

lättbegripliga och kunna användas utan minsta förklaring. Användbarheten i 

sig bör heller inte gå före andra viktiga premisser såsom estetik, men inte 

heller tvärt om. En lämplig balans bör finnas mellan alla olika faktorer, där 

t.ex. användbarhet, estetik och tillförlitlighet har ett lika stort värde utan att 

någonting går förlorat. Det är alltså möjligt enligt Norman att skapa kreativ 

design som är både fungerande, estetisk tilltalande och njutningsbar, eftersom 

bra design består av en väl fördelad blandning av dessa delar (Norman, 

2002). 

 

Inom design och användbarhet enligt Norman involveras även mentala och 

konceptuella modeller. Eftersom vi i vardagslivet ofta måste agera med 

artefakter, när vi vill göra någonting krävs det en uppfattning om hur man 

interagerar med t.ex. en produkt i fråga. Nödvändigtvis krävs det då att vi har 
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en slags modell för att förstå t.ex. produktens uppbyggnad och vad vi kan 

göra med den (Norman, 2002). 

 

Den mentala modellen är alltså den inre bild vi har av hur något fungerar. 

Den är individuell och formas genom träning och instruktioner (se figur 2).   

 

Ur ett designperspektiv involveras även en sk begreppsmodell om vilket 

designern kommunicerar med användaren. Detta innebär att om en 

begreppsmodell är tillräckligt bra, och ju närmare den är användarens 

mentala modell ju mer lättanvänd är produkten (Norman, 2002). 

 

 

 
 

Figur 2: En teoretisk modell över den mentala modellens beståndsdelar, 

enligt Norman (Norman, 2002). 

 

 

Mentala modeller bör även beaktas mer hänsynsfullt, speciellt vad gäller 

design för många äldre. Enligt Chung visar en studie av yngre vuxna och 

äldre användare på att menyers innehåll, vid informationssökning, inte alltid 

stämmer överens med användarens mentala modell. 

Upplevd rörighet och otydlighet var en av flera förekommande problem 

enligt användarna, likaså förväxling av menyrader.  Specifikt för äldre rörde 

det sig om försämrad läsbarhet där bristfällig grafik, färgkontrast och texters 

storlek inte var tillräckliga för att stimulera den undersökta gruppens visuella 

kapacitet (Chun, 2012). 

 

Mentala modeller benämns även av Crilly ha en stor betydelse för 

användarens potential i ett gränssnitt (Crilly, 2011). Kring intressanta belägg 

om förhållande till bilden om sig själv, lyfter man fram användarens 

förhållande till ett gränssnitt för att skapa personlighet, vilket skulle ha en 

viss positiv påverkan. Vidare dras paralleller av Chang, där webbplatser till 

fördel kan utnyttjas för att främja varumärken på ett mer personligt plan, på 

samma sätt som ett varumärke kan utveckla en personlighet (Chang, 2012). 
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Modellerna fyller alltså en viktig innebörd. För äldre är det är då nödvändigt 

att anpassa sig efter den här gruppens mentala modell, vars erfarenheter av 

datorer är begränsad eller upplevs som negativ. Då tekniken alltmer blivit en 

del av vardagliga sysslor är det heller ingen ovanlighet att äldre oftast stöter 

på användarbarhetsproblem (Castilla, 2013). Design av gränssnitt är generellt 

sätt anpassade för unga och medelålders, men när äldre möter tekniken i 

vardagen uppstår svårigheter av olika grad (Castilla, 2013). Visuella, och 

motoriska nedsättningar begränsar de äldres förmåga under användning. I 

allmänhet bör då effektivare riktlinjer kring utformning utvecklas. Inom e-

hälsa bör variabler inom kapacitet och begränsningar av denna målgrupp 

utgöra grunden för utveckling av hälsofrågor och upprätthålla livskvalité 

(Chun, 2012).  

 

Jerónimo framhäver äldres användning av internet som en positiv effekt inom 

kognitiva områden och deras självständighet i allmänhet. En annan intressant 

omständighet är att det inte bara är åldern som hindrar internetanvändningen, 

utan också bristen på användarupplevelsen. Dock understryks det att de äldre 

som upplever Internet positivt i mening är också de som är mest benägna att 

använda tekniken (Jerónimo, 2012). 

 

Vad gäller särskilda krav utifrån denna målgrupp i relation till datorer, 

förklarar Mertens och Schlick bl.a. om “ergonomisk interaktion” där fysiska 

begränsningar i form av försämrad reaktionstid och andra motoriska 

egenskaper bör kompenseras på ett eller annat sätt, eftersom demografiska 

förändringar kräver nya strategier för äldre (Mertens, 2012).  

 

En annan företeelse i relationen mellan gränssnitt och äldre användare, är att 

en starkare stimuli (något som framkallar en reaktion) också främjar 

självständigheten, vilket också medför en gradvis förbättrad upplevelse för 

dessa användare (Rodrigues, 2012). För att underlätta bör man också stödja 

användarens naturliga process inom gränssnittsutformning med så lite 

kognitiv ansträngning som möjligt (Neri, 2012).  

 

Norman belyser även dilemmat “learned helpness”, där människor upplever 

misslyckanden upprepande gånger. Fenomenet i sig innebär att när man gång 

på gång misslyckas med att utföra något, upplever man en slags hjälplöshet 

där självförtroendet påverkas negativt. Misslyckandena kan gälla både stora 

och små vardagsföreteelser. Detta i sin tur kan leda till sk inlärd hjälplöshet 

vilket också kan leda till en depression, där vardagliga sysslor upplevs som 

omöjliga att ta sig an (Norman, 2002 ). Äldres fruktan av ett system, är såvida 

inte helt okänt. Av rädsla av att systemet skulle kunna bryta ner dem och 

lämna dem i en slags kritisk situation, som konsekvens av att de blivit 

beroende av det, är bl.a. en negativ effekt (Portet, 2010). Learned helpness 

visar i detta fall vad som om hur äldres negativa upplevelser kan förhålla sig. 
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Enligt en italiensk studie framgår det att vissa äldre internetanvändare är 

mindre benägna än yngre att använda internet åt hälsorelaterade ändamål. 

Likaså vad gäller grupper med lägre högstadie utbildning (Siliquini, 2011). 

Av stor betydelse är det viktigt att underlätta för denna målgrupp som mer 

drar sig för att använda tekniken i vissa avseenden mer än andra.  

 

 

 

2.2 Normans designprinciper 
Designprinciper kan användas för att säkerställa användbarheten i ett 

gränssnitt. I egenskap kan dessa appliceras in som riktlinjer för att designa 

god användbarhet. Principerna bygger på en blandning av teoribaserad 

kunskap, erfarenhet och sunt förnuft (Preece, 2007 ). I Normans bok 

sammanställs och förklaras principerna som är utvecklade av författaren 

själv, och som blivit ett förekommande designverktyg (Norman, 2002).  

Dessa är tänkt att utgöra ett hjälpmedel för utvecklingen och designen av 

utbildningsgränssnittet i detta arbete.  

