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Sammanfattning 

Ny teknik utvecklas idag i snabb takt. Produkter blir allt mer avancerade och fler funktioner ska finnas 

med i respektive produkt utan att tjänsterna blir för avancerade för slutanvändarna att förstå eller 

använda. Det här är någonting som designers utbildas till att förstå allra bäst; hur produkter optimalt 

ska utformas och struktureras för respektive målgrupp. Dock involverar utvecklare och designers 

sällan de tilltänkta slutanvändarna i designprocessen för att ta fram en optimalt anpassad produkt för 

den specifika målgruppens behov. 

I denna studie undersöks hur en digital stödapplikation kan utvecklas tillsammans med äldre vuxna 

användare och hur en deltagande designmetod kan stärka användarnas egenmakt både i relation till 

applikationen och inom ramen för en designprocess. Studien undersöker även vilka styrkor och 

svagheter deltagande designmetoder kan ha för äldre vuxna som deltar i dessa processer. 

Nyckelord: 

Deltagande design, egenmakt, design för äldre vuxna, designprocesser, produktutveckling. 

  



A participatory design study to involve older adults in the 
design process of a digital support application  

Abstract 

New technology is developing at a rapid pace. Products are becoming increasingly advanced and 

more features should be included in each product without the services being too advanced for end 

users to understand or use. This is something that designers are trained to know best; how products 

are designed and structured to be optimally presented to each targeted audience. However, developers 

rarely involve the intended end users in the design process to produce an optimally customized 

product. 

The work examines how a digital support application can be developed together with older adult 

users, using participatory design to enable empowerment, both within the study itself, and in the 

application. The study also examines what strengths and weaknesses the design method has for older 

adults. 

Keywords: 

Participatory design, empowerment, design for older adults, design process, product development, 

product optimization. 
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1 Inledning 

De senaste åren har antalet äldre internetanvändare ökat drastiskt, vilket i samma omfattning innebär 

en ökande användning av digital teknik som oftast har direkt koppling till internet (IIS, 2017). Större 

del av den kommunikation som tidigare ägde rum via personliga möten och brev har idag ersatts av 

digital kommunikation (Micko, 2016; Kulturnytt, 2016). Det ökade användandet av digital teknik har 

medfört att flertalet samhällstjänster med personligt kundbemötande ersatts av digitala tjänster 

(Micko, 2016). Utvecklingen har således medfört att vi idag lever i ett alltmer digitalt samhälle där 

viss teknisk kompetens krävs för att vardagliga uppgifter ska kunna genomföras. 

Att samhället idag ersatt många personliga tjänster med digitala tjänster innebär att tekniken används 

av samtliga åldersgrupper. Dock är medelåldern hos designers och utvecklare i Sverige endast 35 år 

(SCB, 2015) vilket vissa menar är anledningen till att äldre personers behov inte tillgodoses vid 

designval (Campbell, 2015). Med stigande ålder påverkas kroppens ergonomi i form av bland annat 

försämrad syn och rörelseförmåga (Hawtorn, 2006). Försämrad ergonomi i samband med ett generellt 

mindre användande av teknik medför att äldre vuxna användare ofta stöter på svårigheter och problem 

när de använder tekniska och digitala produkter och tjänster. 

Samtidigt som ny teknik utvecklas, som mobiltelefoner, datorer, TV-apparater, samhällstjänster och 

dylikt, kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad kring teknisk utveckling om man inte aktivt använder 

de olika tjänsterna. När samhället genomgår en digital transformation är det en förutsättning att även 

äldre ska använda den nya teknik som utvecklas (Selwyn, 2004). 

Deltagande design behandlar denna problematik genom att utveckling och design av ny teknik 

genomförs tillsammans med slutanvändarna för att med säkerhet uppnå ett enligt slutanvändarna väl 

anpassat resultat (Sanders, 2013). Deltagande design är ett förhållningssätt och en arbetsmetod som 

innebär att slutanvändarna själva anses som experter gällande sina egna behov. Genom att anta ett 

deltagande designperspektiv och arbeta med dess designmetoder involveras och engageras 

slutanvändarna i designprocessen för att aktivt ta designbeslut och påverka slutresultatet (Sanders, 

2013). 

Med utgångspunkt i detta behandlar den här studien äldre vuxnas användning av teknik, där studien 

i form av intervjuer identifierar användarnas vardagliga rutiner och problemområden som senare 

utvecklas, bemöts och löses med hjälp av deltagande designprocesser som arbetsmetod. Den 
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deltagande designprocessen som genomförs inom ramen för studien genomfördes tillsammans med 

åtta stycken informanter som samtliga var över 50 år. Åldersspannet för informanterna och deltagarna 

i studien baseras dels på Hawtorn (2006) som i en studie från 2006 hävdar att fenomen som kan 

påverka användningen av teknik och digitala gränssnitt är kopplade till ökad ålder som framträder 

redan vid 40 års ålder (Hawtorn, 2006). Dels baseras urvalet gällande ålder även på data från 

internetstiftelsens undersökning (se Figur 1), Svenskarna och internet 2017, som påvisar att samtliga 

undersökningsdeltagare upp till 45 års ålder använder internet och att användningen därefter minskar 

successivt (IIS, 2017). 

 

Figur 1: Andel internetanvändare av befolkningen i Sverige 2017 (IIS, 2017) 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är dels att undersöka hur deltagande design kan tillämpas för att uppnå en för 

slutanvändarna anpassad produkt genom att involvera dessa i designprocessen, dels att undersöka hur 

deltagande design kan bidra till att stärka äldre vuxnas egenmakt i relation till ny teknik. Studien 

undersöker två stycken frågeställningar:  

• Hur kan deltagande design stärka äldre vuxnas egenmakt i relation till användning och 

utveckling av ny teknik? 

• Vilka styrkor och svagheter innebär det för designprocessen att involvera äldre vuxna inom 

ramen för en deltagande designprocess, samt vad innebär den här formen av designprocess 

för slutresultatet vid utvecklingen av en digital tjänst? 
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1.2 Avgränsningar 

I studien har det valts att urvalet ska innefatta äldre vuxna i åldrarna 50-68 år. Definitionen av äldre 

är i regel olika beroende på kontexten den används i. Inom kontexten för denna studie avser äldre, 

personer över 50 år och används i studien synonymt med äldre vuxna.  En 50-årig användare kan 

mycket väl ha haft en dator som tonåring, dock inte i samma utsträckning som tonåringar vid 

tidpunkten för när denna studie genomförs. I sin studie från 2006 finner Hawtorn (2006) att 

åldersrelaterade symptom kan framträda redan vid 40-års ålder. Dessa åldersrelaterade symptom kan 

komma att påverka användningen av digital teknik (se Hawtorn, 2006). Den tekniska kunskapen kan 

även skilja sig betydligt mellan en 50-åring och en 90-åring (IIS, 2017) men för att utforska och 

synliggöra den successiva förändringen från medelålder till äldre vuxna har därför avgränsningen 

med marginal gjorts vid 50 år. Den ålder som vi avser att undersöka inom ramen för vår studie utgör 

en intressant övergångs- och förändringsålder där användare som är uppvuxna med digital teknik 

blandas personer som delvis eller inte alls är uppvuxna med digital teknik, men däremot kan ha varit 

verksamma med den inom ramen för sin yrkespraktik och inom vardagslivet (Prensky, 2001). 

Informanterna i studien har en varierad ålder mellan 50 år och 68 år. Skulle skillnader mellan de olika 

informanternas deltagande framträda som möjligen beror på ålder, kommer sådana att adresseras i 

analysen. Innan dess kommer studien referera till samtliga informanter som äldre och äldre vuxna. 

Antalet informanter har begränsats till åtta stycken då det ansågs lämpligt inom tidsramen samt 

resurserna för studien. 

I studien används ordet teknik frekvent vilket främst syftar på teknik som vardagligen används i 

användarnas och informanternas hem, exempelvis mobiltelefoner, datorer, samhällstjänster knutna 

till internet eller andra vanligt förekommande teknologier som digitala TV-boxar, TV-apparater och 

dylikt. 

Personerna som utfört studien benämns i studien som utvecklarna då dessa leder designprocessen 

samt besitter teknisk och teoretisk kunskap inom interaktion- och gränssnittsdesign. I vissa fall 

benämns dessa personer även som uppsatsförfattarna. 
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2 Bakgrund och teori 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

För att motivera denna studie i relation till tidigare studier börjar detta kapitel med att belysa tidigare 

forskning och litteratur inom design- och äldrestudier. Här presenteras orsaker, konsekvenser, samt 

hinder som bör hållas i åtanke under en designprocess som involverar äldre vuxna som deltagare. 

Bland annat behandlar studien aspekter gällande: syn och motorik, teknisk kompetensnivå och digitalt 

utanförskap. Här förklaras även vad deltagande design och egenmakt är, då dessa två begrepp agerat 

som teoretisk referensram och legat till grund för analysen i studien. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2.1 Äldre användare och digital teknik 

Tidigare studier visar att en stigande ålder påverkar människans ergonomi, många personer får sämre 

syn, hörsel och lederna blir stelare (Daltroy et al., 1995; Hawtorn, 2006; Phiriyapokanon, 2011). Syn 

kan variera i hög grad hos olika användare och Hawtorn (2006) diskuterar vad man bör tänka på när 

åldersfenomen, som syn och hörsel, blir hinder för människors teknikanvändning. Exempelvis bör 

användaren ges möjligheten att anpassa textstorlek efter eget behov istället för att ha en fixerad 

standardstorlek. Orsaker som kan påverka och försämra upplevelsen och förmågan att använda ny 

teknik omfattar försämrad rörelse- och kognitiv förmåga, graden av användarvänlighet samt dåligt 

självförtroende för den egna tekniska kompetensen (Phiriyapokanon, 2011). 

En nyligen genomförd undersökning från Internetstiftelsen i Sverige visar att mängden 

internetanvändare de senaste åren har ökat explosionsartat över alla åldersspann, och med denna 

ökning även innebär en ökning av kompetensnivån i relation till digital teknik (IIS, 2017). Även om 

kompetensnivån generellt blir högre för alla åldrar varje år, så är det fortfarande möjligt att se att 

kompetensnivån är lägre hos äldre människor i Sveriges befolkning (IIS, 2017). Det är givetvis inte 

applicerbart i alla typer av fall, men det går att se att kompetensnivån är avtagande inom 

åldersspannen 56-65 år, 66-75 år och äldre än 75 år (IIS, 2017). Hawtorn (2006) diskuterar i kapitlet 

”Observations on older beginners” i boken Designing Effective Interfaces for Older Users kring de 

svårigheter som tekniskt ovana, samt äldre användare, stöter på. Det är vanligt förekommande att 

äldre användare har svårare för att manipulera grafiska gränssnitt och ofta missar knappar vilket kan 

leda till att andra saker händer i gränssnittet som användarna inte vet hur de ska hantera (Hawtorn, 
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2006). I Hawtorns (2006) forskning fokuserar han på äldre i åldrarna 65-85 år. Vidare forskning kring 

gränssnittsdesign visar att sedan pekskärmar nått marknaden har äldre användare i åldrar över 60 år i 

hög grad kunnat öka sin produktivitet då det blivit lättare för dem att navigera i gränssnitt genom att 

använda fingrarna (Phiriyapokanon, 2011). Däremot föreslås att så kallade “multi-touch”-funktioner 

som kräver att flera fingrar används samtidigt borde användas sparsamt då äldre föredrar att använda 

endast ett finger (Phiriyapokanon, 2011).   

Att dagens samhälle ständigt är uppkopplat och knutet till grafiska gränssnitt är ingen nyhet och allt 

fler samhällstjänster blir digitaliserade (Kulturnytt, 2016). De som har begränsad kunskap eller 

begränsad fysisk förmåga hamnar då i farozonen för att inte kunna ta del av all information och kan 

således hamna i ett digitalt utanförskap (Kulturnytt, 2016; IIS, 2017; Svenska Stadsnätsföreningen, 

2016). Lars Bogren som är ordförande i föreningen SeniorNet, en förening som arbetar med att främja 

kunskap kring digital teknik och internet bland äldre personer, berättar i Kulturnytt på Sveriges Radio 

att de undervisar och hjälper personer från 55 år och uppåt, då många av dessa personer inte har en 

aning om hur man använder tekniken. Han berättar även om den enorma klyfta med äldre människor 

som personligen går till bankerna och myndigheterna då de inte behärskar de nya digitala tjänsterna 

som ersatt de gamla personliga tjänsterna (Kulturnytt, 2016). 

