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Abstract
The study concerns personas, especially personas created to represent users with the
disability visual dyslexia. The digitalization of the community and the Riga declaration which
states that government systems and services are to be accessible to everyone makes
demands on how information is presented and conveyed.
One way to accommodate a user group’s demand is by using representative personas.
A representative persona ought to contain correct information about the user group, which
is why the study seeks to find what information is needed in a persona which is meant to
represent users with visual dyslexia. Interviews and respondent validation by respondents
from the user group have been utilized in order to make sure the information is accurate and
representative.
The result of the study is three shorter descriptions of visual dyslexia which may be
used as building blocks when personas meant to represent users with visual dyslexia are
created. The result cannot be said to be generalizable, but it gives an idea as to why
respondent validation needs to happen in order to produce results which are representable.
Key words: Personas, disability, visual dyslexia, digitalization, inclusive design, universal
design.

Sammanfattning
Studien rör personas och då speciellt personas avsedda att representera användare med
funktionsnedsättningen visuell dyslexi. I och med digitaliseringen av samhället och EU
beslutet om att digitala tjänster och material ska vara tillgängligt för alla medborgare oavsett
eventuella funktionsnedsättningar ställs det krav på hur informationen ser ut och framförs.
Ett sätt att anpassa efter vilka behov målgrupper kan ha är genom att använda sig av
representativa personas. Av den anledningen är det vilken information som behöver finnas
med i personas tänkta att representera användare med visuell dyslexi som har undersökts.
Intervjuer och respondentvalidering av respondenter som tillhör målgruppen har använts för
att se till att informationen blivit korrekt och representativ.
Resultatet av studien är tre kortare beskrivningar av visuell dyslexi som kan användas
som byggstenar när personas tänkta att representera användare med visuell dyslexi ska
skapas. Resultatet kan inte sägas vara generaliserbart, men ger en fingervisning om att
respondentvalidering behöver genomföras för att få till ett representativt resultat.
Nyckelord: Personas, funktionsnedsättning, visuell dyslexi, digitalisering, tillgänglig design,
universell design.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Samhället har blivit mer digitalt och detta ställer krav på att det digitala materialet är
tillgängligt. Myndigheter och liknande tillhandahåller elektroniska tjänster och dessa
behöver vara tillgängliga för alla användare oavsett vad för förutsättningar dessa användare
kan tänkas ha. Att kunna deklarera elektroniskt eller att kunna kontakta försäkringskassan
vilken tid på dygnet som helst är positivt, men då krävs det att de digitala tjänsterna är
tillgängliga för alla användare.
Något som kan påverka en människas förutsättningar kan vara funktionsnedsättningar.
Det finns fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Dessa kan vara
temporära, permanenta, förvärvade eller medfödda. Alla funktionsnedsättningar innebär
inte funktionshinder, utan detta är något som uppstår när det som ska interageras med inte
är tillräcklig tillgängligt. Dyslexi är en slags funktionsnedsättning som påverkar hur
information processas.
Ett sätt att skapa tillgänglighet är att använda personas skrivna att representera
målgrupper med funktionsnedsättningar vid utformning av system. Personas bör skapas ur
underlag av data insamlad om målgruppen för att vara effektiv. För att sedan säkerställa att
framtagna personas är representativa för målgruppen de modellerats bör målgruppen
medverka i arbetet med personan, exempelvis genom respondentvalidering.
För att kunna ta reda på vilken information som bör finnas med i en persona tänkt att
representera användare med dyslexi reviderades ett befintligt underlag som sedan visades
för respondenter som själva hade visuell dyslexi. Informationen som framkom vid
intervjuerna ledde till att underlaget kunde revideras och informationen som skulle beskriva
visuell dyslexi och vad det innebar blev mer representativ.
I undersökningen framkom det att visuell dyslexi kan upplevas på olika sätt och av den
anledningen fanns det i slutändan tre olika, korta stycken med information om vad visuell
dyslexi kunde innebära. Denna information borde kunna användas som en byggsten i
skapandet av andra personas framtagna att representera användare med dyslexi om
personans beskrivning fylls på med information inhämtad från den användargruppen som
personan ska representera.