 

Designprinciperna innebär ingen exakthet för hur utformningen kommer att 

se ut, utan snarare mer fungera som ett slags ramverk för att kunna utvärdera, 

förbättra designen och vad man bör tänka på. I förenklad form handlar det om 

att skapa begripliga och användbara produkter (Norman, 2002).  

 

 

De fem designprinciper kan definieras på följande sätt och illustreras nedan: 

 

 Visibility 

 Feedback 

 Constrains 

 Mapping 

 Affordance 
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Visibility bör enligt Norman vara väl förankrad i designutformningen. I ett 

av ett exempel nämns vikten av dörrhandtagets synlighet för att 

överhuvudtaget kunna öppna, som den viktigaste delen för ändamålet 

(Norman, 2002). Ju synligare något är desto större är användarens möjlighet 

att hinna upptäcka något i tid (se figur 3). 

   
Figur 3: Exempel på visibility i förhållande till syn, människa och 

dörrhandtag, enligt Norman (Norman, 2002). 

 

Inom informationssökning kan visibility spela en avgörande roll. Designen i 

sig har bara 25-35 sekunder på sig att fånga användarens uppmärksamhet 

innan det kan vara för sent (Chow, 2012). För äldre användare med nedsatt 

syn är det då viktigt att rätt funktioner är synliga för att ge god användbarhet. 

 

 

Feedback är ett viktigt resultat i våra handlingar inom design. Ex: när vi ser 

att tvättmaskinen börjar rotera efter att vi tryckt på startknappen. Feedback 

och därtill snabb feedback är nödvändigt i design för att användaren ska veta 

att hon gör rätt och att produkten fungerar (Norman, 2002). 

 

 
Figur 4: Exempel på feedback över en i bockad ruta, enligt Norman 

(Norman, 2002). 

 

För äldre kan oro och rädsla för tekniken bero på tidigare misslyckanden och 

svårigheter. Rädslan kan dessutom förvärras av negativa erfarenheter i detta 

avseende (Ming-Kuo, 2012). En väl utformad feedback av att något händer 

blir som ett slags kvitto åt användaren. På så sätt kan en förtydligad respons 

vara en trygghet för den tänkta målgruppen, av att något blivit utfört (se figur 

4). 
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Constrains är de begränsningar som designern har infört i en produkt. 

Designern begränsar de möjliga sätten att hantera en produkt genom att göra 

det omöjligt för användaren att genomföra vissa handlingar. På så sätt 

minimeras risken för äldre användare att utföra felaktiga handlingar vilket i 

sin tur förbättrar användbarheten. Vid påslagning av en online (se figur 5) 

mediaspelare kan detta förhindras genom att minimera onödiga knappar i ett 

gränssnitt (Norman, 2002). 

 

 
Figur 5: Exempel på constrains i en playfunktion, enligt Norman (Norman, 

2002). 

 

Norman nämner bl.a. den medvetna utformningen av minneskort, som skall 

förhindra fel insättning, som ett exempel på constrains. Med hjälp av 

constrains hindras användaren att misslyckas (Norman, 2002). Stamato lyfter 

även in dessa misslyckanden som kan hämma självkänslan hos de äldre, 

vilket gör tydliga begränsningar, ännu viktigare och något som bör tänkas på 

vid designutformning (Stamato, 2012). 

 

 

Mapping innebär det vi tror en sak kan göra, jämfört med det som den 

verkligen gör (Norman, 2002). Bra mapping återspeglar även dess design. 

Inom ett gränssnitt skulle t.ex. en funktion för teckenförstoring förändra 

texten via ett klick. Detta skulle symbolisera förändringen av att något skett, 

dvs att det finns ett tydligt sammanhang mellan knappen och dess funktion av 

att det sker någonting (se figur 6). 

   

 
Figur 6: Exempel på mapping vid teckenförstoring, enligt Norman (Norman, 

2002). 
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Norman nämner konceptuella modeller som avgörande för god design, som 

vid brist på “mapping” tvingas användaren att hitta på egna modeller 

(Norman, 2002). En väl implementerad mapping bör dessutom också stödja 

användarens naturliga process (Neri, 2012). Men hänsyn till äldre bör bra 

mapping inte ge några överraskningar, utan generera vad som förväntas efter 

att ha klickat på något. 

 

 

Affordance förklaras enligt Norman som det som en sak inbjuder oss att 

göra, tex vad greppar vi, vilka delar är fast osv? Affordance signalerar alltså 

utbudet om möjligheter för vad vi kan göra med en sak (Norman, 2002). 

Inom gränssnitt kan till exempel spaken på en volymjustering signalera så att 

man snabbt förstår vad som är möjligt att göra (se figur 7). 

 

 

  
Figur 7: Exempel på affordance vid volymjustering, enligt Norman (Norman, 

2002). 

 

En tydlig inbjudan för äldre innebär att de enklare kan se vad en funktion 

genom sitt utseende är till för, och hur den kan användas. Ju tydligare 

affordance desto bättre blir då användbarheten. 

 

 

 

2.3 Gestaltlagar 
I början av 1900-talet gav en grupp tyska psykologer upphov till det som 

kallas gestaltlagarna. Teorin grundades närmare bestämt 1912. Lagarna syftar 

till att förklara hur vi tolkar olika mönster (Ware, 2004). Gestaltlagarna 

beskriver för oss och hjälper till med att identifiera vad en sak är (Pelli, 

2009). Dessa kan enkelt omvandlas till ett antal designprinciper som kan 

användas vid framtagning av gränssnitt som visuellt verktyg, för att förbättra 

utformningen (Ware, 2004). 

 

Nedan följer lagarna och visualiserade exempel utifrån de olika 

designprinciperna:  

 

 Likhetens lag 

 Närhetens lag 

 Samhörighetens lag 

 Kontinuitets lag 

 Slutenhetens lag 
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Likhetens lag menar att likhet mellan olika objekt gör att man automatiskt 

fogar samman de till en slags enhet. Likheten kan röra sig om gemensamma 

mönster, färger eller element (Ware, 2004). Detta skulle kunna underlätta för 

användaren där t.ex. menyer som är relaterade till varandra har liknande form 

och färg etc. Nedan visar exempel på att gemensamma färger kan skapa 

likhet oavsett mönster (se figur 8). För äldre kan likhetens lag förenkla 

användbarheten för att dessa enkelt skall kunna interagera med menyer och 

funktioner. 

 

 
Figur 8: Exempel på likhetens lag, enligt Ware (Ware, 2004). 

 

 

Närhetens lag säger att genom att placera flera objekt nära varandra kan de 

fogas samman och uppfattas som en enhet. Speciellt inom gränssnitt kan 

denna princip användas för att beteckna samband mellan flera objekt (Ware, 

2004). Text och bilder som är nära varandra kan då tyckas höra ihop. Nedan 

visar figuren totalt åtta cirklar varav den ena delen till vänster uppfattas mer 

som fast sammanfogad än den delen av de tre cirklarna till höger. Vad gäller 

äldres förmåga att avläsa menyers och texters närhet till varandra ger effekten 

av denna lag upphov till att enklare gruppera och avläsa vad som hör till vad 

(se figur 9). 