Vidare är medelåldern hos designers och utvecklare inom digitala medier, digital teknik och spel i 

Sverige låg med en medelålder på 35 år (SCB, 2015). I andra länder är medelåldern för den här 

yrkeskategorin ännu lägre (Campbell, 2015). Campbell (2015) menar att detta kan göra att äldre inte 

blir inkluderade i designval då designers designar utifrån sina egna ålderspreferenser. I Europa har 

man länge arbetat med att försöka assistera äldre genom att designa för att de ska kunna leva 

oberoende av andra i sina hem (Bratteteig & Govind Joshi, 2016). Suhas Govind Joshi och Tone 

Bratteteig, forskare vid Institutt for informatikk i Oslo, har gjort ett genomgående arbete med att 

tillämpa deltagande design för att engagera och involvera äldre människor i designprocesser. Under 

tre års tid bedrev de ett flertal parallella designprocesser där de aktivt involverade användarna (ibid). 

För att ge bättre förståelse och kontext för detta arbete och andra studier inom deltagande design 

behandlar och fördjupar nästa sektion deltagande design. 
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2.2 Deltagande design 

Deltagande design (engelska: 

Participatory Design) syftar till en 

aktivitet där användare och designers 

samarbetar under designprocessen 

(Sanders, 2013). Vad som är viktigt vid 

detta arbetssätt är att användarna inte 

enbart ses som användare, utan även 

som experter på sitt eget område 

(Lundmark & Lymer, 2016; Lundmark, 

2016; Sanders, 2013; Bratteteig & 

Govind Joshi, 2016). Detta går på 

tvären mot traditionellt 

användarcentrerat tankesätt där 

designers ofta ses som experter och 

användare endast agerar mottagare för 

de tjänster och produkter som design 

utvecklar (Sanders, 2013). Tankesättet 

inom deltagande design möjliggör att designers och användare lär sig av varandras expertis, vilket 

även är den första fasen i deltagande design, ömsesidigt lärande (Bratteteig & Govind Joshi, 2016). 

Deltagande design delar både likheter och olikheter med den traditionella metoden för 

designtänkande (se Figur 2; Figur 3). Istället för att endast designers måste empatisera med 

användarna så måste även användarna empatisera med designers för lära sig av deras metodik och 

tankesätt. Det här möjliggör att alla informanter, både användare och designers, kan hjälpas åt och 

bygga på varandras idéer (d.School, 2010; Bratteteig & Govind Joshi, 2016).  

För att möjliggöra en ömsesidig förståelse för varandras expertis är det viktigt att arbeta med konkreta 

designmetoder som skapar fysiska gripbara resultat, som sedan kan utvärderas och konkretiseras 

alltefter arbetets gång (Bratteteig & Govind Joshi, 2016; Sanders, 2013). Det här möjliggör även att 

problemdefinitioner kan komma att ändras eller utvecklas under hela processen (Bratteteig & Govind 

Joshi, 2016). Bratteteig och Govind Joshi (2016) menar att en hel cykel (som ofta itereras flertalet 

gånger) involverar att man lär känna kontexten, identifierar behov, specificerar krav, konkretiserar 

designförslag, testar och utvärderar. Detta har många likheter med modellen för designtänkande, där 

Figur 3: Modell för traditionell designmetod (d.School, 2010) 

Figur 2: Modell för deltagande designmetod (Bratteteig & Govind Joshi, 2016) 
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huvudskillnaderna är det faktiska genomförandet med ömsesidigt lärandet samt kollaborationen i den 

skapande fasen med användarna (Bratteteig & Govind Joshi, 2016; d.School, 2010). Det finns flera 

olika verktyg och metoder för att hjälpa till att utöva deltagande design. Sanders (2013) presenterar i 

ett ramverk tre olika kategorier med verktyg och metoder för detta: skapande, berättande och 

spelande.  Bratteteig och Govind Joshi (2016) använder i sitt arbete också verktyg som kan återfinnas 

och liknas med detta ramverk som de definierar som deltagande designaktiviteter (DD-aktiviteter) 

(engelska: PD-activities). Där återfinns DD-aktiviteter som bland annat fokusgrupper, 

användbarhetstester och intervjuer (Bratteteig & Govind Joshi, 2016). Dessa aktiviteter har 

möjliggjort att olika typer av deltagande från informanterna har kunnat definieras. Det har exempelvis 

resulterat i att synliggöra hur det kan vara viktigt för en informant att ha en bra dag för att kunna 

bidra men även hur sporadiskt deltagande, aktivt deltagande och försiktigt deltagande alla spelar en 

viktig roll i helheten för deltagandet hos informanterna (ibid). Bratteteig och Govind Joshi (2016) 

finner att användare utan teknisk förkunskap drar sig för att skapa egna alternativ, medan de med 

teknisk förkunskap är mer öppna för det. Användarna är som mest aktiva när de ges möjligheten att 

välja mellan olika alternativ, vilket ger dem en tydlig känsla av bidragande som påverkar resultatet 

(ibid). De finner även att användare med låg teknisk förkunskap har svårt att aktivt delta i att 

konkretisera alternativ eller designbeslut. Däremot så kan samtliga aktivt delta i tester samt uttrycka 

sig genom att utvärdera resultatet (ibid). Dessa olika aktiviteter samt deltagande från informanter ger 

en form av egenmakt för dem som är de tilltänkta slutanvändarna, vilket leder vidare till nästa del 

som behandlar aspekter gällande det teoretiska begreppet egenmakt. 

2.3 Egenmakt 

Egenmakt (engelska: Empowerment) har stark relation till deltagande design (Lundmark, 2016). Ett 

mål med deltagande design är just vikten att möjliggöra egenmakt för användarna (Ertner et al., 2010). 

Det finns ett flertal olika definitioner av egenmakt (se Ertner et al., 2010; Lundmark & Evaldsson, 

2016; Lundmark, 2016), den vanligaste är dock att egenmakt handlar om vikten av att bemyndiga 

användare att ta egna beslut och kunna påverka produkten eller tjänsten de använder (Lundmark & 

Evaldsson, 2016). Egenmakt inom designforskning drar nytta av samma tankesätt som deltagande 

design, där istället för att använda designerns expertis, så är det användaren som är expert inom sitt 

eget område (Ladner, 2015; Lundmark & Lymer, 2016; Sanders, 2013). Möjligheter till egenmakt för 

användaren kan ske på flera olika sätt. Ett exempel är en studie kring den nationella 

ungdomsmottagningens webbplats UMO.se som använder sig av en “panikknapp”, som snabbt tar 

användaren bort från webbplatsen. Därmed möjliggörs användarnas egenmakt att själva bestämma 
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över interaktionen på webbplatsen och det känsliga innehåll som webbplatsen förmedlar (Lundmark 

& Evaldsson, 2016). Ett annat exempel är “text-till-tal”-funktioner i skärmläsare som låter blinda 

användare lyssna på text från en skärm. Där stärks användarens egenmakt genom att denne kan justera 

uppläsningshastigheten på ett individuellt sätt (Ladner, 2008). Snabbare uppläsning av text är något 

som kanske inte ett otränat öra kan förstå, men för den specifika användaren som är blind är det ett 

sätt att se denne som en expert och att bemyndiga kontroll över egna preferenser (jmf. Ladner, 2008; 

Lundmark & Evaldsson, 2017; Lundmark, 2016; Sanders, 2013).  
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3 Metod 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I metodkapitlet presenteras de metoder som tillämpats inom ramen för studien. Kapitlet inleds med 

den tilltagna metodansatsen som fokuserat på forskning genom design. Därefter behandlas i kapitlet 

det urval och informanter som studien kommit att innefatta. Kapitlet behandlar därefter de tre olika 

faserna som studien har besått av. Fas 1, innefattar intervjuer. Fas 2 workshoppar och tar även upp de 

specifika designmetoder som tillämpats i studien. Slutligen presenteras den tredje fasen, Fas 3, som 

innebär användartester. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1 Forskning genom design 

Studiens huvudsakliga metodansats har varit 

Forskning genom design (engelska: Research 

through design). Design och forskning har 

under lång tid setts som två separata 

discipliner (Frayling, 1993). Design har 

räknats som hantverk, och forskning som 

akademiska experiment (Frayling, 1993). I 

samband med att design började läras ut på 

universitet växte en forskningskultur fram 

som bidrog till att de båda disciplinerna 

började samarbeta och berika varandra på 

olika sätt (Godin, D. & Zahedi, M. 2014). 

Detta samarbetet skulle bli känt som Forskning genom design (FGD), efter professor Christopher 

John frayling som är en känd brittisk pedagog och författare känd för sin studie av populärkultur 

(Wikipedia, 2017). FGD innebär att forskare använder utvalda designmetoder som en berättigad 

undersökningsmetod inom akademiska sammanhang (se Figur 4) (Soegaard & Friis Dam, 2011). 

 

Då den här studien försöker få reda på hur utvecklare, tillsammans med slutanvändarna kan uppnå en 

produkt anpassad för användarnas behov som stärker deras egenmakt, fann uppsatsförfattarna det 

lämpligt att forskningsmetoden inom den här studien genomförs genom design; det vill säga med 

Figur 4: Modell för Research through design (Soegaard & Friis 

Dam, 2011) 
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utgångspunkt i perspektivet forskning genom design. Deltagarna i studien har dels medverkat genom 

kvalitativa intervjuer för att identifiera de problemområden som upplevs vid användningen av digital 

teknik, dels vid idégenerering för lösningar av rådande problemområden och varit aktiva vid 

utvecklingen av de prototyper som tagits fram inom ramen för studien. Studien har utgått från en 

kvalitativ forskningsansats gällande intervjuer och tolkning av datamaterial, vilket innebär att 

metoden är induktiv, det vill säga empiristyrd och förlitar sig på praktisk vetenskap. Kvalitativa 

arbetsmetoder används framförallt vid studier som baseras på individers erfarenheter och anblick på 

realiteten (Alvehus, 2013; Bell, 2014), vilket är relevant för studien då denna utgår från 

informanternas vardagsliv. Vid en kvalitativ forskningsmetod undersöks i regel endast ett fåtal 

personer men då desto utförligare än vid en kvantitativ arbetsmetod, där undersökningen baseras på 

ett större antal personer (ibid). I den här studien har åtta personer deltagit både vid intervjuer och 

deltagande designworkshoppar. Insamlad data presenteras med hjälp av termer och redogörelser 

istället för statistik (ibid), i likhet med en kvalitativ studie.  

 

3.2 Urval och informanter 

Inför undersökningen valdes åtta informanter ut genom ett bekvämlighetsurval baserat på vilka 

personer som legat närmast till hands för undersökningen (se Alvehus, 2013; Bell, 2014). 

Informanterna är samtliga närstående till utvecklarna och uppsatsförfattarna vilket underlättade i 

designprocessen då tidsanpassning och möten var lättare att planera. Dessutom innebar detta att 

informanterna var bekväma med att dela med sig av erfarenheter och delta aktivt i 

Informant Kön Ålder Bostadssituation Sysselsättning 

1 Man 51 Bor i lägenhet i storstad med sambo Air Purser 

2 Kvinna 63 Bor i villa i mindre stad med sin man Ekonom 

3 Man 67 Bor i villa i mindre stad med sin hustru Läkare 

4 Man 50 Ingen bostad, bor med sin bror eller far Arbetslös 

5 Kvinna 50 Villa på landet med sin man Trafikledare 

6 Man 53 Villa på landet med sin hustru Servicehallsarbetare 

7 Kvinna 68 Bor ensam på landet i villa Pensionär 

8 Man 59 Bor i lägenhet i storstad med hustru Vaktmästare 

Tabell 1: Presentation av informanter i studien 
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designworkshopparna då de redan var bekanta med uppsatsförfattarna. Informanterna blev tillfrågade 

via telefon om de ville medverka i studien. I samband med förfrågan förklarades syftet med studien, 

vilka metoder som skulle tillämpas och hur det insamlade materialet skulle användas. Sammanlagt 

tillfrågades 10 personer varav 8 personer ställde sig positiva till att delta i studien. Samtliga 

informanter var över 50 år, varav tre stycken kvinnor och fem stycken män.  