Respondenter med kunskap om användbarhet fick svara på en enkät om hur de
tolkade informationen skriven i de tre personaunderlagen. Från dessa respondenters svar
såg det ut som att informationen i personaunderlagen tolkades så som det önskats och att
informationen kunde användas för att se till att målgruppens behov togs i beaktande.
Eftersom det blev tydligt att målgruppen, trots att den var relativt homogen, hade
olika personliga preferenser så behövde en lösning i så fall vara flexibel och anpassningsbar
efter individer. Detta innebär att för att öka tillgängligheten till elektroniska resurser så
behöver dessa vara genomtänkta och genomarbetade. Detta skulle troligen vara till gagn
även för personer utan funktionsnedsättningar.
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1 Inledning
Alla människor, oberoende av förutsättningar, ska ha möjlighet att vara delaktiga fullt
ut i samhället (Lindberg & Grönberg, 2011; Montefusco & Aalto, 2013). Demokratin, där
varje människas röst är lika mycket värd, står för inkludering. För att denna inkludering ska
fungera krävs det att samhället görs tillgängligt. Människor som är medborgare ska ha
samma rättigheter till att ta för sig av allt som samhället har att erbjuda (Lindberg &
Grönberg, 2011). I Sverige gäller detta såväl lokaler som verksamheter och information enligt
Förordningen SFS 2014:135. Flera statliga organisationer arbetar för att tjänster ska kunna
hanteras papperslöst (Fang, 2002). Att tillhandahålla tjänster elektroniskt gör inte bara dessa
tjänster mer åtkomliga för människor i samhället utan sparar även tid och resurser både för
organisationen och för användarna av tjänsterna (Carter & Bélanger, 2005; Gilbert, Balestrini
& Littleboy, 2004). Det går exempelvis att skicka in olika blanketter och liknande direkt, utan
att använda papper, utan att förlora tid på frakt och utan att erlägga fraktavgift. Hjälp med
att fylla i blanketter och liknande kan också fås under tiden som användaren fyller i
formuläret. Denna hjälp kan vara pop-up rutor med text som ger information om hur
rutorna ska fyllas i. I vissa fall går det även att få texten uppläst ifall användaren trycker på
en knapp på pop-up rutan. Detta innebär att färre missar behöver göras och därmed
behöver färre saker kompletteras på ett eller annat sätt. Detta stämmer dock endast om
tjänsterna är tillgängliga för alla (Lindberg & Grönberg, 2011; Montefusco & Aalto, 2013).
Eftersom många samhällstjänster redan går att nå via internet och hemsidor (Fang, 2002) är
det viktigt att se till så att dessa verkligen kan nås av alla medlemmar i samhället. Om inte
detta görs riskerar istället bruket av e-tjänster att vissa hamnar utanför och exkluderas från
något som är tänkt att underlätta för medborgarna i samhället (Fang, 2002; Handisam, 2009;
Lindberg & Grönvik, 2011; Montefusco & Aalto, 2013). I 2006 tog EU ett enhälligt beslut om
att rösta genom Rigadeklarationen som handlar om att prioritera inkludering i samhället
gällande elektroniska tjänster. Enligt Rigadeklarationen (2006) ska det med andra ord aktivt
arbetas för att inkludera alla i den elektroniska kommunikationen, oavsett vilka
funktionsnedsättningar personerna kan ha.