 

 
Figur 9: Exempel på närhetens lag. enligt Ware (Ware, 2004). 

 

 

Samhörighetens lag tas enligt Ware upp som den mest grundläggande 

principen av dem alla (Ware, 2004). Att antyda förhållanden mellan objekt 

genom att föra dem samman med enhetliga visuella kännetecken såsom linjer 

eller rektanglar har visat sig vara mer effektivt än både de förstämda 

principerna. Figuren nedan visar samhörighet, där bägge två figurerna i sina 

respektive cirklar har en koppling mellan sig. Detta illustrerar då en 

samhörighet. Samhörigheten för målgruppen som det här arbetet avser kan då 

vara till hjälp för att förstå sambandet och hur saker och ting hör ihop (se 

figur 10). 
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Figur 10: Exempel på samhörighetens lag, enligt Ware (Ware, 2004). 

 

 

Kontinuitets lag visar först och främst på att föremål uppfattas som mer 

förenade när det finns en kontinuerlig övergång mellan dem. Kontinuiteten 

kan framställas med hjälp av till exempel linjer eller kurvor. Det bör alltså 

inte förekomma allt för stora och plötsliga förändringar. I figuren nedan visas 

en jämn övergång både vad gäller färg och form, där inga större avvikelser 

försämrar själva övergången (se figur 11). För äldre kan det innebära en 

trygghet med inte allt för stora skillnader i ett gränssnitt. Men jämn struktur 

och färgövergångar med minimalt tilltagna objekt ökar detta tryggheten kring 

själva upplevelsen och användbarheten (Ware, 2004). 

 

 

 
Figur 11: Exempel på kontinuitets lag, enligt Ware (Ware, 2004). 

 

 

Slutenhetens lag har en ganska specifik karaktär. Dess betydelse inom 

gränssnitt förekommer där slutna konturer fyller en viktig funktion vilket 

bland annat kan vara överlappade rutor och ikoner (Ware, 2004). Om dessa 

rutor då är texturerade blir effekten extra tydlig vad gäller slutenheten vilket 

man kan jämföra mellan figurnummer b och c. I figurnummer a råder en 

annan typ av slutenhet som förstärks av inramade cirklar (se figur 12). 

Slutenheten i användbarhetssammanhang förenklar delvis känslan av att 

något lyfts fram tydligare, vilket kan stimulera målgruppen ytterligare vad 

gäller tydligheten av att enklare urskilja något i ett gränssnitt. 
 

 
Figur 12: Exempel på slutenhetens lag, enligt Ware (Ware, 2004). 
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2.4 Sammanfattning 

Den digitala klyftan har i dagens samhälle medfört svårigheter för äldre att 

utnyttja datorer och internet. Den snabba teknikutvecklingen utmanar till nya 

sätt att tänka vad gäller design av gränssnitt och användbarhets anpassning. 

För den äldre målgruppen spelar användbarheten en central roll, och fyller 

kanske en viktigare innebörd än för den mer teknikvana användaren. För att 

få en god användbarhet kan designprinciperna från Norman och 

gestaltlagarna användas. Designprinciperna får därmed anses utgöra en 

nyckelroll inom designarbetet. I detta arbete kommer alla nedanstående 

designprinciper och gestaltlagar utnyttjas så gott det går. 
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3 Metod 

 
3.1 Datainsamling 
För att på bästa sätt kunna samla in informationen för att kunna besvara 

forskningsfrågan under projektets gång har valet av fyra olika 

datainsamlingsmetoder använts: 

 

 Normans designprinciper 

 Gestaltlagar 

 Observationer 

 Intervjuer 

 

Kombinationen av dessa metoder har varit till hjälp för att skapa en förståelse 

som skulle ligga till grund för hur användarna skulle kunna uppleva och 

använda utbildningsgränssnittet i praktiken, samt om användbarhetens 

framtida behov.  

 

 

3.2 Genomförande 

Inledningsvis användes det teoretiska ramverket för att ta fram en prototyp, 

därefter har prototypen testats och utvärderats med hjälp av observationer och 

intervjuer. Det teoretiska ramverket har omfattat: teori om äldre, IT och 

användbarhet samt Normans designprinciper och gestaltlagar (se figur 13). 

 

 

Figur 13: Flödesschema över det teoretiska ramverket och resterande delar. 

 

 

Normans designprinciper har varit till stöd för framtagningen av gränssnittet. 

Därefter användes gestaltlagarna för att förstärka kognitiva riktlinjer kring 

användbarhet och designprinciper ytterligare. Senare påbörjades en prototyp 

för själva gränssnittet som därefter utvärderades genom användartester och 

intervjuer. Resultatet från användartesterna och upplevelser fick styrka 

forskningsfrågan om hur användbarheten kunde främja de äldre utifrån 

ovanstående metoder och bakomliggande teori. 
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Kombinationen av metoder utifrån flera angreppsvinklar, får i syftet att 

besvara forskningsfrågan anses tillräcklig, då den täcker in flertalet områden 

utifrån en bred teoretisk grund. 

 

 

3.3 Normans designprinciper 
Genomförandet av den utvärderingen har bedrivits utifrån Normans 

designprinciper, vilket legat till grund för utformningen av gränssnittet. 

Utvärderingen har sin basis utifrån kända referenser från vetenskapsvärlden 

och annan litteratur. Rollen som utvärderingsexpert, för att identifiera 

problemen, har härifrån åtagits vilket får anses rättfärdigat i sitt sammanhang 

eftersom utbildningen utvecklat en viss expertis inom detta område 

 

Designarbetet har i detta skede inneburit att försöka ta fram ett användbart 

gränssnitt för den tänkta målgruppen med stöd utifrån Normans teori.  

Expertisen om hur gränssnittet bör se ut har varit viktigt för att få fram 

tydligare riktlinjer om själva designutformningen.  Arbetet har senare fått 

kompletteras med gestaltlagarna 

 

 

3.4 Gestaltlagar 
Gestaltlagarna har som metod inneburit att säkra upp gränssnittet utifrån 

flertalet designdiscipliner som ingår. Arbetet har medfört en ytterligare 

dimension av användbarhetstänkande med hjälp av mer kognitiva riktlinjer. 

Som metod har det inneburit att i åtanke applicera vissa designlösningar på 

ett sätt som kan reflektera nyttan av gestaltlagarna. Eftersom framtagningen 

av olika element och funktioner varit begränsade för den äldre målgruppen 

har nyttan av de olika tillämpningarna varit till god hjälp. Dock har det varit 

svårt att konkretisera några utmärkande exempel i alla avseenden för dessa 

lagar, då vissa har förankrat sig in på ett mer eller mindre naturligare sätt än 

andra. Övergripande har metoden fungerat som ett betydelsefullt komplement 

parallellt till Norman för få fram avgörande direktiv som kan säkra designen 

ytterligare enligt författarens syn.  