Informanterna som valdes ut hade förutom olika kön även varierad ålder, bostadssituation och 

sysselsättning. Syftet med det var att få in en så heltäckande och informativ beskrivning som möjligt 

av tekniska vanor och erfarenheter på personer över 50 år. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 

samtliga informanter i form av en tabell (se Tabell 1) för att underlätta en jämförelse av 

informanterna. Informanternas namn har i arbetet ersatts med informant 1, informant 2, informant 3 

etc. för att garantera anonymitet för informanterna som deltar i studien. 

3.3 Fas 1: Kvalitativa forskningsintervjuer 

Inom ramen för en kvalitativ arbetsmetod är intervjuer en vanlig datainsamlingsmetod (Alvehus, 

2013). En intervju kan ske både genom ett fysiskt möte men även via en digital enkät (Alvehus, 2013). 

Båda metoderna har fördelar och nackdelar. Ett fysiskt möte kan ge intervjuaren bättre förståelse för 

informantens åsikt och drivkraft i varierande situationer och metoden ger även möjlighet för 

intervjuaren att ställa följdfrågor (Alvehus, 2013). Sker intervjun istället via en digital enkät skapar 

inte detta samma möjligheter för intervjuaren. Intervjun blir direkt strukturerad, vilket innebär att 

intervjuaren till exempel inte kan registrera den fysiska reaktionen eller ställa följdfrågor till 

informanten. Däremot kan en intervjuare nå ut till många fler informanter och dessutom blir intervjun 

enklare att analysera om den sker i enkätform (Alvehus, 2013; Bell, 2016). 

I det här arbetet har en del av datainsamlingsmetoden skett via semistrukturerade intervjuer med 

personer över 50 år. Metoden var ett självklart val för att få en djupare förståelse för informanternas 

preferenser och agerande i de situationer då de konfronteras med digital teknik. Vid intervjutillfällena 

lades stor vikt vid att tillämpa rätt intervjuteknik för ett lyckat resultat. De tekniker som tillämpades 

var bland annat att se till att intervjuerna genomfördes vid en tidpunkt där informanterna hade god tid 

på sig att utveckla sina svar och ge uttryck för sina åsikter. För en lyckad intervju måste informanterna 

ges möjlighet att fundera kring den ställda frågan, tala till punkt och utveckla sina svar innan relevanta 

följdfrågor kan ställas. 
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Efter att ha studerat vetenskapliga artiklar inom området för äldreanpassad design, ergonomi och 

deltagande design formulerades öppna frågor för att få reda på vilka styrkor och svagheter personer 

över 50 år upplever med digital teknik. Intervjufrågorna var öppna och behandlade framförallt 

informanternas vardagliga vanor och rutiner. Några av frågorna som ställdes såg ut på följande sätt: 

-       Hur ser en typisk arbetsdag respektive ledig dag ut? 

-       Har du några smarta enheter i ditt hem? 

-       Finns det någon särskild teknik eller produkt som är extra svår eller problematiskt i din vardag? 

Genom att ställa dessa frågor skapades en grundligare förståelse för hur målgruppen och 

informanternas vardag ser ut, vilka enheter de använder, i vilka situationer de använder digital teknik 

samt vilka för- och nackdelar de olika enheterna upplevs ha. 

Några av intervjuerna genomfördes hemma hos informanterna medan andra intervjuer genomfördes 

via Facetime på mobiltelefon. Facetime är en videolänk där två personer kan konversera med både 

bild och ljud via antingen en dator eller mobiltelefon (Wikipedia, 2018). Samtliga informanterna blev 

informerade om var och hur det insamlade materialet skulle komma att användas, till vilket samtliga 

givit sitt samtycke. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en ljudupptagningsapplikation via mobiltelefon. 

Applikationerna som användes till detta var Bandspelare och Röstmemon som finns tillgängliga för 

Iphone via AppStore. Dialogerna spelades in för att i efterhand få möjlighet att gå tillbaka och 

analysera informanternas svar och även för att kunna transkribera och använda inspirerande citat 

senare i arbetet.  

3.3.1 Empiristyrd tematisk analys av intervjudata 

Analysen av det datamaterial som samlades in genom intervjuerna skedde i form av empiristyrd 

tematisk analys (Langemar, 2008). Empiristyrd tematisk analys innebär att analysen baseras på 

insamlad data från vetenskapliga undersökningar där återkommande teman som uppstått från 

undersökningarna kategoriserats och analyserats (Langemar, 2008). 

Genom att använda tematisk analys tydliggjordes de huvudsakliga problemområdena. Efter att 

samtliga intervjuer transkriberats markerades de delar av intervjuerna ut som var relevanta för arbetets 

frågeställningar. De problemområden som informanterna återkommande nämnde under intervjuerna 

skapade olika teman såsom syn, felhantering, användarvänlighet, enheter, äldreanpassning och 
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användningsområden. När teman för problemområden definierats, granskades intervjuerna ännu en 

gång och relevanta, belysande och informativa citat placerades in under respektive tema för att 

understryka problemområdena.  

3.4 Fas 2: Deltagande designworkshoppar  

I den andra fasen av studien genomfördes idégenerering och användardriven prototypning utifrån de 

tematiker som framstod som mest väsentliga utifrån den tematiska analysen av intervjumaterialet, två 

designmetoder från handboken The Bootcamp Bootleg (d.School, 2010). The Bootcamp Bootleg 

(d.School, 2010) är en handbok som kan användas som underlag till den praktiska delen av 

designtänkande. I handboken sammanfattas diverse metoder för människocentrerade 

designprocesser.  

Workshopparna genomfördes vid fem olika tillfällen. Hälften av informanterna, informant 5, 6 och 7 

(se Tabell 1), deltog i en workshop tillsammans med en av utvecklarna och andra hälften av 

informanterna bestående av informant 1, 2, 3 och 4, deltog alla fyra i enskilda workshoppar med den 

andra utvecklaren. Workshoppen som genomfördes i grupp bestod av tre informanter (informant 5,6 

och 7), även informant 8 skulle ha deltagit i denna workshop men blev tvungen att avbryta sitt 

deltagande i studien på grund av personliga omständigheter. Tillvägagångssättet för 

gruppworkshoppen och de individuella workshopparna var densamma, med skillnaden att 

gruppworkshoppen innehöll Post-it-röstning (engelska: Post-it voting) (se d.School, 2010) i 

arbetsprocessen, vilket under de enskilda workshopparna inte var möjligt. Post-it-röstningen ersattes 

därför med en diskussion med utvecklaren istället vid de individuella workshopparna.  

Workshopparna inleddes med idégenereringssessioner där resultatet och teman från tidigare 

genomförda intervjuer presenterades för deltagarna. Resultatet som presenterades bestod av teman på 

problemområden såsom syn och problemhantering som samtliga informanter återkommande nämnt 

vid intervjutillfällena. Dessa problemområden fick informanterna tillsammans diskutera för att delge 

varandra vilken relation de haft till respektive problemområde. När informanterna diskuterat 

problemområdena och diskussionerna uppnått en mättnad implementerades designmetoden Hur-kan-

vi i sessionerna (se d.School, 2010). 

Hur-kan-vi (engelska: How-might-we) är en designmetod som kan användas för att sammanfatta en 

idégenereringssession. Designmetoden används genom att utvecklaren ställer Hur-kan-vi-frågor och 

därefter lägger till en för arbetet relevant fråga som till exempel ”Hur kan vi lösa ett givet tekniskt 
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problem?”. Designmetoden är effektiv för att få igång en gruppdiskussion och kräver att 

informanterna inte endast funderar över ett problemområde utan aktivt begrundar ett helt scenario där 

en användare måste komma till rätta med ett påträffat tekniskt problem från början till slut och hur 

användaren i så fall skulle gå till väga (d.School, 2010). Idéer och lösningar på nämnda 

problemområden skrevs efter sessionen ner på Post-it-lappar och placerades ut på bordet framför 

informanterna. 

Idégenereringen övergick därefter till en urvalsprocess där 

det mest intressanta problemområdet som sessionen skulle 

fortsätta att behandla valdes ut. Designmetoden som 

användes var Post-it-röstning vilket innebar att 

informanterna fick tre prickar vardera att placera på det 

problemområde eller tema som de helst såg att sessionen 

skulle fortsätta behandla (d.School, 2010). Problemområdet 

som fick flest röster var det område som studien 

fortsättningsvis skulle arbeta med. Under den här delen hade 

informanterna valt ut ett problemområde, men innan 

workshopparna fortskred diskuterade informanterna vad som identifierar styrkor och svagheter i en 

design. Under gruppworkshoppen resonerade informanterna öppet vilka styrkor och svagheter de 

upplever med diverse applikationer. De viktigaste egenskaperna som identifierar styrkor respektive 

svagheter i en design placerades in under kategorierna styrkor och svagheter som fanns utplacerade 

på bordet framför informanterna. Exempel på egenskaper som informanterna skrev ned var relevant 

innehåll, lätt att förstå och stor text. Efter att samtliga Post-it-lappar placerats in under respektive 

kategori fick informanterna rangordna lapparna där den viktigaste egenskapen placerades överst och 

den minst viktiga underst. Tillvägagångssättet skulle komma att underlätta prototyparbetet senare i 

processen då utvecklarna nu visste vilka egenskaper informanterna ansåg viktiga att prioritera för att 

uppnå en optimal design. 

På samma sätt definierades även den funktionalitet som applikationen skulle innehålla. Informanterna 

i gruppworkshoppen fick i denna del av studien öppet diskutera på vilket sätt applikationen skulle 

lösa slutanvändarnas problem och därmed även fundera över vilka funktioner som bör finnas med för 

att uppnå ett bra resultat. De nedskrivna funktionerna fick informanterna därefter rangordna efter den 

mest betydande funktionen överst och den minst viktiga underst. Informanterna hade nu tillsammans 

tagit fram ett betydande designunderlag för att genomföra en lyckad användardriven prototypsession. 

Figur 5: Användardriven prototypning 
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Med samma designmetod genomfördes de fyra individuella workshopparna där gruppworkshoppens 

resultat presenterades för informanterna.  

Med dessa steg avklarade och med de framtagna resultaten framför sig blev samtliga informanter 

tilldelade varsitt A4-papper. Informanterna ombads skissa varsin prototyp på hur de ansåg att 

applikationens startsida skulle se ut (se Figur 5). I denna del av arbetet hade informanterna det tidigare 

framtagna materialet som underlag framför sig vilket samtliga använde. När alla designförslag tagits 

fram av startsidan fick respektive informant presentera sitt resultat och förklara hur de resonerat kring 

sin prototyp. Efter respektive presentation fick informanterna diskutera vilka funktioner och 

designförslag de ansåg mest relevanta för stödapplikationen. De mest funktionella och relevanta 

funktionerna valdes därefter gemensamt ut av informanterna och implementerades i ett gemensamt 

designförslag. På detta vis fortskred den användardrivna prototypningen med respektive sida, till 

exempel chattsidan och videosamtalssidan av stödapplikationen. De individuella workshopparna 

fortlöpte identiskt till workshoppen som genomfördes i grupp, där dock diskussionerna istället 

genomfördes med utvecklaren och resultatet från gruppworkshoppen presenterades för informanterna 

så de kunde inspireras av funktioner och designförslag. Efter att både gruppsessionen och de 

individuella sessionerna genomförts tog utvecklarna fram en digitaliserad version av 

pappersprototyperna i Adobe XD CC, där informanternas designförslag kombinerades med 

utvecklarnas kunskap inom området för design (se Bilaga 4, sid 49). 