ICT [Information and communication technologies] contributes to improving the quality of
everyday life and social participation of Europeans, facilitating access to information, media,
content and services, to enhanced and more flexible job opportunities, and to fight against
discrimination. Improving ICT access for people with disabilities and elderly is particularly
important. (Rigadeklarationen, 2006, s.1)

Om det aktivt arbetas med att göra samhället tillgängligt, även för de som kanske
behöver lite mer genomtänkt design, kan det gynna även medborgare utan
funktionsnedsättningar (Null, 2013). E-tjänster som är lätta och enkla att använda kan även
uppskattas av människor som har bråttom, är trötta eller sjuka, eller helt enkelt inte tycker
det är roligt att behöva göra ett avbrott i vardagens bestyr för att använda en e-tjänst. Att
designa med funktionsnedsättningar i åtanke har med andra ord andra fördelar än endast de
som är direkt kopplade till funktionsnedsättningar. Ett sätt att öka tillgängligheten är att
arbeta med universell design som är tänkt att se till att alla, oavsett funktionsnedsättning
och ålder, ska kunna använda den färdiga produkten (Null, 2013; Oak, 2012). Universell
design är med andra ord ett begrepp som innefattar en designstrategi om hur produkter och
omgivning kan utformas så att de ökar tillgängligheten för alla användare. Universell design
beskrivs närmre i kapitel 2.2.
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Funktionsnedsättningar är nedsatta förmågor och dessa kan vara fysiska, psykiska eller
intellektuella (Funktionsnedsättning, Vårdguiden; Socialstyrelsen, 2015).
Funktionsnedsättningar kan vara medfödda, förvärvade, temporära eller permanenta.
Funktionshinder uppstår när omgivningen brister i att hantera en funktionsnedsättning, en
funktionsnedsättning är alltså inte alltid ett funktionshinder. En vanlig funktionsnedsättning
är dyslexi. Dyslexi kan beskrivas som en svårighet att bearbeta information genom text eller
ljud (Peterson & Pennington, 2015; Reid, 2005; Riddick, 2009; Stein & Walsh, 1997). Dyslexi
kan vara medfödd, kallad utvecklingsdyslexi, eller förvärvad (Peterson & Pennington, 2015).
Förvärvad dyslexi kan bero på att hjärnan skadats vid en olycka. Eftersom det finns olika
former och olika grader av dyslexi är det svårt att bestämma hur stor del av befolkningen
som har dyslexi. En grov uppskattning är att ca 8% av befolkningen i Sverige har någon form
av dyslexi (Om dyslexi, Vårdguiden). Det finns både auditiv och visuell dyslexi. Auditiv dyslexi
påverkar hur ljud tolkas och visuell dyslexi påverkar hur text tolkas. Visuell dyslexi påverkar
hur text upplevs och eftersom det är e-tjänster som ofta består av textinformation av olika
slag som ska försökas göra tillgängliga kommer visuell dyslexi undersökas närmre i kapitel
2.3.
Personas är ett verktyg som används frekvent i framtagandet av nya system sedan Alan
Cooper introducerade personas år 1999. Personas är fiktiva användare som kan skapas från
underlag om målgrupperna (Cooper, Reimann & Cronin, 2007; Nielsen, 2012; Wilson, 2010).
Dessa fiktiva personer kan liknas vid masker som kan användas av personer för att uppleva
det framtagna systemet genom personans ögon (Nielsen, 2012). Genom att använda
personas kan användarna med sina behov och önskemål på ett enkelt sätt hamna i fokus
genom hela framtagningsprocessen (Cooper, Reimann & Cronin, 2007; Wilson, 2010). För att
skapa en persona som korrekt beskriver en användargrupp kan den framtagna personan
visas för målgruppen så att målgruppen får utvärdera personan (Schulz & Fuglerud, 2012).
Felaktigheter i hur personan beskrivits kan genom denna feedback upptäckas och åtgärdas.
Detta kan vara extra viktigt när det gäller skapandet av personas som ska representera en
redan utsatt grupp (Lindberg & Grönvik, 2011; Schulz & Fuglerud, 2012). De personas som
ska representera barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar behöver stämma
överens med sina målgrupper eftersom diskrepanser däremellan kan leda till att system som
tas fram istället exkluderar dessa individer (Lindberg & Grönvik, 2011; Null, 2013). Personas
kommer behandlas närmre i kapitel 2.4.