 

 

3.5 Prototyp 
Prototypen skapades med hjälp av Normans principer och gestaltlagarna till 

grund för framtagningen av gränssnittet. Tillgodogörandet från Normans 

delar har haft en väsentlig betydelse, i inte minst för att kunna lösa 

designmässiga problem. Arbetet har under tidens gång ändrats i olika skeden 

med hänsyn bland annat till uppdragsgivarens behov samt annan viktig 

information som senare framkommit under datainsamlingen. Då nya insikter 

konsekvent uppkommit har ”produkten” stundtals förnyats ett flertal gånger i 
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samråd med uppdragsgivaren. Detta har etappvis skapat nya 

användbarhetsmönster och vidgat vyerna för hur användbarheten ytterligare 

kan stimulera den äldre målgruppen. På så sätt har designen kontinuerligt 

uppdaterats och visualiserats utifrån nya tillkomna detaljer, samtidigt som 

grundstommen stått sig oförändrad efter det tänkta konceptet. Prototypen har 

framtagits med hjälp av vektor grafik i programmet Adobe Illustrator samt 

Indesign för textredigering. Vidare har olika delar under projektets bearbetats 

med en mockup för att sedan likna ett fullständigt gränssnitt.  

 

Vad gäller prototypens tekniska egenskaper är dessa ganska så begränsade. 

Eftersom inga applikationer finns tillgängliga eller andra rörliga element 

såsom video, ljud eller liknande har det endast varit möjligt att klicka sig 

framåt eller bakåt. Ett klick tar användaren framåt, vilket inneburit att 

observatören på förväg fått förklara för användaren hur utföranden skall gå 

till. 

 

 

3.6 Observationer 
Observationer har använts för att få en mer begriplig bild av hur användare 

upplever ett utbildningsgränssnitt inom läkemedelsinformation. Personerna 

som deltog hade olika bakgrund, där åldersfördelningen var mellan 67-73 år. 

Antalet personer som deltog uppgick till totalt 5 stycken, vilket omfattade 2 

män och 3 kvinnor.  

 

Eftersom användbarhetsupplevelsen spelat en viktig roll för utvecklingen av 

gränssnittet har upplevelser, såsom t.ex. positiva och negativa synpunkter och 

förväntningar dokumenterats. Observationen utfördes i hemmamiljöer. Detta 

för att inte störa informanternas naturliga beteende samt för att behålla 

trygghetsupplevelsen. 

 

Varje informant utförde genomgången på en bärbar dator tillsammans med 

observatören och fick göra vissa utföranden i gränssnittet som att navigera sig 

från första delen av startsidan till slutet av utbildningen Totalt bestod 

utbildningen av 4 stycken steg, där 1-4 är från startsidan ända till slutet. I steg 

2 får informanten försöka ändra teckenstorlek. I steg 4 får användaren klicka 

sig fram 3 gånger för att slutföra modulen. Totalt rör det sig om 7 stycken 

händelser i gränssnittet under informantens utföranden. Från startsidan 

skeende förklarades att den enda menyn som skall utgå ifrån är 

“informationen” för att förtydliga för informanten vart denne skulle börja 

någonstans. 

Användaren fick både kommentera och ställa frågor under utförandet. Detta 

tros ha medfört en naturlig stimulans till att upprätthålla en dialog för gensvar 

av olika åsikter som varit mest utmärkande. Vidare kan detta haft en positiv 

effekt som vägt upp balansen emot det faktum att informantens naturliga 
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beteende redan påverkats av observationen. På så sätt uppmuntras troligtvis 

informanten även till att berätta mer om sådant som annars möjligen inte 

skulle blivit sagt.  

Efter varje utförande fick varje informant säga vad den tyckte var bra och 

dåligt samt komma med egna idéer om förslag. Något som även kan använts 

till förbättringar inom gränssnittet. 

 

 

3.7 Intervjuer 
Observationen har kompletterats med åtta stycken semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer, som ställts efter de fem informanternas utföranden efter 

observationen hade gjorts (se bilaga 1). 

 

Totalt rör det sig om 3 kvinnor och 2 män (5st). 

Åldersintervallet sträcker sig mellan 67-73 för de respektive fem deltagarna. 

Ovanstående finns mer detaljerat i intervjufrågorna i bilagan (se bilaga 1). 

 

Intervjuerna har i en jämn fördelning bestått av både öppna och slutna frågor 

där både berättande och mer konkreta svar kunnat erhållas. Därav har 

informanterna fått möjlighet att både fritt berätta samt ge mer konkreta svar, 

för att säkerställa deras uppfattning om gränssnittet. Detta tros ha kunnat 

bidra med en tillförlitligare blandning av svar men också gjort det enklare i 

att kunna jämföra de olika resultaten mellan varandra.   

intervjuernas upplägg efter observationen har i syfte varit för att ge en mer 

återkopplade effekt, där de tillfrågande har fått reflektera ytterligare och 

förstärka sina förklaringar.  

 

Valet av att ställa frågorna i efterhand föll naturligt eftersom det då även 

funnits utrymme för diskussion inom ämnesområdet kring det som 

informanternas upplevde. 
 

 

3.8 Analys 
Observationerna har i efterhand analyserats med hjälp av inspelade sekvenser 

för varje informants tillvägagångssätt. Sekvenserna har sedan jämförts mellan 

varandra (5st) där relevant data plockats ut, tolkats och undersökt. Med hjälp 

av denna metod har data kunnat sammanfattas och olika värden enklare 

kunnat avläsas och fastställas. 

 

Intervjuerna som varje informant deltagit in har under tiden blivit 

nedtecknade på datorn. Därefter har dessa strukturerat jämförts mellan 

varandra via ett Word dokument för att sedan fastställas.  
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Inom delarna som berör Norman och gestaltlagarna har dessa använts som 

analysverktyg emot designande av gränssnittet, med förankring emot 

forskningsfrågan och teorin. Dessa delar har fått fungera som en slags mall 

för designens framtagning med hänsyn till äldre och den bakomliggande 

teorin, fram tills att observationerna och intervjuerna genererat ytterligare 

data. 

 
3.9 Etiska övervägande 
Utifrån etiska överväganden har observationer och intervjuer utformats och 

förberetts för att motsvara lämpligheten på bästa sätt. Forskningsproblemet 

har med etiska riktlinjer bedrivits, med hänsyn till involverade medarbetare, 

testpersoner och myndighet. Det verkliga syftet med projektet har informerats  

till samtliga deltagare, för att på något sätt inte dölja något. Undersökningen 

vad gäller observationer och intervjuer har utformats så att de inte kunnat 

kopplas till någon person identitet. Likaså valet att heller inte behöva fullfölja 

intervjuerna och observationerna till fullo om så önskats. Informationen i 

övrigt kommer att hanteras konfidentiellt. 

 

 

 

4 Resultat 
Resultatet av de olika datainsamlingsmetoderna som har använts följer här 

nedan, vilket omfattas av Normans designprinciper, gestaltlagar och 

sammanfattningar av observationer och intervjuer. Metoderna förklaras 

utförligt var och en för sig där de slutligen sammanfattas. 