3.5 Fas 3: Användartest av digital prototyp 

För ett så framgångsrikt användartest som möjligt genomfördes undersökningen på en informant åt 

gången. Tillvägagångssättet medförde att full uppmärksamhet kunde tilldelas testpersonen och 

agerande och uppträdande kunde noteras i högsta möjliga utsträckning. Prototypen som togs fram i 

de tidigare genomförda workshopparna digitaliserades av utvecklarna i Adobe XD CC, som är ett 

prototypverktyg. I programmet får användaren möjlighet att skapa detaljerade prototyper och göra 

dessa interaktiva genom att tilldela markerade områden funktioner. 

I handboken The Bootcamp Bootleg (2010) förklarar författarna hur ett test kan genomföras 

tillsammans med användarna. Testerna dokumenterades med hjälp av två varierade videoinspelningar 

så att utvecklarna skulle ha möjlighet att granska testerna i efterhand. Inspelningarna skedde dels med 

hjälp av Photo Booth som spelade in informanternas röster och reaktioner under sessionen. Samtidigt 

gjordes en skärminspelning med Quicktime för att registrera hur testpersonerna navigerade i 

prototypen.  
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Testerna tog plats vid sju separata tillfällen där samtliga tester genomfördes på samma sätt. 

Informanterna fick två stycken scenarion beskrivna där de sedan skulle navigera runt i prototypen. 

Både applikationens idé, funktioner och prototyp hade i en tidigare fas tagits fram tillsammans med 

informanterna vilket medförde att en beskrivning av applikationen inte var nödvändig innan testet 

påbörjades. Innan testet genomfördes fick testpersonerna ingen möjlighet att navigera runt i 

applikationen för att prototypens navigering och tydlighet lättare skulle kunna mätas jämfört med om 

informanterna fått möjlighet att navigera runt i prototypen på förhand. Testpersonerna uppmanades 

återkommande under testets gång att tänka högt för att åsikter och agerande skulle finnas med i det 

inspelade materialet och tas hänsyn till i analysarbetet. Vid testtillfället uppmärksammades bland 

annat hur snabbt användarna navigerade i prototypen, hur säkert användaren kunde utföra tilldelade 

uppgifter, om applikationen gav användaren möjlighet till felsteg och hur snabbt dessa i så fall 

åtgärdades. 

Undersökningen inleddes med att testpersonerna blev tilldelade en uppgift som de skulle utföra i 

prototypen. Uppgiften gick ut på att testpersonen via ett videosamtal i applikationen skull få hjälp 

med att starta sin dator som enligt uppgiften inte gick att starta. Testpersonerna skulle därefter ångra 

sitt val att få hjälp via ett videosamtal och istället få hjälp via chattfunktionen. Efter att första testet 

genomförts skulle ett liknande test återigen genomföras men där testpersonen istället skulle tala in 

sitt problem i prototypen och först därefter få hjälp via ett videosamtal. 

Testet av prototypen fortskred därefter med en öppen dialog där testpersonerna fick delge sina åsikter 

och tankar om prototypen. Under denna del av testet berörde samtalsämnet frågorna ”Uppfyllde 

prototypen dina förväntningar?”, ”Vilka styrkor och svagheter identifierades?” och ”Hade samtliga 

funktioner i prototypen ett nödvändigt syfte?”. 

Genom att iterera designprocessen kunde svagheter identifieras och bearbetas. 
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4 Resultat & Analys 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Följande kapitel presenterar resultatet av studien utifrån de åtta intervjuerna, 7 deltagande 

designworkshopparna och 7 användartesterna. Inledningsvis redogörs för äldre vuxnas perspektiv och 

erfarenheter av ny teknik. Därefter behandlas deltagande design av stödapplikationen. Slutligen 

presenteras en analys av resultatet i relation till den teoretiska referensram som låg till grund för 

arbetet. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4.1 Äldre vuxnas perspektiv och erfarenheter av ny teknik 

I första fasen analyserades intervjuerna med tematisk analys där följande sex teman identifierades: 

syn, felhantering, användarvänlighet, enheter, äldreanpassning och användningsområden. 

Respektive tema utgjorde ett problemområde som majoriteten av informanterna upplevde och 

diskuterade under de inledande intervjuerna. Dessa sex olika teman presenteras och diskuteras mer 

ingående i följande kapitel. 

4.1.1 Syn 

Till följd av ökad ålder påpekade flertalet informanter att synen försämrats. Informanternas 

försämrade syn påverkar deras användning av digital teknik då textstorleken, framförallt på 

mobiltelefon, upplevs som för liten. Informanterna upplevde även att diverse ikoner och knappar var 

otydliga och missvisande. En större textstorlek med stark kontrast skulle underlätta problemområdet 

men då texten förstoras begränsas synfältet vilket medför att användaren måste navigera på sidan för 

att se samtligt innehåll. Informant 5, berättade att en inställning i mobilen genomförts för att öka 

textstorleken, dock stöds inte tjänsten av alla applikationer. Informant 2, upplevde liknande problem 

och utförde därför de flesta digitala ärenden via datorn då skärmen på mobilen upplevdes som för 

liten. I citatet nedan menar Informant 7 att: 

”Jag använder alltid plattan för att jag ser bäst på den då det är störst text”  

(Informant 7, kvinna, 68 år) 
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4.1.2 Felhantering 

Majoriteten av informanterna berättade att problem som uppstår vid användning av digital teknik 

oftast inte löses på egen hand. Informanterna tar då istället kontakt med en närstående och oftast yngre 

person. Vid lättare problem förekom det att informanterna använde sökmotorn Google, men hjälp via 

en närstående föredrogs. Exempelvis berättade Informant 5 följande då hon svarade på hur hon gick 

tillväga om datorn slutar att fungera: 

”Jag ringer till någon nära som jag tror vet mer om telefonen och ber om hjälp” 

(Informant 5, kvinna, 50 år) 

4.1.3 Användarvänlighet 

Ett av informanterna flitigt omtalat tema var användarvänlighet. Samtliga informanter beskrev hur de 

upplevde att knappar och ikoner är otydliga och kan vara vilseledande. Informant 7, beskrev hur 

popup-fönster för uppdatering av virusskydd eller operativsystem upplevs som otydliga och att 

information om hur många steg som krävs av användaren saknas. Detta har medfört att informant 7 

undviker popup-fönster i väntan på att någon annan, gärna närstående, kan åtgärda uppgiften. Även 

Informant 2 berättade om hur svårt det är för henne att förstå hur hon ska navigera runt i menyn på 

spisen, i enlighet med citatet nedan: 

”Jag tycker det är alldeles för mycket design och finess utan att tänka på att folk ska förstå hur man 

använder produkterna! Allting har en alldeles för otydlig design, det är olika sätt att ta sig runt och 

olika knappar på alla enheter”  

(Informant 2, kvinna, 63 år) 

4.1.4 Enheter 

Informanternas preferenser för vilken enhet som helst används samt varför varierar. Informant 2 

föredrar att använda digitala tjänster via datorn då mobilens begränsade skärmyta inte upplevs som 

tillräcklig medan informant 7 föredrar surfplattan av samma anledning. Informant 8 föredrar normalt 

sett mobiltelefon men använder just nu oftare sin dator på grund av frekvent email-användande som 

informanten anser lättare att hantera via dator. Dock har informant 8 nyligen installerat sin e-mail på 

mobiltelefonen och försöker successivt ersätta datorn med mobiltelefonen. Gemensamt för samtliga 
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informanter är dock att mobiltelefonen är den enhet som används oftast. Informant 1 exemplifierar 

detta genom att diskutera hur mobila tjänster effektiviserar lösenordshantering: 

”Det skulle vara telefonen i så fall. Och mobilt BankID är guds gåva till folket så man slipper att 

komma ihåg alla koder” 

(Informant 1, man, 51 år) 

4.1.5 Äldreanpassning 

Samtliga informanter upplever att de flesta digitala tjänster som utvecklas idag inte är äldreanpassade. 

De digitala tjänsterna upplevs som komplicerade, röriga och tillhandahåller för mycket information. 

Med stigande ålder blir synen vanligtvis sämre vilket medför att användaren kräver större textstorlek 

och skarpare kontraster för ett behagligt användande av teknik. Att förstora enheterna för äldre 

personer fungerar till viss del men en surfplatta upplevs till exempel som för stor för att användas 

som mobil. Ett exempel på detta är i enlighet med citatet från Informant 3: 

”Skärmen är lite liten och Ipaden är lite stor att gå runt och prata i och då ska vi inte ens nämna 

datorn. De biologiska förutsättningarna gör att man behöver större text, större kontrast och det är 

ju enkelt att åstadkomma” 

(Informant 3, man, 67 år) 

4.1.6 Användningsområden 

Samtliga informanter använder tekniken till liknande uppgifter. Till vardags använder informanterna 

tekniken till att kommunicera, utföra bankärenden och läsa nyheter. Skillnader i användandet mellan 

de yngre och äldre informanterna kunde dock identifieras. De yngre informanterna använde 

mobiltelefonen oftare och utförde även fler uppgifter på denna än de äldre. Informant 1 som är 51 år 

illustrerar detta på ett tydligt sätt genom att berätta följande: 

”Jag använder mobiltelefon, Ipad och dator till vardags till att göra bankärenden, kolla Facebook, 

titta på nyheter, boka tvättid och shoppa, alltså det mesta” 

(Informant 1, man, 51 år) 
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Tabell 2: Egenskaper i en design 

Efter genomförd tematisk analys identifierades sex stycken teman som samtliga informanter berörde 

under intervjuerna. De problemområden som informanterna gemensamt uppfattade var bland annat: 

svårigheter med att se innehåll på grund av försämrad syn eller att hantera påträffade hinder. Dessa 

teman har legat till grund för den andra fasen i studien: Deltagande design av stödapplikation för 

äldre vuxna. 

 

4.2 Deltagande design av stödapplikation för äldre vuxna 

Den andra fasen som bestod av idégenerering resulterade i förslag på lösningar av de 

problemområden som framkom vid den tematiska analysen. Informanterna i gruppsessionen fick 

möjlighet att diskutera de problem som upplevs vid användning av digital teknik. Informanterna 

upplevde att de hade begränsade kunskaper inom teknik och därför till viss del var beroende av 

personer i deras omgivning när de behövde hjälp, vilket ibland var problematiskt. Problemområdet 

som informanterna blev mest inspirerade att behandla resulterade därför i problemhantering.  

Är det någon särskild teknik eller produkt som du saknar eller önskar fanns? 

 ”Ja en slags hjälpgreja som när det strular eller telefonen stängs av så finns det någon 

snabbknapp som man trycka på som gör att telefonen gick igång igen eller som någon slags hjälp 

när det strular. En sån grej.” 

 (Informant 5, kvinna, 50 år) 

Under intervjuerna nämnde Informant 5 en önskan om en stödapplikation som kunde lösa alla 

tekniska problem. Denna idé inspirerade resterande informanter under diskussionen och utvecklades 

till en idé för en stödapplikation som skulle hjälpa informanterna att hantera hinder vid användning 

av digital teknik. Ett hinder kan, enligt Informant 5, till exempel vara hur användaren uppdaterar till 

det senaste operativsystemet på datorn. Då problem som informanterna stöter på är av olika karaktär, 

uttryckte informanterna en vilja att chatta, samtala eller videosamtala med en agent via 

stödapplikationen.  

Styrkor Svagheter 

1. Lättöverskådlig / Tydlig struktur 1. Uppfyller inte sitt syfte 

2. Relevant innehåll 2. Irrelevant innehåll 

3. Självinstruerande 3. Otydligt innehåll 

4. Uppfyller förväntningarna 4. Missledande ikoner 

5. Bra storlek på innehåll 5. Dålig navigering 
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Idégenereringen som genomfördes i grupp, genomfördes innan de fyra individuella, vilket 

möjliggjorde att resultatet från gruppsessionen kunde presenteras för de individuella informanterna. 

Idén om en stödapplikation bekräftades av samtliga fyra informanter vilket resulterade i ett beslut om 

att gå vidare med idén om en stödapplikation.  