1.1 Problemformulering
Det övergripande problemet är att lagar och deklarationer har tagits om att öka
tillgängligheten för elektroniska tjänster för alla medborgare (Rigadeklarationen, 2006;
Diskrimineringslag, 2014:958 ), oavsett vilka förutsättningar personerna har, utan att
vetskapen om hur tillgängligheten ska ökas har blivit klargjort. Det finns forskning i vad
medborgare tycker är viktigt när det gäller e-tjänster (Cook, 2000; Fang, 2002; Gilbert,
Balestrini & Littleboy, 2004). Det finns undersökningar i hur personas kan skapas utifrån en
given målgrupp (Cooper, 1999; Cooper, Reimann & Cronin, 2007; Nielsen, 2012; Wilson,
2010). Det finns forskning som visar på att personer med funktionsnedsättningar exkluderas
från vissa delar av samhället (Handisam, 2009; Lindberg & Grönvik, 2011; Montefusco &
Aalto, 2013; Null, 2013). Det finns undersökningar gjorda i hur personas kan skrivas med
kvalitéer (Schulz & Fuglerud, 2012) så att dessa kvalitéer hjälper användaren av personan att
designa ett system som kan anpassas efter dessa kvalitéer. Det finns forskning som
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undersöker hur personas kan kvalitetssäkras (Schulz & Fuglerud, 2012). Med detta som
utgångspunkt har följande problemformuleringar vuxit fram.
 Hur kan en persona som har visuell dyslexi tas fram och säkerställas?
 Vilken information om visuell dyslexi behöver finnas med i en persona tänkt att
representera användare med visuell dyslexi?
 Hur kan informationen skrivas så att personer som inte har kunskap om dyslexi kan
använda informationen till att skapa e-tjänster som passar personans behov?
Resultatet av undersökningen kan förhoppningsvis bli rekommendationer för hur
information om dyslexi kan inkorporeras i personas. Detta kan sedan användas i det
fortsatta arbetet i att göra elektroniska tjänster tillgängliga för en större mångfald av
människor. Syftet är att ta reda på vilken information om visuell dyslexi som behövs i en
persona så att personer med dyslexi känner sig representerade av dessa personas samt hur
informationen ska se ut för att människor som inte har dyslexi ska förstå behoven en person
med dyslexi kan ha på e-tjänster. Projektet är ett examensarbete i kognitionsvetenskap på
Högskolan i Skövde och är en del i utvecklandet av F.R.A.M.E. - Framtidens e-tjänster.
1.2 Rapportstruktur
Rapporten har strukturerats som följer:
I bakgrund behandlas digitalisering av offentliga tjänster, universell design och dess
styrkor och begränsningar, information om vad funktionsnedsättningar är och hur de skiljer
sig från funktionshinder samt funktionsnedsättningen dyslexi. Utöver detta behandlas även
utvecklingen av personas tillsammans med deras användningsområde, styrkor och
begränsningar. Bakgrunden avslutas med ett avsnitt som behandlar hur alla tidigare
upptagna delar relaterar till varandra.
I metod ges en beskrivning av hur arbetet genomförts för att svara på
frågeställningarna. Litteraturöversikt, kvalitativ undersökningsmetodik och två
datainsamlingssätt, intervjuer och enkäter tas upp. De två olika respondentgrupperna som
kommit med information till arbetet beskrivs också här. De forskningsetiska principerna och
tillförlitlighet behandlas även i kapitlet.
I analys och resultat behandlas den från litteraturen och respondenterna insamlade
datan. Hur datan analyserades och hur den analyserade datan lett till förändingar i
personaunderlagen tas även upp. Citat från respondenter med visuell dyslexi och fulla svar
från respondenter med kunskap om användbarhet finns att se i detta avsnitt.
I slutsats och diskussion finns det slutsatser om det material som samlades in från
respondenterna med visuell dyslexi samt från respondenterna med kunskap om
användbarhet. Här tas det även upp på vilket sätt dessa slutsatser kan innebära för det
fortsatta arbetet om att öka tillgängligheten till elektroniska resurser. Diskussioner om vad
som påverkat resultaten och vad som kunnat förändras återfinns också här.