 

 

4.1 Resultat av Normans designprinciper 
Nedan följer resultatet av Normans designprinciper där varje princip förklaras 

och illustreras i det framtagna gränssnittet.  

 

 

Visibilty.  Gränssnittet har med koppling till visibilty (se figur 14) utformats 

med hänsyn till den äldre målgruppen. Synligheten har försökt att framhävas 

på flera olika sätt. Exempel ifrån startsidan visar på ett begränsat antal färger 

används för att säkerställa den visuella återkopplingen. Likaså vad gäller 

kontraster för text och menyer. Detta har att göra med att användarna snabbt 

och enkelt skall kunna upptäcka och identifiera funktioner om vad som är 

möjligt att göra. En minimalistisk och tydlig utformning bör lämpligen också 

ge en ökad grad av synlighet vilket viket även förankrats utifrån teorin, samt 

från observationerna av användarna. Detta gäller även alla designprinciper. 
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Figur 14: Exempel på visibility, enligt Norman (Norman, 2002). 

 

 

Feedback. Inom denna del har det varit svårt att ge någon konkret feedback 

inom gränssnittet eftersom både bilder och text är statiska, vilket innebär att 

det inte händer något anmärkningsvärt när man klickar på dem. Likaså vad 

gäller knappar och menyer. Däremot kan feedbacken realiseras vid ett 

musklick som tar användaren till nästa sida. På så sätt kan användaren se 

skillnad i gränssnittet av att något händer eller har hänt. Detta borde då visa 

på att implementationen av feedback uppfyller ett rimligt krav. Ett exempel 

skulle kunna vara på “bocken” som vid ett klick kommer fram vid sista delen 

av utbildningen (se figur 15). Utebliven feedback genereras heller inget 

gensvar till användaren. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 15: Exempel på feedback, enligt Norman (Norman, 2002). 
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Constrains. För att förhindra användarna att begå misstag har menyer på 

startsidan minimerats och vissa har även förtydligats i storlek. Begränsningar 

i vad som finns tillgängligt skall minska risken att användaren gör fel eller 

inte hittar det som söks. Vad gäller bildspelens olika delar har begränsningar 

införts i att endast ha de nödvändigaste funktionerna och menyer med. 

Funktionerna består av; förstoring av teckensnitt, framåt och bakåt knappar, 

play knapp samt volymjustering (se figur 16). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Exempel på constrains, enligt Norman (Norman, 2002). 

 

 

Mapping. För att vara säker på att verkligen något händer när man klickar på 

något har mappingen i detta fall kunna exemplifiera funktionen för 

textstorlek (se figur 17). När användaren väljer att ändra storlek på texten via 

funktionen, så ändras samtidigt även texten beroende på vilken storlek som 

väljs. Responsen återspeglar då designens och dess funktion i detta avseende, 

vilket då gör det naturligare för användaren att använda produkten. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 17: Exempel på mapping, enligt Norman (Norman, 2002). 

 

 

Affordance. Gränssnittets Innehåll är i stort sett statiskt vilket delvis förvårar 

möjligheten att visualisera affordance på ett konkret sätt. Eftersom 

fokuseringen först och främst handlar om användbarhet, finns det i 
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utbildningen förenklade funktioner som kan användas. Utmärkande i detta 

avseende kan vara play och volymfunktionens tydliga utformning som snabbt 

och överskådligt kan användas (se figur 18). För att t.ex. öka volymen kan 

användaren dra ner den med musen utan några som helt funderingar, vilket i 

egenskap då speglar affordance. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18: Exempel på affordance, enligt Norman (Norman, 2002). 

 

 

4.2 Resultat av gestaltlagar 
Nedan följer resultatet av de olika gestaltlagarna som har analyserats emot 

det framtagna gränssnittet, där varje princip tas upp.  

 

 

Likhetens lag. Med hänsyn till användarnas kognitiva begränsningar, har en 

centrering av menyer bearbetats för att förstärka upplevelsen. Visserligen är 

färgen olika spridd i tre olika skalor, men eftersom alla menyrutorna har en 

likhet mellan varandra och är begränsad till tre färger uppmärksammas dessa 

troligen omgående (se figur 19). På så sätt skapas en visuell input redan vid 

första anblicken och användaren få en klar bild från början vad det handlar 

om. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Exempel på likhetens lag, enligt Ware (Ware, 2004). 
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Närhetens lag. Inom gränssnittets spridda delar förekommer närhet av olika 

grad, en del är mer eller mindre tolkningsbara. Denna lag har i en av 

utbildningsdelarna utformats så att text och objekt tillsammans runtomkring 

betonar ett slags samband (se figur 20). Närheten mellan dessa objekt skall då 

förenkla för användarna genom att samla relevant information på ett ställe. 

Effekten av ökad visuell upptagningsförmåga tros här då kunna förankras 

kring denna princip. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 20: Exempel på närhetens lag, enligt Ware (Ware, 2004). 

 

 

Samhörighetens lag.  Genom att kunna föra samman objekt mellan varandra 

och samtidigt skapa ett naturligt förhållande får anses som en designfördel i 

flera avseenden. I en av utbildningsdelarna har funktionen för teckenstorlek 

en stark förankring emot den nedanliggande menyn. När användaren klickar 

på teckensymbolen öppnar sig en meny i lodrätt riktning. Denna hålls kvar av 

av menyns underliggande del, för att minska onödiga visuella påfrestningar 

(se figur 21). Detta förstärker samhörigheten mot användaren mellan menyn 

och dess funktion, av att något hänger ihop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: Exempel på samhörighetens lag, enligt Ware (Ware, 2004). 
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Kontinuitets lag. I egenskap av användbarhet och minimalistisk design, 

realiseras kontinuitetslagen i de olika delarna samt för varje enskild del. Då 

principen av att förhindra stora eller för plötsliga förändringar i gränssnittet, 

förekommer i allmänhet en relativt jämn kontinuitet av övergångar i både 

färg och form. Nyttan av jämna förändringar speglar då användbarheten 

generellt sett där tryggheten emot de äldre reflekterar kontinuitetslagens 

utformning (se figur 22). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 22: Exempel på kontinuitets lag, enligt Ware (Ware, 2004). 

 

 

Slutenhetens lag. Slutenhet kan utmärka sig på ett flertalet sätt. För att 

förtydliga av att något ligger i någonting vad gäller funktioner eller text i 

gränssnittet har dessa då fått föras in något objekt i vilket det då bildas en 

meny. En annan företeelse på slutenhet visar där en av bilderna på ett ansikte 

är infogat i en sluten kontur/rektangel. Även vad gäller texterna som finns 

inuti varsin kontur, bildar en meny (se figur 23). 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 23: Exempel på slutenhetens lag, enligt Ware (Ware, 2004). 
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4.3 Resultat av observationer 
Under observationerna identifierades flertalet upplevelser och synpunkter 

samt mindre problem som informanterna stötte på.  