  Efter att temat för workshopen valts ut fick informanterna diskutera vilka 

egenskaper som identifierar styrkor och svagheter i en design och 

därefter rangordna dessa med den viktigaste egenskapen överst och 

den minst viktiga underst (se Tabell 2). Efter att föregående uppgift 

var utförd fick informanterna rangordna de funktioner applikationen 

skulle innehålla för att tillfredsställa deras behov med den viktigaste 

överst och minst viktiga underst (se Tabell 3).  

4.2.1 Användardriven prototypning 

Denna del av workshopen resulterade i att samtliga informanter i olika grad deltog för att skapa 

pappersprototyper (se Figur 6). Några informanter deltog aktivt, medan andra deltog mindre aktivt. 

Det fanns initialt en tydligt märkbar osäkerhet hos informanterna där några var frågande och behövde 

mer vägledning än andra för att komma igång med uppgiften.  

Det är tydligt att informanterna använder sig av egna erfarenheter för affordans. Ikoner för tal- och 

sökfunktionalitet var enligt informanterna självklara, då informanterna från tidigare erfarenhet visste 

hur ikonerna för olika funktionaliteter kunde se ut.  

Funktioner 

1.Videosamtal 

2. Samtal 

2. Chatt 

3. Kunna ångra 

4. Tala in i applikationen 

Tabell 3: Funktioner 

applikationen skulle innehålla 

Figur 6: Skisser från användardriven prototypning 
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4.3 Användartest av digital prototyp   

Den tredje fasen i processen bestod av användartester. Användartesterna resulterade i en uppdaterad 

version, där svagheter och problematik kunde korrigeras genom iteration. Testerna genomfördes på 

en informant åt gången vilket inte möjliggjorde en diskussion med andra. Trots detta hade majoriteten 

av informanterna liknande synpunkter på prototypen.  

4.3.1 Fördelar  

Generellt sett uppfylldes förväntningarna på applikationen. Informanterna uppskattade den väl 

tilltagna textstorleken som innebar att samtliga kunde ta del av all text. Förutom textstorleken 

framkom det att applikationens sparsamma men samtidigt fullt tillräckliga information tydligt 

vägledde användaren genom applikationen. De flesta ikoner hade förväntad funktion och uppfattades 

som tydliga.  

4.3.2 Nackdelar 

Även om prototypen var resultatet av en användardriven 

prototypsession fanns det delar i prototypen som inte var 

tillräckliga (se Tabell 4). Majoriteten av informanterna påpekade 

samma problemområden oberoende av varandra. Det första 

problemområdet som de flesta informanter reagerade negativt på 

var funktionen “tala in ditt problem”. Informanterna hade svårt att 

förstå om de skulle hålla inne knappen när de talade eller om 

inspelningen automatiskt startade vid ett enkelt klick.  

Informanterna hade vid prototypsessionen nämnt att bilder på 

agenterna hade framkallat en känsla av säkerhet genom att 

användaren då visste vem de kommunicerade med (se Figur 7). 

Funktionen visade sig dock ha motsatt effekt på en del av 

informanterna under användartestet. De upplevde att ett val av 

agent kunde ske av fel anledning om bild fanns. Vem som hjälper 

användaren har ingen betydelse så länge agenten besitter de 

kunskaper som efterfrågas. Att bilderna kan avslöja agentens 

religion, kön, kultur och etnicitet kan vara känsligt. Informanterna Figur 7: Steg för att välja vilken agent som 

ska hjälpa till 
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tyckte att bilderna istället kunde ersättas med avatarer och att namnen kunde ersättas med ett påhittat 

namn alternativt Agent 1 och Agent 2. 

Chattsidan i prototypen uppfattades av samtliga informanter som förvirrande. Efter att informanterna 

valt att chatta med agenten och kommit in på chattsidan stod det exempelvis längst upp “Du chattar 

nu med Futaba”, under texten var det stora knappar med texten “avsluta” och “ring upp”. Detta 

skapade förvirring hos några av informanterna då de inte förstod om chatten var påbörjad eller inte, 

trots att chatten var under knapparna (se Bilaga 4, sid 49). Informanterna önskade att knapparna 

omplacerades på chattsidan och i en markant mindre dimension.  

Den ikon som informanterna uppfattade som otydlig var vänd kamera som finns tillgänglig under 

videosamtal (se Bilaga 4, sid 49). De flesta informanterna hade ingen aning om vilken innebörd 

ikonen hade och en informant misstog ikonen för en resväska. Ikonen som användes var 

standardikonen för vänd kamera. Informant 4 visar ett exempel på detta i citatet nedan: 

 ”Är det en resväska? Eller är det en mapp, eller kanske dokumentväska? Det kanske är där man 

bifogar filer, men då brukar man använda ett gem istället”  

(Informant 4, man, 50 år)  

 

Styrkor Svagheter 

Tydligt innehåll Till viss del otydliga ikoner 

Relevant innehåll Placering av innehåll 

Självinstruerande  Onödigt innehåll (Bilder på agenterna) 

Uppfyller förväntningar Mönstrad bakgrund 

 

4.4 Analys av deltagande designprocessen med äldre vuxna   

I följande sektion analyseras resultatet och vad deltagande design har inneburit för studien. I den 

första fasen som bestod av intervjuer, framkom de problemområden informanterna upplever med 

digital teknik. I likhet med Daltroys (1995) studie kan majoriteten av de problemområden som 

framkom relateras till informanternas ålder, som syn och kognitiv förmåga. Att använda 

semistrukturerade intervjuer som analysmetod skapar utrymme för utvecklarna att ställa följdfrågor 

vilket för utvecklarna närmare informanterna och deras behov kan identifieras (Alvehus, 2016). 

Tabell 4 Styrkor och svagheter i den digitala prototypen 
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Intervjuerna behandlade frågor om informanternas vardagliga rutiner och användning av teknik, 

vilket gav utvecklarna en tydligare bild av problemställningen.  

Under idégenereringen som både genomfördes i grupp och enskilt, framkom det att gruppsessioner 

är att föredra. Enskilda sessioner bidrar till studien, men genom att diskutera problemområden i grupp 

skapas en dialog mellan informanterna där problemområden kan bekräftas alternativt refuseras av 

övriga informanter. Idégenereringen resulterade i vilka egenskaper och funktioner som identifierar 

styrkor och svagheter i en design. Detta gav utvecklarna ett tydligt designunderlag med vilka 

egenskaper och funktioner som bör prioriteras och undvikas för att uppnå en bra design.  

Att en session skedde i grupp gav utvecklarna en bild över hur informanter utför uppgifter 

tillsammans (d.School, 2010; Bratteteig & Govind Joshi, 2016) och vad som bör hållas i åtanke. Det 

finns informanter som tar större plats och är mer drivande, samtidigt som det finns informanter som 

håller sig i bakgrunden. Det är dock viktigt att samtliga informanter får ta plats så åsikter och 

ageranden kan noteras. Informanter agerar olika även under enskilda sessioner. Det finns informanter 

som är drivande medan andra informanter tydligt behöver en ledande hand, dels på grund av brist på 

teknisk kompetens (Phiriyapokanon, 2011). En användardriven prototypsession ger utvecklarna flera 

nya insikter. I denna studie framkom det bland annat att funktioner som utvecklarna anser som 

standardfunktioner och lätta att förstå inte nödvändigtvis är lätta för slutanvändarna (Hawtorn, 2006). 

En prototypsession tydliggör även vilka funktioner som slutanvändarna prioriterar. I denna studie 

prioriterade användarna, oberoende av varandra, liknande funktioner. 

Under den tredje fasen som bestod av ett användartest, framkom det att den förfinade prototypen som 

var baserad på informanternas egna skisser, till viss del inte uppfyllde informanternas önskemål. 

Funktioner i prototypen som informanterna själva implementerat, var under användartestet inte alls 

populära. Detta gav utvecklarna insikten att slutanvändarna inte alltid vet vad de vill ha och att ett 

nära samarbete mellan utvecklare och slutanvändare är att föredra då deltagande design bygger på 

ömsesidigt lärande där de båda parterna hjälps åt och bygger på varandras idéer (Bratteteig & Govind 

Joshi, 2016). 

4.4.1 Styrkor och svagheter med deltagande design 

Studien genomfördes med hjälp av en deltagande designmetod där informanterna och utvecklarna har 

varit involverade i hela designprocessen. De fördelar som uppmärksammades med metoden var hur 

en designprocess i form av deltagande design för utvecklarna närmare slutanvändarna. Detta styrkte 
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teorin av d.School, 2010 och Bratteteig & Govind Joshi, 2016 som menar att utvecklarna och 

informanterna lär sig av, samt ökar förståelsen för varandras behov och kunskap. Under arbetet har 

det nära samarbetet mellan informanterna och utvecklarna bidragit till många nya insikter för 

utvecklarna, till exempel att ikoner som anses vara “standardikoner” inte behöver betyda att ikoner 

är tydliga för samtliga användare. Ikonen vänd kamera trodde en informant var en resväska eller 

möjligtvis en mapp. En designprocess där intervjuer genomförs för att identifiera behov och därefter 

tas fram av utvecklare kan medföra att produkten visserligen uppfyller sitt syfte och behov, men på 

ett sätt slutanvändarna inte anser önskvärt. Till exempel genomfördes i studien både en intervju och 

idégenerering där ett problemområde och behov identifierades, därefter genomfördes en 

användardriven prototypsession. Även om prototypen var framtagen tillsammans med slutanvändarna 

och därefter digitaliserades i Adobe XD CC, hade informanterna invändningar på prototypen under 

användartestet (se Bilaga 3, sid 45). Därav är det av största vikt att involvera slutanvändarna i hela 

designprocessen, som ofta itereras flertalet gånger, så att utvecklarna kan identifiera de behov och 

krav slutanvändarna kräver (Bratteteig & Govind Joshi, 2016).  

En deltagande designmetod har många fördelar men likaså nackdelar. Metoden kräver noggrann 

planering innan genomförande. För det första kräver metoden att utvecklarna hittar personer som kan 

delta i studien. Tid och plats för undersökningen ska på förhand planeras tillsammans med deltagarna. 

Inför mötena ska även analys- och designmetoder för undersökningen bestämmas och material tas 

fram.  

Under arbetets gång skedde ett bortfall på en informant. Informant 8 kunde på grund av personliga 

omständigheter inte längre delta i studien. Sådana faktorer bör has i åtanke vid genomförandet av en 

studie. 

4.4.2 Grupp- eller individuellt deltagande 

Mellan enskilda sessioner och gruppsessioner går det att se en tydlig skillnad i resultatet. Skillnader 

som tydligt kan identifieras mellan de två olika sätten är att informanter som genomför 

idégenereringen i grupp tydlig inspireras av varandras åsikter och bekräftar varandras 

problemområden som de upplever med tekniken. Samtliga personer som deltog i studiens 

gruppsession var sedan tidigare bekanta med varandra vilket medförde att informanterna inte var 

rädda för att uttrycka sina åsikter. Detta är till fördel för en studie då en informants deltagande kan 

påverkas beroende på om denne har en bra dag, känner sig obekväm eller dylikt under en session 

(Bratteteig & Govind Joshi, 2016). Det framkom i denna studie att idégenerering som sker i grupp 
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ger fler, dock inte nödvändigtvis bättre, resultat då en diskussion kan bidra till fler synvinklar och 

områden som annars inte framkommit om en session endast skett enskilt med en informant.  

En gruppsession är inte alltid att föredra. De tillfällen där större uppmärksamhet bör läggas på detaljer 

hos enskilda informanter är en individuell session att föredra. Exempel på detta är under 

användartestet. Där bör stor uppmärksamhet vara på den enskilde informantens tankar och agerande. 

I studien genomfördes både en skärminspelning för att registrera hur informanten navigerade i 

prototypen och en inspelning av informantens ansikte för att registrera mimik och kommentarer. 

Under dessa sessioner är det enkelt för informanterna att påpeka problemområden som enligt 

informanterna själva var självklara såsom för liten storlek på innehållet, överflödig information eller 

otydlig struktur.  

4.4.3 Informanternas påverkan på resultatet 

Informanterna har i olika grad varit delaktiga i hela designprocessen. Deras aktivitetsnivå har varierat, 

där olika informanter deltog olika mycket. Under gruppsessionens idégenerering var informant 6 

minst aktiv och hade en mer observerande inställning. Informant 5 var i hög grad aktiv och hade 

många åsikter och förväntningar på hur den tilltänkta tjänsten skulle se ut och fungera. I likhet med 

Bratteteig och Govind Joshi (2016) så går det att se att informanternas förmåga att påverka genom att 

komma med egna förslag ofta kräver någon form av ledning. Den traditionella synen där utvecklare 

ses som experterna (Lundmark & Lymer, 2016; Lundmark, 2016; Sanders, 2013; Bratteteig & Govind 

Joshi, 2016) är därför fortfarande av viss betydelse för att kunna möjliggöra informanternas 

deltagande. Den största synliga påverkan informanterna hade i designprocessen var i enlighet med 

Bratteteig och Govind Joshi (2016) när informanterna fick välja mellan olika alternativ snarare än att 

skapa. Det resulterade i att informanterna i allra högsta grad påverkade vilka idéer och 

designalternativ som skulle komma att bli de slutgiltiga. Det gör i sin tur att informanterna både 

praktiserar och skapar stort utrymme för egenmakt (Lundmark, 2016). Egenmakten existerar således 

både i designprocessen och i slutresultatet.  

4.4.4 Utvecklarnas påverkan på resultatet 

Innan deltagande design blev en känd arbetsmetod ansågs det vara designers och utvecklare, i enlighet 

med traditionellt användarcentrerat tankesätt, som var experter på slutanvändarnas behov (Sanders, 

2013). Deltagande design innebär att utvecklare och slutanvändare tar lärdom av varandra genom 

ömsesidigt lärande (Bratteteig & Govind Joshi, 2016). I denna studie har utvecklarna tillsammans 
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med informanterna genomgått designprocessen. Hur mycket utvecklarna i processen har styrt eller 

riktat processen mot målet är svårt att avgöra. Däremot går det att spekulera i huruvida det slutgiltiga 

resultatet skulle varit hållbart eller inte om informanterna själva, utan någon förkunskap inom 

designmetodik, skulle genomfört designarbetet. I enlighet med d.School (2010) samt Bratteteig och 

Govinds (2016) studie påvisas att det är utvecklarnas och informanternas gemensamma kunskap som 

bidrar till helheten (ibid). Studien kan därav påstå att utan utvecklarna skulle inte designprocessen 

resultera i en optimalt anpassad produkt. Utvecklarens erfarenheter och kunskaper är viktiga, men 

slutanvändarnas behov och feedback är lika viktiga för att slutprodukten ska möta deras förväntningar 

och krav. Ett samarbete mellan båda parter är därför att föredra (d.School, 2010; Bratteteig & Govind 

Joshi, 2016).  

4.4.5 Överraskande resultat 

Under designprocessen uppkom det överraskningar. Att en stigande ålder vanligtvis medför 

försämrad syn, hörsel och stelare leder (Daltroy et al., 1995; Hawtorn, 2006; Phiriyapokanon, 2011) 

var en kännedom utvecklarna hade sedan tidigare och därför hade i åtanke under designprocessen. En 

design som utvecklarna uppfattade som synnerligen tydlig, var för enskilda informanter inte 

tillräcklig. Ett exempel på detta var att prototypen innehöll en “frostad” bakgrundsbild (se Bilaga 4, 

sid 49) så att applikationens framträdande skulle bli lekfull, jämfört med om en helfärgad bakgrund 

används. Då syn var ett av problemområdena som informanterna nämnt tidigare i designprocessen, 

hade utvecklarna detta i åtanke och tonade därför ned bakgrundsbilden så att resterande innehåll 

skulle urskiljas på ett tydligt sätt. Detta till trots tyckte informanterna att bakgrundsbilden gav 

applikationen ett otydligt intryck där texten till viss del var svår att urskilja från bakgrunden. 

Under användartesterna framkom det att standardikoner som utvecklarna antog skulle ha en för 

informanterna självklar innebörd, inte hade det, även om dessa används som standardikoner. Att äldre 

informanter misstar ikoner kan möjligen bero på lägre kompetensnivå (IIS, 2017), däremot kan det 

lika gärna bero på att de aldrig använt ikonen tidigare, trots en hög kompetensnivå. Under studiens 

användartest framkom det även att den digitala prototypen, som baserats på informanternas 

designförslag, innehöll funktioner som informanterna inte uppskattade. Till exempel framkom det 

under idégenereringen och den användardrivna prototypsessionen att informanterna önskade se bild 

på den agent som skulle hjälpa användaren. Under användartestet, det vill säga när den digitala 

prototypen senare testades, visade sig denna funktion dock inte ha önskad effekt hos informanterna. 

Informanterna ansåg, till skillnad från under idégenereringsfasen, att ett val av agent kunde ske av fel 

anledning om en bild av agenten visades. Bilder som avslöjar agenternas kön, religion, etnicitet kunde 
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vara känsligt, och skulle därför ersättas av en silhuett eller liknande och namnet på agenten skulle 

bytas ut till ett alias eller exempelvis Agent 1, Agent 2. 
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5 Slutsatser 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Slutsatsen diskuterar och besvarar de frågeställningar studien behandlat: hur kan deltagande design 

stärka äldre vuxnas egenmakt i relation till användning och utveckling av ny teknik? samt vilka 

styrkor och svagheter innebär det för designprocessen att involvera äldre vuxna inom ramen för en 

deltagande designprocess, samt vad innebär den här formen av designprocess för slutresultatet vid 

utvecklingen av en digital tjänst? Här förs även kritik relaterad till den antagna metoden fram. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5.1 Svar på frågeställningar  

En deltagande designmetod möjliggör involvering av slutanvändarna i hela, eller delar av, 

designprocessen. Att ge användarna möjligheten att delta och påverka resultatet under hela arbetets 

gång, stärker i högsta grad användarnas egenmakt (se Lundmark, 2016).  Med hjälp av olika 

designmetoder går det att använda en rad olika verktyg (Exempelvis Post-it) för att tillgodogöra 

användarens önskemål i produkten som designas. Studien finner att vissa typer av deltagande är mer 

effektivt än andra, exempelvis har de deltagande slutanvändarna en högre aktivitetsnivå när 

utvecklarna under designprocessen ger deltagarna flertalet alternativ att välja mellan till skillnad 

från om deltagarna ska skapa egna (jmf. Bratteteig & Govind Joshi, 2016). Ett annat verktyg för 

aktivt deltagande är intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren möjlighet att se till att 

konversationen håller sig inom rätt ämne. Metoden ger även intervjuaren möjligheten att ställa 

följdfrågor där informanterna kan utveckla sina tankar.  

Under en designprocess ger informanterna möjligheten att använda dessa verktyg för att välja, skapa 

och påverka utvecklingen av ny teknik tidigt i processen innan designprocessen nått teststadiet, vilket 

gör att studien starkt förespråkar den antagna designmetoden. Studien finner att äldre användare som 

deltar i en designprocess aktivt bidrar med designförslag som tydligt går att koppla till stärkt 

egenmakt i resultatet. Ett exempel på detta är möjligheten att kunna avbryta, oavsett i vilket steg i 

prototypen användaren befinner sig (se bilaga 4, sid 47) (jmf. Ladner, 2008; Lundmark & Evaldsson, 

2016).  

Att involvera slutanvändarna i designprocessen genom deltagande design har många styrkor. En 

traditionell designmetod innebär att utvecklare och designers anses som experter för slutanvändarnas 
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behov medans en deltagande designmetod innebär det motsatta, det vill säga att slutanvändarna själva 

anses som experter för sina egna behov. Då allt fler samhällstjänster ersätter personlig service med 

digital service såsom bankärenden och kundservice, kräver tjänsterna viss teknisk kompetens av 

slutanvändarna (Micko, 2016; Kulturnytt, 2016). Det innebär att de produkter och tjänster som 

utvecklas används av både äldre och yngre personer och därför är av stor vikt att tekniken är anpassad 

för samtliga åldersgrupper. Även om yngre utvecklare och designers är medvetna om vilka faktorer 

som ska tas hänsyn till vid utveckling av applikationer för äldre personer innebär inte det att 

utvecklarna löser problemområdet på ett enligt slutanvändarna optimalt sätt. Att involvera 

informanterna så mycket som möjligt i designprocessen är därför en viktig del med deltagande design. 

Studien finner att en deltagande designmetod skapar ökad förståelse för båda parter genom ett aktivt 

samarbete. En deltagande designmetod innebär att slutprodukten eller tjänsten möter slutanvändarnas 

behov då slutanvändarna utvecklat produkten tillsammans med designers och utvecklare (Bratteteig 

& Govind Joshi, 2016).  

Även om deltagande design har många styrkor innehar metoden även svagheter. Då deltagande design 

kan ske vid olika tillfällen och situationer med varierande syften och deltagare, finns det många 

faktorer som kan påverka informanternas designval. En aspekt som har en betydande roll är åldern. 

En stigande ålder medför diverse förändringar i kroppen som kan leda till försämrad syn, hörsel och 

kognitiv förmåga (Hawtorn, 2006; Hawtorn, 2000). Detta innebär att dessa faktorer kan ha en 

betydande roll för de designval som görs. Skulle en designprocess genomföras på en van 

teknikanvändare eller en användare som aldrig tidigare använt sig av teknik, skulle designvalen se 

annorlunda ut. Andra faktorer som kan påverka informanternas designval kan till exempel bero på 

om informanten känner sig stressad eller obekväm vid testtillfället (Bratteteig & Govind Joshi, 2016). 

Det kan även spekuleras i huruvida arbetstiden effektiviseras då färre användartester krävs för att 

uppnå en designlösning som slutanvändarna är nöjda med. 

Studien finner att en deltagande designmetod i högsta grad påverkar slutresultatet. En designprocess 

där slutanvändarna aktivt deltar under hela processen innebär att produkten kan anpassas efter 

slutanvändarnas önskemål. Det nära samarbetet mellan både utvecklare och slutanvändare ökar 

förståelse för vad som definierar styrkor och svagheter i en design, både gällande funktionalitet och 

användbarhet. Studien visar att även om slutanvändarna deltagit i hela designprocessen, krävs 

iteration tills önskat resultat uppnås, då slutanvändarna inte alltid vet vad de vill ha. Exempel på det 

kan ses i genomfört användartest, där flera informanter inte ville ha bilder på agenterna, trots att det 
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föreslogs av informanterna (se Bilaga 3, sid 45 och Bilaga 4, sid 49). Ett nära samarbete mellan en 

utbildad designer och slutanvändare förespråkas därför av studien.  

5.2 Metodkritik av deltagande design med äldre vuxna 

Deltagande design kan genomföras med flertalet metoder. Ett val av rätt metod kan ha stor påverkan 

på slutresultatet. Metoderna som tillämpades ansågs för denna studie som mest fördelaktiga, dock 

kan det finnas andra tillvägagångssätt som fungerar bättre. Designmetoderna som användes baserades 

på designmetoder från handboken The Bootcamp Bootleg (2010). Handboken är från 2010, vilket 

innebär att det sannolikt kan finnas nya uppdaterade metoder som kan ha gett studien ett annat 

resultat.  

Studien genomfördes på åtta stycken informanter där den yngsta och äldsta var 50, respektive 68 år. 

För att få ett resultat som täcker en bredare målgrupp skulle studien kunnat genomföras på 

informanter med ett större åldersspann och med ett större antal informanter. Denna studie 

genomfördes på informanter som valts ut genom ett bekvämlighetsurval baserat på de personer som 

legat närmast till hands för undersökningen. Urvalsmetoden innebar att informanterna för denna 

studie samtliga haft en snarlik livsstil med liknande behov. I en framtida studie skulle därför urvalet 

förslagsvis ske genom en annan urvalsmetod som bjuder in till en större variation av informanter.  