Gemensamt för dem alla, under större delen av utförandet berättades det 

gärna om deras upptäckande i allmänhet. Även frågor ställdes under tiden.  

 

Vid startsidans början var det många som upplevde den som välbalanserad 

och tydlig sida i fråga om färgval och textstorlek. Med andra ord var det 

tydliga färger och kontraster, vilket ansågs vara bra utifrån alla deltagares 

åsikter. Dock förekom avvikelser vad gäller menyerna i mitten, där det i flera 

fall rörde sig om begreppsförvirring om texten. Vissa av informanterna tyckte 

att del ord inte passande in helt och kanske borde förenklas eller kortas av. I 

så fall kunde det röra sig om oklara begrepp. En av dessa menyer var “Det 

finns flera läkemedelslistor”, “interaktioner” samt“ generiskt utbyte” som 

upplevdes som svåra att förstå fullt ut. I ett annat fall utryckte en informant 

sig om att den gröna texten om logotypen gällande ”Glas” skulle var lite mer 

kontrastrik. 

Andra typer av oklarheter rörde sig om texten i menyerna hade någon 

koppling till färgerna som de var omslutna av. Synpunkter om att det kanske 

borde finnas en kronologisk följd var något som även nämndes. 

 

Vidare på utbildningsdelarna i de olika stegen, var det relativt stabilt. 

Gällande texter och menyer uppfattade dessa lika klart även här, utan någon 

anmärkning. Färgvalen tycktes heller inte återspegla någon form av brist 

kring färgseende eller kontrast kopplat emot någon text eller annan bakgrund. 

Likaså vad gäller storlekar, text och menyer som tycktes vara helt klart 

godkända av samtliga informanter. Dessa talade ofta högt samtidigt som det 

berättades vad som gjordes. På så sätt genererades en förtydligad feedback i 

detta avseende. Något som också underlättat om hur saker och ting 

uppfattades.  

 

Vad gäller menyer och verktyg fanns det egentligen inte så mycket 

oklarheter. De flesta oavsett skede, hade under sina utföranden god kontroll 

om de olika verktygens egenskaper samt navigering i allmänhet, med hänsyn 

till prototypens begränsningar. Bland annat upptäcktes funktionen om 

textändring relativt snabbt, likaså även volym och play justering.  

Generellt sett verkade det råda en enstämmig förståelse för hur gränssnittet 

fungerar och hur man förflyttar sig mellan de olika delarna. Likaså vart 

någonstans man befann sig, då någon utebliven händelse av att ha missat 

sidnumret heller inte inträffade. Dock hände det att ett fåtal användare gjorde 

några förhastade klick och kastades förbi vissa steg, men kunde ganska så 

snabbt och enkelt återställa sig på respektive sida.  
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Vid det sista steget på utbildningen då målet var att ta sig tillbaka till 

startsidan förekom det heller inta avvikelser eller andra misstag. Några 

enstaka valde att medvetet klicka sig tillbaka för att sedan ta sig in till sista 

sidan igen och trycka på “hem knappen”. Resterande använde ”hem 

knappen” flitigt utan någon större anmärkning. Oavsett verkade det råda 

klarhet om att de två alternativen inte var helt okända. Bortsett från flertalet 

händelser härifrån gav merparten ett starkare intresse av att föredra att 

använda ”hem knappen” istället, vilket egentligen var den snabbaste vägen. 

 

 

 

4.4 Resultat av intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes gavs det flertalet olika synpunkter om bland 

annat gränssnittets utformning, färg och kontrast samt funktion. 

 

Respondenterna gav en ganska så klar bild av att gränssnittet i allmänhet var 

enkelt att använda och man också förstod menyerna och funktionernas 

betydelse, utan några större problem. Navigeringen i allmänhet utmärkte sig 

för alla respondenter vara utan några större svårigheter, då de flesta upplevde 

det som enkelt att förstå vart man skulle ta sig någonstans och att man 

vanligen uttryckte sig efteråt att ”det var inga problem”.  

 

Dock förekom det på första sidan synpunkter och tolkningar om vissa delar 

av menyernas innehåll, som kanske borde kortats av eller förtydligas. I en av 

intervjuerna sade det att ”textstorleken upplevdes som bra, men vissa begrepp 

var svåra att tolka” (se bilaga 1). Det verkade då förekomma otydligheter och 

begreppsförvirring gällande en del menyer medan andra framstod som 

tydliga. Här var det också ganska jämt om vad som var tydligt och svårtolkat 

i fråga om begrepp.  

 

Gemensamma faktorer om färgvalet visade enligt de flesta tillfrågade var 

behagligt och tydligt utan några anmärkningar Vad gäller texten uppfattades 

den som tydlig och även här var det inga svårigheter i att uppfatta texter och 

menyer i allmänhet, vilket i en av intervjuerna nämndes att ”det kändes bra 

och tydligt” (se bilaga 1). 

Alla deltagarna var överens om att innehållet på alla sidorna var förknippat 

med läkemedel och information, där respondenterna förstod vad det handlade 

om och att det fanns en rimlig koppling emot läkemedelsinformation. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultat 

Enligt resultatet från observationerna tycktes upplevelserna i gränssnittet 

utgjort en relativt jämn fördelning mellan informanterna. Kunskapsnivån om 

hur man navigerar sig och använder tekniken i allmänhet verkade vara ganska 

jämn för alla som deltog under observationen.  
 

Då alla användare lyckades uppnå det förutbestämda målet att navigera sig 

till slutet, gavs ett visst gensvar emot gränssnittets minimalistiska utformning. 

Orsaken verkade ligga kring designens inte allt för hårt tilltagna innehåll, där 

funktioner och innehåll varit betydligt begränsade. 

”Visibility” i det som Norman tar upp kan här kännetecknas som ett exempel, 

där den extra synligheten för de äldre ytterligare förstärker förutsättningarna 

av att se saker. Norman tar bl.a. upp vikten av att kunna se något snabbt, som 

t.ex. ett dörrhandtag (Norman, 2002). Synligheten verkade heller inte ha varit 

några större problem, där de flesta upplevde saker och ting klart och tydligt.  

 

Gränssnittets minimala utformning verkar också haft den önskade effekten i 

form av att användarna kunde navigera sig utan problem och hitta menyer 

och funktioner. Begränsningar vad gäller onödiga menyer och funktioner 

verkar förövrigt ha spelat en avgörande roll för att god användbarhet kunnat 

uppnås. 

 

Eftersom äldre är mindre benägna än yngre i att använda e-tjänster (Siliquini, 

2011) och i allmänhet har svårt att använda teknik, har framtagningen av 

kontraster delvis utgjort en nyckelroll, något som också kan påverkas stimuli 

avsevärt om vår förmåga att reagera på något. En starkare stimuli upplevelse, 

är något som också gradvis förbättrar de äldres upplevelse, men även också 

ökar deras självständighet (Rodrigues, 2012). Detta kan då haft betydelse då 

vissa av informanterna varit snabbare än andra i att navigera sig på sidorna.  