Under den andra fasen i designprocessen valdes det problemområde som studien skulle fortsätta att 

behandla. Det är enkelt att valet baseras på ett bekvämlighetsurval eller på grund av graden av 

genomförbarhet, men för att uppnå bästa resultat är det av största vikt att urvalet inte sker på grund 

av dessa faktorer utan baseras på de idéer som fångat gruppens intresse och som informanterna anser 

skulle underlätta deras framtida användning av modern teknik. Genomförbarhet och andra faktorer 

kan anpassas senare i arbetsprocessen. Studien har baserats på flertalet källor men där informationen 

eventuellt är obsolet, då flertalet av studierna bakom källorna genomförts några år innan denna studie. 

Designmetoden som studien behandlar innebär ett nära samarbete mellan utvecklare och informanter. 

Att designprocessen kräver ett samarbete förutsätter att informanterna kan avsätta den tid som 

deltagandet innebär. Innan ett samarbete inleds mellan utvecklare och informant krävs ingen större 

ansträngning av informanten. Vid tillfällena för undersökningen krävs att informanterna är 

engagerade, uppmärksamma men framför allt att det ges utrymme att uttrycka sig så att de vågar 

motivera sina åsikter. Att informanterna vågar ge uttryck för sina behov är av största vikt då det är på 

grund av dessa som informanterna medverkar i designprocessen.  
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Det går inte alltid att räkna till fullo med att en informant kan delta under hela designprocessen i en 

studie som denna. En informant kan bli sjuk eller få andra förhinder som gör att denne inte längre kan 

delta. Detta innebär att man kan få bortfall under studiens gång och därför kan vara bra att inkludera 

en eller flera extra informanter i början av studien. 
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Figur- och tabellförteckning 

 

Figur 1: Andel internetanvändare av befolkningen (IIS, 2017) 

Figur 2: Modell för deltagande designmetod (Bratteteig & Govind Joshi, 2016) 

Figur 3: Modell för traditionell designmetod (d.School, 2010) 

Figur 4: Modell för Research through design (Soegaard & Friis Dam, 2011) 

Figur 5: Användardriven prototypning 

Figur 6: Skisser från användardriven prototypning 

Figur 7: Steg för att välja vilken agent som ska hjälpa till 

 

Tabell 1: Presentation av informanter i studien 

Tabell 2: Egenskaper i en design  

Tabell 3: Funktioner applikationen skulle innehålla 

Tabell 4 Styrkor och svagheter i den digitala prototypen 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Allmänt 

• Namn? 

• Ålder? 

• Kön? 

• Sysselsättning? 

• Teknisk vana? 

• Bostadssituation?  

o Hur många i hushållet?  

o Bostadstyp?  

Vardag 

• Hur ser en typisk dag ut för dig? 

o Arbetsdag 

o Ledig dag 

• Är det några aktiviteter i vardagen som du tycker är extra jobbiga och tidskrävande? 

• Motivera? 

• Har du någon idé på förbättring eller lösning på problemet? 

• Vilken är din favoritdel eller aktivitet av dagen? 

o Motivera 

o Finns det någon befintlig teknik som du tror skulle underlätta den aktiviteten? 

Teknik 

• Har du några smarta enheter i ditt hem?  

o Vilka? 

• Finns det någon särskild teknik eller produkt som du gillar extra mycket, som kanske hjälper 

dig i din vardag?  

o Motivera varför du gillar produkten 

• Finns det någon särskild teknik eller produkt som är extra svår eller problematisk i din 

vardag? 

o Motivera varför produkten är extra svår eller problematisk 

• Finns det någon teknik eller produkt som du saknar eller önskar fanns? 
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Bilaga 2: Empiristyrd tematisk analys 

Analysprocedur:  

1. Gå igenom hela texten (vågrät analys) och markera text som är relevant för frågeställningen.  

2. Sortera citaten utifrån olika teman, dvs gruppera dem under olika övergripande begrepp.  

3. Ta ett tema i taget och gå igenom hela texten och plocka ut allt som hör till just det temat. Gå 

alltså igenom hela texten lika många gånger som det finns teman.  

4. Gör en slutgiltig a) benämning på och b) definition av varje tema.  

5. Sammanfatta materialet under varje tema med egna ord. Ta med ett eller ett par belysande citat 

för varje, om det finns.  

6. Utveckla en teori genom att relatera dina teman till varandra så att det blir en sammanhängande 

helhet. Det är de egna sammanfattningarna (punkt 5-6) som utgör resultatdelen i rapporten med 

temana som underrubriker 

Teman: 

Syn 

“Jag använder alltid plattan för att jag ser bäst på den då det är störst text.” 

• Informant 7 

“Nej, för att jag tycker om att ha ett papper vid sidan om sen ha hela skärmen till att utföra den 

uppgiften jag ska utföra. Skulle jag endast använda den lilla skärmen till allt så blir det för liten yta 

att tita på” 

• Informant 2 

Hjälp/Felhantering 

“Individanpassat och det tycker jag är bra för det går illa kvickt. Jag måste säga att jag lär mig 

genom att göra samma sak 100 gånger och får jag det förklarat för mig e gång och kan skriva ner 

det så går det alldeles utmärkt.” 

• Informant 2 

“Ja en slags hjälpgreja som när det strular eller telefonen stängs av så finns det någon snabbknapp 

som man trycka på som gör att telefonen gick igång igen eller som någon slags hjälp när det strular. 

En sån grej” 

• Informant 5 

“Ja faktiskt någon fysisk person, för det finns ju många sådana här appar och grejer som man kan 

trycka på och beskriva “vad har du för problem” men då är man oftast väldigt stressad och kanske 

inte så duktig på teknik så man vill ju gärna prata med“ 

• Informant 5 
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“Ja, att jag måste ha tid att inhämta information om hur bra de fungerar, och inte bara från en 

försäljare utan från någon privatperson. Försäljarna har ju ett syfte med det dem säger och jag ett 

annat”  

• Informant 3 

“Njae, inte svår kanske men det blir svårt om någonting inte fungerar på det här grejerna, då blir det 

svårt” 

• Informant 5 

“Ja men om det liksom inte finns någon täckning helt plötsligt eller inget WiFi eller om det strular 

på något sätt, eller om telefonen låser sig och startar om då blir det problem” 

• Informant 5 

“Nej inte ofta, men det har ju hänt någon gång att telefonen slutat fungera och då blir jag ställd.” 

• Informant 5 

“Jag ringer till någon nära som jag tror vet mer om telefonen och ber om hjälp” 

• Informant 5 

“Nej, eller kanske lite men jag inser mina begränsningar så det brukar gå fortast att ringa till någon 

annan och få en snabbare lösning” 

• Informant 5 

Användarvänlig 

“Nej, jag tycker det är otydliga knappar. Tex så har vi två döttrar i Schweiz och om jag ska ringa 

dem så råkar jag helt plötsligt trycka på den luren som gör att det kostar - alltså som ett vanligt 

telefonsamtal - Jag tycker helt enkelt att deras design är lurig!” 

• Informant 2 

“Designen! Det framgår inte tydligt att “så här mycket pengar har du kvar på ditt konto” och om du 

“klickar här så kostar det 6 kronor minuten” 

• Informant 2 

“Och jag tycker att den delen av viessmann är OTROLIGT tysk och komplicerad” 

• Informant 2 

“Otydlig, rörig, ologisk och den tänker inte som jag tänker. Det är fortfarande många saker som jag 

inte har löst, men jag har klarat mig än så länge.” 

• Informant 2 
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“Ja, min son har en ny spis från Siemens som jag tycker är otroligt jobbig. Ibland ska man trycka, 

ibland är det touch-control och ibland ska man snurra på reglaget och det gillar jag inte alls, det 

tycker jag är högst klumpigt! För ett tag sen trodde jag att jag hade satt på ugnen men det hade jag 

inte. Då var det en stek som skulle stå i ugnen i sex timmar och då kollade jag efter 6 timmar och då 

var inte ens ugnen varm - köttet var helt rått för ugnen hade inte satt igång sig och den var lika kall. 

Då gjorde jag om hela proceduren och då hade jag ändå inte lyckats få igen den så efter hela dagen 

på kvällen var steken fortfarande kall så då fick pappa komma och hjälpa mig så klockan 10 på 

kvällen lyckades vi få igång ugnen.  

Sen en annan gång kom det en ung tjej som var 23 som är en kompis till min son, hon skulle sätta 

igång ugnen men lyckades inte så efter ett tag kom hon och frågade mig om hur man sätter igång 

ugnen *skratt* 

Jag tycker det är alldeles för mycket design och finess utan att tänka på att folk ska förstå hur man 

använder produkterna! Allting har en alldeles för otydlig design, det är olika sätt att ta sig runt och 

olika knappar på alla enheter.” 

• Informant 2 

“Jag tycker att all text ska skrivas i storlek 14 och ingen onödig information ska finnas i program 

eller applikationer. ALLTING ska var enkelt - Det ska endast finnas få val och texten ska var tydlig 

och beskrivande - Så enkelt som möjligt! 

Och jag tycker att det ska finnas en bildtelefon för äldre med endast de nödvändigaste funktionerna 

men med tydliga bilder! Jag tycker att de mobiltelefonerna som tagits fram för äldre idag är 

katastrofala, det är ju ren idiotförklaring för de äldre, dem borde skämmas! Sen borde det tas fram 

en enkel TV, allting ska vara så himla krångligt idag, det borde finnas en tv med endast 5 knappar 

och det är allt!” 

• Informant 2 

“Jag jobbar kvällsarbete, men om du tänker på själva arbetsdagen så jobbar jag ju med bussar, och 

där finns det ju lite teknik iom att systemen i bussarna har mycket teknik. Det man gör är väl att 

kolla saker och ting så inget är fel. Men det är en fördel att man förstår sig på menyer och sådant” 

• Informant 6 

“Ja det kan man väl säga, idag är det ju mycket sånt i bussar och alla fordon” 

• Informant 6 

“När det gäller tekniken så är det när det kommer upp en “lapp” någonstans och så står det “nu 

måste du uppdatera det här” och sådana här “påminnelselappar” eller att som nu dåra att “windows 

kommer sluta fungera, du måste uppdatera” står det på datorn, sådant, och sedan när det kommer 

upp olika saker i telefonen eller på plattan att jag ska uppgradera och sådant. Då uppgraderar jag 

telefonen gärna det går bra, men sedan är det andra saker, “what’s new” och sådan där saker tycker 

jag inte om. Jag kan visst trycka på knapp “fortsätt” med sedan kan det komma följdfrågor och dem 

är jag osäker på om jag fixar så då börjar jag aldrig istället. Men jag är gärna med om någon anna 

gör det så kan jag titta” 
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• Informant 7 

“Ja det är nog lite granna det, alltså det går inte att göra så mycket fel, det kan inte hända så mycket 

egentligen. Men att det liksom vad har jag “åtagit mig nu”, jag gjorde ju en tavla förut när jag 

uppgradera något säkerhetssystem då blev det “error” på min bärbara dator. Så därför är jag väl lite 

tveksam till att trycka på någonting. Jag är lite försiktig. Så då rådgör jag med någon jag kan, mina 

barbarn eller någon måg eller något.” 

• Informant 7 

Enheter 

“Ja min dator och telefonen ÄLSKAR jag” 

• Informant 2 

“Jag tycker det är ett stort fönster ut till världen!!” 

• Informant 2 

“Ja, jag kan ju tycka att de TV apparater, eller den vi skaffade för tre år sen är klumpig att sätta på. 

Då ska man ha tre olika kontroller för att få igång den och det tycker jag inte om. Men den vi 

skaffade senast var det bara en fjärrkontroll och DET är skönt!” 

• Informant 2 

“Surfplattan är gammal och omodern och upptagen av min man. Mobiltelefonen är liksom enklare 

och snabbare. 

• Informant 5  

“Hade jag haft en modern surfplatta så kanske jag skulle använda den också, men det finns liksom 

inget behov av att ha det också för mobiltelefonen klarar av det jag vill göra så jag behöver inte ha 

en surfplatta också. Det blir kaka på kaka.” 