 

Nyttan av tydliga texter och kontraster i kombination med färg har inte varit 

helt enkelt att väga upp. Under observationerna visade det hålla sig inom en 

nivå som eftersträvats, där de flesta tyckte att kontrasterna upplevdes som 

tydliga. Visserligen kommenterade en av informanterna om att logotyptexten 

inte var tillräckligt stark, vilket i efterhand innebär designprinciperna inte 

uppfyllts till fullo. Trots att det rörde sig om en ganska liten företeelse, men 

ändå av betydande värde, är det intressant att väga upp den mot övriga 

jämförelser om vad som hade kunnat förbättras.  
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Vad gäller responsen ifrån startsidan uppfattades den i sin helhet som klar 

och tydlig, där färgsättningen gav ett balanserat intryck och kontinuitet, vilket 

även kan kopplas till kontinuitetslagen (Ware, 2004).  

Vanligt förekommande dock var åsikter om menyernas tolkningar på första 

sidan där begreppsförvirring emellanåt florerade. Frågan är såvida hur detta 

passar alla användares mentala bild är svårt att veta, men kan vara intressant 

för framtida bruk.  

 

Norman nämner mentala modeller som en central del för den inre bilden vi 

har av hur något fungerar eller uppfattas (Norman, 2002). Frågan är då hur 

det skulle kunna översättas inom den förekommande begreppsformen för att 

få fram ett tydligare menyinnehåll. Eftersom reaktionerna varit intressanta, 

där det föreslagits olika saker kändes det inte helt oväsentligt för reflektion. 

Vidare upplevdes resterande menyer och text i allmänhet lättförstådda vilket 

då verkar passat in efter de äldres vana och egenskaper som gränssnittet 

anpassats för.  

För framtiden finns det intressanta riktlinjer att tänka på vid 

designutformning i detta avseende. Digitala klyftor tyder på en del 

ojämnheter inom det svenska informationssamhället, utifrån de äldres 

förutsättningar.  

Andelen äldre som aldrig använt sig av internet uppgår till 20 %, vilket 

återspeglar dem som en utsatt grupp, men kognitiva svårigheter (Stamato, 

2012). Forskningen om på vilket sätt äldre kan stimuleras, bör undersökas 

vidare i flera perspektiv vad gäller användbarhet, estetik och upplevelser för 

att kunna ta del av internet på lika villkor. 

 

 

5.2 Metodreflektion 
Kombinationen av olika de metoderna som använts får anses vara rätt för att 

besvara forskningsfrågan. Genom en blandning av teori, observationer och 

intervjuer grundade på empiri, anses detta ligga till rimlig grund för inhämtad 

data. 

Metoderna i sig har varit påverkade av den begränsade projekttiden i 

allmänhet, därav avgränsningen. Därför har det gjorts noggranna 

bedömningar och avvägningar för att kunna erhålla en jämn fördelning i 

tillvägagångsättet. 

 

Problematiken har dock varit mängden på intervjuerna, som gärna hade fått 

uppgå till avsevärt mer i antal samt att strukturen på dessa kunde ha varit mer 

mångfacetterad. På något sätt finns det heller inte någon misstanke om att 

dessa generat felaktig eller bristfällig data, utan mer fungerat som ett 

komplement för att täcka in ytterligare information. Den begränsade tiden har 
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delvis varit ett hinder för att få fram väl strukturerade intervjuer, men till 

detta kan det också tillägas att observationen utgjort en viktig källa.   

Omfattningen härifrån får anses som lyckad eftersom samtliga deltagare varit 

över 65 år vilket passat väl in målgruppen. Dessutom har samtliga deltagare 

på något sätt varit berörda av läkemedelshantering i någon form. Målgruppen 

får därför anses stärka insamlad data ytterligare och tillsammans med teorin 

förstärka såväl validiteten och reliabiliteten på ett fullt trovärdigt sätt. 

Fördelningen av män och kvinnor har således också varit jämn, i förhållande 

till storleksordningen, vilket på något sett inte försämrar sambandet mellan 

könen inom det givna värdet av insamlingen. 

 

Genom att kombinera fyra olika metoder får trianguleringen ses som lämplig 

för framtagning av data. Dock finns det inga garantier för att 

datainsamlingens innehåll är helt tillförlitlig, men får ändå anses skäligt i 

förhållandet till projektets natur. Förklaringen bör således ligga kring de 

upptäckter som observationerna och intervjuerna gav och som i vissa fall 

varit utmärkande för resultatet i vissa delar. 

 

Det har varit en stor utmaning i att bedriva arbetet, inte minst i att få en så 

fyllig och givande bild som känts både resultatmässigt och trovärdigt mättad 

för att tillfredsställa alla punkter. Andra tolkningssvårigheter under 

observationerna har varit analyserandet av mer abstrakt karaktär, till enklare 

mer konkreta förekomster. 

 

 

 

6 Slutsats 
 

Designprinciper får anses vara en viktig utgångspunkt för god användbarhet.  

 

Om inte begreppsmodellen är tillräckligt överensstämmande med 

användarens mentala modell kan användaren heller inte förstå och använda 

gränssnittet fullt ut. Genom erhållna designprinciper, som ska främja 

kompatibiliteten, finns det möjligheter att med rätt metoder designa 

användbara och enkla gränssnitt för en målgrupp med åldersrelaterade 

svårigheter. 

 

Slutsatsen kring de olika principerna som identifierats och som varit mest 

påtagliga, är Visibility och Constrains, som tillfört tydlighet och 

begränsningar i gränssnittet enligt informanternas omdöme. Vad gäller 

Affordance kan det tillägas ha genererat en tydlig inbjudan för vad vissa 

funktioner kan användas till. Inom gestaltlagarna kan kontinuitets lag bland 
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annat inneburit en viktig faktor för hur användbarheten förhåller sig i relation 

till jämna övergångar i färg och struktur i de olika delarna. Närhetens lag får 

även ses ha förbättrat gränssnittets menyer och texter om vad som hör till 

vad, vilket resulterat en positiv respons utifrån observationerna.  

 

Designdiscipliner får därför anses både tillföra användbarhet och positiva 

upplevelser för äldre användare. 

 

 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom projektet i stora drag behandlat frågor som rör användbarhet och 

äldre i ett komplext sammanhang, finns det vissa punkter som hade varit 

intressanta att undersöka närmare.  

 

Estetik i allmänhet var något som gav en förnimmelse av att ge upplevelsen 

ett visst värde under observationerna som genomfördes i detta arbete. Dock 

var det inget som undersöktes mer noggrannare, eftersom användbarheten var 

den centrala delen i ämnet.  

Däremot hade det varit intressant att få undersöka närmare om övriga 

designdiscipliners påverkan utifrån ett estetiskt perspektiv, för att närmare 

undersöka möjliga samband. 

 

För äldre hade detta kunnat bidra till nya insikter av betydande värden, inte 

minst emot vardagliga aktiviteter och sysslor. Förekomsten av estetik och 

användbarhet (Xenakis, 2012) kanske kan bidra till annorlunda 

designförutsättningar och nya upplevelser som kan öppna för innovationer 

som är enklare att använda. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

 

Man 69 år 
 

● Vad var ditt första intryck av startsidan? Startsidan är behaglig och 

tydlig att se på. 

● Anser du att det är lätt att navigera sig fram på webbsidan? Ja, det var 

inga problem. 

● Vad tycker du om färgvalet inne på sidorna? Tyckte det var bra och 

överens stämmande färger som var behagliga. 

● Var informationen/innehållet på webbsidan relevant? Ja de tycker jag. 

● Var någonting på webbsidan “otydligt” (svårt att förstå)? Nej. 

● Förstod du alla funktioner i systemet, om inte i så fall vilka? Ja, det 

gjorde jag. 

● Vad tycker du om valet av text på sidorna? Textstorleken upplevdes 

som bra, men vissa begrepp var svåra att tolka. 

● Känns innehållet förknippat med läkemedel och information i 

allmänhet? Det kändes mycket rimligt tycker jag. 

 

Kvinna 70 år 
 

● Vad var ditt första intryck av startsidan? Generellt sett var det tydligt 

och bra. 

● Anser du att det är lätt att navigera sig fram på webbsidan? det var 

inga problem. 

● Vad tycker du om färgvalet inne på sidorna? tycker det känns 

sammanhängande. 

● Var informationen/innehållet på webbsidan relevant? Ja. 

● Var någonting på webbsidan “otydligt” (svårt att förstå)? mest 

funderingar om startsidan och färgernas koppling till texten, om det 

skulle finnas en logisk följd? 

● Förstod du alla funktioner i systemet, om inte i så fall vilka? Ja det 

tycker jag. 

● Vad tycker du om valet av text på sidorna? Det kändes tydligt. 

● Känns innehållet förknippat med läkemedel och information i 

allmänhet? Ja det kändes klart om vad det handlade om.  

 

Kvinna 73 år 
 

● Vad var ditt första intryck av startsidan? vissa rubriker som jag inte 

förstod annars var det ok. 
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● Anser du att det är lätt att navigera sig fram på webbsidan? Inga 

problem. 

● Vad tycker du om färgvalet inne på sidorna? den gröna skulle varit 

lite mörkare, men annars var det ok, speciellt förklaringen till Glas 

kunde varit lite ljusare. 

● Var informationen/innehållet på webbsidan relevant? Ja ganska 

relevant och upplysande. 

● Var någonting på webbsidan “otydligt” (svårt att förstå)? Nej. 

● Förstod du alla funktioner i systemet, om inte i så fall vilka? Ja, det 

gick ju bra. 

● Vad tycker du om valet av text på sidorna? Textstorleken upplevdes 

som bra, men en del begrepp var lite otydliga. 

● Känns innehållet förknippat med läkemedel och information i 

allmänhet? Det kändes utförligt gjort och med rimlig koppling. 

 

Man 69 år  
 

● Vad var ditt första intryck av startsidan? Den vita var formell och 

tydlig. 

● Anser du att det är lätt att navigera sig fram på webbsidan? Ja det var 

lätt o hitta på sidorna. 

● Vad tycker du om färgvalet inne på sidorna? Lätt för ögonen. 

● Var informationen/innehållet på webbsidan relevant? Ja det tycker 

jag. 

● Var någonting på webbsidan “otydligt” (svårt att förstå)? Nej. 

● Förstod du alla funktioner i systemet, om inte i så fall vilka? Ja. 

● Vad tycker du om valet av text på sidorna? Det kändes bra och 

tydligt. 

● Känns innehållet förknippat med läkemedel och information i 

allmänhet? Ja det gör det, när man läser rubrikerna. 

 

 

Kvinna 67 år  
● Vad var ditt första intryck av startsidan? vit startsida: Det var lätt o se 

rutorna med den grå bakgrunden. Den gråa sidan kändes mer formell 

● Anser du att det är lätt att navigera sig fram på webbsidan? Ja, inga 

problem. 

● Vad tycker du om färgvalet inne på sidorna? Det kändes bra och 

tydligt. 

● Var informationen/innehållet på webbsidan relevant? Ja. 

● Var någonting på webbsidan “otydligt” (svårt att förstå)? Nej. 

● Förstod du alla funktioner i systemet, om inte i så fall vilka? Det var 

bara att trycka, inga problem. 
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● Vad tycker du om valet av text på sidorna? Den tycker jag är väldigt 

bra. 

● Känns innehållet förknippat med läkemedel och information i 

allmänhet? Det kändes relevant. 
 

 

Bilaga 2. Sammanställning av intervjufrågor 

 

 Vad var ditt första intryck av startsidan? Startsidan är behaglig och 

tydlig att se på. 

 Anser du att det är lätt att navigera sig fram på webbsidan? Ja, det var 

inga problem. 

 Vad tycker du om färgvalet inne på sidorna? Tyckte det var bra och 

överens stämmande färger som var behagliga. 

 Var informationen/innehållet på webbsidan relevant? Ja de tycker jag. 

 Var någonting på webbsidan “otydligt” (svårt att förstå)? Nej. 

 Förstod du alla funktioner i systemet, om inte i så fall vilka? Ja. 

 Vad tycker du om valet av text på sidorna? Textstorleken upplevdes 

som bra och tydlig, men vissa begrepp svar svåra att tyda. 

 Känns innehållet förknippat med läkemedel och information i 

allmänhet? Det kändes rimligt. 
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9 Figurförteckning 
 

Figur 1: Tre stycken symboler för IT, äldre och användbarhet. s 8 

Figur 2: En teoretisk modell över den mentala modellens s 13 

beståndsdelar. 

Figur 3: Exempel på visibility i förhållande till syn, människa s 16  

och dörrhandtag. 

Figur 4: Exempel på feedback över en i bockad ruta.  s 16 

Figur 5: Exempel på constrains i en playfunktion.  s 17 

Figur 6: Exempel på mapping vid teckenförstoring.  s 17 

Figur 7: Exempel på affordance vid volymjustering.  s 18 

Figur 8: Exempel på likhetens lag.   s 19 

Figur 9: Exempel på närhetens lag.   s 19 

Figur 10: Exempel på samhörighetens lag.  s 20 

Figur 11: Exempel på kontinuitets lag.   s 20 

Figur 12: Exempel på slutenhetens lag.   s 20 

Figur 13: Flödesschema över det teoretiska ramverket s 22  

och resterande delar.  

Figur 14: Exempel på visibility.   s 27 

Figur 15: Exempel på feedback.   s 27 

Figur 16: Exempel på constrains.   s 28 

Figur 17: Exempel på mapping.   s 28 

Figur 18: Exempel på affordance.   s 29 

Figur 19: Exempel på likhetens lag.   s 29 

Figur 20: Exempel på närhetens lag.   s 30 

Figur 21: Exempel på samhörighetens lag.  s 30 

Figur 22: Exempel på kontinuitets lag.   s 31 

Figur 23: Exempel på slutenhetens lag.   s 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    

     

  

      

 

 

 

 

 

  

 

  

 