• Informant 5 

“Telefonen är ju jävligt behändig. Man kommer ju åt internet, kalendern, man får sin post där man 

kan meddela sig och prata med släkt och vänner och man kan föra videosamtal och man har ju hela 

livet där” 

• Informant 3 

“Det skulle vara telefonen i så fall. Och mobilt BankID är guds gåva till folket så man slipper att 

komma ihåg alla koder” 

• Informant 1 
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Äldreanpassat 

“Inte riktigt, men stigande ålder vill man ha större bild och text. Skärmen är lite liten och Ipaden är 

lite stor att gå runt och prata i och då ska vi inte ens nämna datorn. De biologiska förutsättningarna 

gör att man behöver större text, större kontrast och det är ju enkelt att åstadkomma.” 

• Informant 3 

“För min del så hade det varit bra med verktyg/hjälpmedel och reminders för att förenkla vardagen 

för mig med tanke på att jag har ADHD. Det finns ju redan men jag hade önskar dessa verktyg i en 

förenklad form” 

• Informant 4 

“Jag kan uppleva att det är för komplicerat, för rörigt och att det ska in för mycket information. Jag 

skulle vilja ha ett verktyg som mer eller mindre inte kräver någon som helst energi från mig för att 

förenkla min vardag för att komma ihåg saker eller inte glömma saker kan man säga. Jag tycker det 

är jobbigt att man behöver skriva ner så mycket information för att den ska göra det den ska. 

Med tanke på min ADHD måste jag skriva ut mina påminnelser, det räcker inte med stödord för då 

glömmer jag lätt vad jag menade när jag skrev det.” 

• Informant 4 

Användningsområden 

“Jag använder mobil, Ipad och dator till vardags till att göra bankärenden, kolla facebook, kolla 

nyheter, boka tvättid, shoppa - alltså det mesta” 

• Informant 1 

Kontext 

“När jag är hemma använder jag mobiltelefon men när jag är på jobbet använder jag datorn. När jag 

ska kolla något, maila eller skriva ut något på datorn så kan jag göra det på jobbet när jag ändå sitter 

där för jag har ju raster på jobbet. Och hemma använder jag i princip aldrig datorn jag kollar på 

mobiltelefonen det jag ska göra” 

• Informant 5 

“Jag vaknar jättetidigt och duschar, åker till jobbet och är på jobbet mina 8 timmar som vaktmästare 

på skolan och efter de 8 timmarna åker jag hem. Under de 8 timmarna använder jag en dator kanske 

10-15 gånger, men det är väldigt enkla uppgifter om att skicka felanmälan och svara på mail och 

sådant. Mycket mer är det inte. Sen åker jag hem och äter middag, tittar på nyheter och sen är det 

dags att gå och lägga sig för en gammal man. I grova drag.” 

• Informant 8 
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Sammanfattning 

Utifrån den första intervjun med samtliga Informanter kunde vi tydligt identifiera flera olika 

problemområden. De problem som samtliga Informanter upplevde med dagens teknik följer alla en 

röd tråd. Vi har därför valt ut de mest talande citaten från intervjuerna och placerat in i fem olika 

kategorier som vi anser sammanfattar problemområdena bäst. 

Syn 

Under intervjuerna nämnde samtliga Informanter att synen var ett problem. Det främsta problemen 

som upplevdes var dels att kontrasterna mellan text och bakgrund inte var tillräcklig men även att 

textstorleken var för liten. För att motverka det senare problemet behövde Informanterna förstora 

texten på sin skärm genom att zooma, men detta innebär även att synfältet blir begränsat för 

användaren och de behöver navigera sig runt på skärmen för att se hela sidans innehåll. 

I den första intervjun säger Informant 3, 67 “Med stigande ålder vill man ha större bild och text. 

Skärmen är lite liten och Ipaden är lite stor att gå runt och prata i och då ska vi inte ens nämna 

datorn. De biologiska förutsättningarna gör att man behöver större text, större kontrast och det är ju 

enkelt att åstadkomma.” 

Hjälp/Felhantering 

Under denna kategorin placerade vi in citat som visade på att hjälp och felhantering är ett problem 

för många personer över 50 år. Om användaren stöter på ett problem som han eller hon inte kan lösa 

på egen hand söker personen sällan själv på internet efter en lösning. Användaren tar då istället 

kontakt med en nära anhörig och ber om hjälp. Enligt användarna själva sker detta på grund av 

bekvämlighet, trygghet, snabbhet och säkerhet. 

Informant 1, 51 år sa följande under intervjun angående felhantering: ”När jag stöter på problem 

försöker jag oftast lösa det på egen hand utan att egentligen veta vad jag gör. Ibland lyckas man 

men utan att man vet hur man har gått till väga. Det kan sluta i fullständigt kaos och om inte förr så 

måste jag då få hjälp av någon, oftast yngre person, för dem har det i blodet.” 

Användarvänlighet 

Under intervjuerna framkom det tydligt att användarvänligheten var ett stort problem. Samtliga 

Informanter upplevde att många webbplatser, program och applikationer har en otydlig, rörig och 

ologisk design. Med stigande ålder försämras bland annat både syn och motorik och en enkel och 

tydlig design är därför att föredra.  

I intervjun med Informant 2, 64 år säger hon följande om Skype: “jag tycker det är otydliga 

knappar. Tex så har vi två döttrar i Schweiz och om jag ska ringa dem så råkar jag helt plötsligt 

trycka på den luren som gör att det kostar - alltså som ett vanligt telefonsamtal - Jag tycker helt 

enkelt att deras design är lurig! 

Hon berättar även senare i intervjun att “ALLTING ska var enkelt - Det ska endast finnas få val och 

texten ska var tydlig och beskrivande - Så enkelt som möjligt!” 



 44 

Enheter 

De enheter som används av informanterna är framförallt mobiltelefon, surfplatta och dator, där 

mobiltelefonen var en klar favorit. Enligt informanterna är mobiltelefonen en behändig enhet som 

hjälper till i vardagen. Mobiltelefonen kan användas till att läsa tidningen, läsa och skicka mail, 

ringa, sms:a, söka efter information, använda som kalender, väckarklocka etc.  

Vid frågan vilken teknik som uppskattas extra mycket svarade samtliga informanter att 

mobiltelefonen var en klar favorit. Den enda nackdelen är att skärmen kan upplevas som för liten. 

Därför använde många informanter sin surfplatta eller dator när de skulle läsa längre stycken såsom 

tidningen etc.  

“Min dator och telefonen ÄLSKAR jag. Jag tycker det är ett stort fönster ut till världen!” säger 

informant 2, 64 år. 
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Bilaga 3: Resultat från användartest 

Informant 1 

Fördelar 

• Användaren ska kunna ge betyg 

• Möjlighet för samtal OCH Videosamtal ska finnas 

• Välj person först och därefter metod (ifall man vill byta person och ändra metod så behöver 

man inte gå tillbaka och göra om allt) 

• När en chatt eller ett samtal avslutas ska en ruta komma upp där användaren ska kunna ge 

hjälpredan betyg. Under betygsättningen ska det stå “Löste sig ditt problem” om man klickar 

ja, avslutas samtalet och användaren hamnar på startsidan igen. Klickar användaren istället 

på Nej ska en fråga komma upp “Vill du få hjälp av en annan person” eller “Avsluta”   

• När man klickar på ring upp ska man kunna välja mellan “Röstsamtal” och “Videosamtal” 

• Skulle vara roligt att se hur många som fått hjälp via applikationen, resultatet kan 

presenteras på startsidan 

Nackdelar 
• Inget 

Övriga kommentarer 

• Mycket enkel och informativ  

• Stor och tydlig text 

• Länkar i prototypen navigerade användaren enligt förväntningar 

• Gav inget utrymme för felsteg 

• Samtligt innehåll uppfyller ett behov 

 

Informant 2 

Fördelar 

• Enkel 

• Tydligt 

• Fåordigt 

• Tydliga ikoner 

• Rätt stuk 

Nackdelar 

• Chattsidan är otydlig med “ring upp” 

• Ska finnas färre valmöjligheter 

• Ska inte finnas bilder/namn på personerna 

• På “Tala in ditt problem”-sidan ska man klicka “Starta” eller dylikt innan inspelningen 

påbörjas 
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Övriga kommentarer 

• Skriver man in problem ska man endast få hjälp via Chatt 

• Talar man in problemet ska man endast kunna få hjälp via samtal 

• Säkerheten är viktig så att folk inte busringer/buschattar 

• Tjänsten bör kosta av säkerhetsskäl 

• Man bör beskriva sitt problem mer ingående i en sida efter startsidan 

Informant 3 

Fördelar 

• Stor text 

• Tydliga “ord” och knappar 

• Inte möjlighet till felsteg 

• Känns tryggt att få välja hjälpreda (Även på grund av religion etc) 

Nackdelar 

• Inte tillräckligt konsekvent 

• I chatten bör layouten ändras, visste inte att sessionen var påbörjad 

• “Är du säker på att du vill avsluta”- texten är för liten 

• Är du säker på att du vill avsluta samtal funktionen är överflödig - räcker med att endast 

klicka på “lägg på” 

Informant 4 

Fördelar 

• Enkel 

• Fyller sitt syfte 

• “Är du säker på att du vill avsluta” 

Nackdelar 

• Färgerna på ikonerna bör vara skarpare 

• Jobbigt med en suddig bild som bakgrund. Även om det är tilltalade så hämmar det 

tydligheten 

• Konstigt att man kan ringa upp från chatt, det valde man i föregående 

• Chatt-sidan är väldigt otydlig 

• Man ska inte se personernas ansikten, inte heller veta kön eller namn. Ge användarna en 

siluett, alias och sedan en lista med vilka språk de behärskar 

• På chatten ska det stå “Avbryt” istället för “Avsluta” 

• Uppläggen på chatten ska vara samma som på Iphone, enkelt och tydligt 

• Förvirrande med “ring upp” och “avsluta” så stort längst upp i chatten 

• När man ska tala in sitt problem ska man hålla inne mikrofonen och inte komma till en ny 

sida där man talar och sedan klickar på “klar” - det blir otydligt 

• “Nej, prova igen” ska ändras till “nej, tala/Spela in igen” 

• Ikonen “Vänd kamera”, i videosamtalet är otydlig “Är det en mapp eller en resväska?” 

• “Micken är avstängd” 
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• Bilden på sig själv är överflödig 

• “Där det står “Avsluta samtal” ska det istället stå “Avsluta VIDEOsamtal” 

• Tjänsten saknar en indikator som visar att videosamtalet är aktivt 

• Vill inte ha “Är du säker på att du vill avsluta videosamtalet”, har man klickat där så vill 

man avsluta 

• Efter avslutas session ska man få ett meddelande “Tack för att ni kontaktade oss” eller 

liknande 

Övriga kommentarer 

• Stryk bakgrundsbilden och använd en helfärgad bakgrund 

• Skarpare färger på ikonerna, och mer rundade kanter 

• Vissa delar av applikationen är otydlig och kan göras enklare och mer konsekvent för att få 

ett renare och tydligare helhetsintryck 

• Ta inspiration från chattsupporten på Hallon.se - den är enkel, tydlig och trevlig att använda, 

både utseendemässigt och språkmässigt 

Informant 5 

Fördelar 

• Skriva in problem inga konstigheter 

• Tydlig navigation 

Nackdelar 

• När man ska tala in problem vet hon inte om hon ska klicka på texten eller på ikonen vid 

“tala in problemet” 

• Vet inte om man ska klicka igen, eller om det är att bara börja prata 

• Vet inte om hon ska klicka på “klar” efter hon pratat 

Informant 6 

Fördelar 

• Väldigt tydlig navigering, inga svårigheter 

• Förstod alla steg 

Nackdelar 

• Inga 

• Trodde att mikrofonen var avstängd under videosamtalet då ikonen felaktigt indikerade det 

Övriga kommentarer 

• Hade väldigt lätta för att navigera runt. Genomförde första uppgiften på 1 och 30 sekunder 

samt den andra uppgiften på 1 minut och 20 sekunder 
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Informant 7 

Fördelar 

• Tydligt navigering 

• Stor text 

• Gillade att ”avbryt” fanns på samtliga sidor 

Nackdelar 

• Klickade på ”avbryt” istället för ”tillbaka”, flertalet gånger 

• Förstod inte ikonerna i videosamtalet 

• Tappade orienteringen i applikationen (för vilket steg informanten befann sig i) 
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Bilaga 4: Skärmavbild digital prototyp 
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