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2 Bakgrund
Samhället går mer och mer från det analoga till förmån för det digitala (Carter & Bélanger,
2005; Cook, 2000; Fang, 2002; Gilbert, Balestrini & Littleboy, 2004). Detta ställer krav på att
de elektroniska dokumenten och tjänsterna ska vara anpassade efter en bred skara
människor, som har olika behov och förutsättningar (Handisam, 2009). Universell design är
ett sätt att designa tillgängliga platser och produkter (Null, 2013) som kan användas även av
människor med funktionsnedsättningar. Det finns ett brett spektrum av
funktionsnedsättningar och dessa påverkar personerna med funktionsnedsättningarna på
olika sätt (Handisam, 2009; Lindberg & Grönvik, 2011; Socialstyrelsen, 2015). En slags
funktionsnedsättning är dyslexi som påverkar hur information upplevs (Ranaldi, 2009; Reid,
2005; Riddick, 2009; Stein & Walsh, 1997). För att skapa elektroniska tjänster som ska
anpassas efter användare kan personas användas (Cooper, Reimann & Cronin, 2007; Nielsen,
2012; Wilson, 2010). Att skapa representativa personas med funktionsnedsättningar kan
dock vara svårt (Schulz & Fuglerud, 2012). I den följande texten kommer dessa aspekter tas
upp.
2.1 Digitalt samhälle
Anledningarna till att en övergång sker från ett analogt samhälle till ett digitalt är flera. En
viktig orsak till digitalisering av den offentliga sektorns tjänster är att det ökar
tillgängligheten för medborgarna att ta del av tjänsterna (Carter & Bélanger, 2005; Cook,
2000; Fang, 2002; Gilbert, Balestrini & Littleboy, 2004). Medborgarna kan med digitala
tjänster bekvämt nå dessa när de vill och från vilken plats de vill (Gilbert, Balestrini &
Littleboy, 2004). Med det så ökar med andra ord tillgängligheten till information för
medborgarna. En annan orsak till att digitalisering ses som positivt är att det sparar pengar
och är enklare att uppdatera när ny information tillkommer (Carter & Bélanger, 2005; Fang,
2002; Gilbert, Balestrini & Littleboy, 2004). Servicen får högre kvalité eftersom fler
människor får åtkomst till den (Fang, 2002). Detta är även något som kan förbättra
relationen mellan staten och deras medborgare och kan ge fler medborgare tillgång till att
aktivt vara med och påverka samhället (Fang, 2002). Aktivt arbete med att skapa ett
tillgängligt samhälle med genomarbetad design gynnar fler än bara de personer som har
funktionsnedsättningar (Null, 2013). Gruppen av människor som kan sägas ha någon slags
funktionsnedsättning är dock betydande; ca 10-15% av Sveriges befolkning har någon form
av funktionsnedsättning (Lindberg & Grönvik, 2011).
Det demokratiska samhället ska vara tillgängligt för alla medborgare (Lindberg &
Grönberg, 2011; Montefusco & Aalto, 2013). Enligt Diskrimineringslagen ska människor
integreras i samhället och människor har samma rättigheter oavsett vad de har för kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslag,
2014:958). Genom Rigadeklarationen (2006) lades det fram att även elektroniska resurser
skulle göras tillgängliga oavsett vilka förutsättningar som personerna som vill nyttja tjänsten
kan tänkas ha. Det är viktigt för alla personer, men speciellt för personer som är del av en
redan utsatt grupp, att integreras i samhället (Lindberg & Grönberg, 2011). En ökad
delaktighet för olika människor med olika förutsättningar, olika behov och olika önskemål
ställer krav på att samhällets resurser ska vara genomtänkta och genomarbetade (Handisam,
2009; Montefusco & Aalto, 2013).
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2.2 Universell design
Universell design dök som begrepp upp under 1970-talet och en pionjär inom universell
design är Ron Mace (Null, 2013). Ibland kallas det för ”design for all” och ibland kallas
designen för ”inclusive design”. Det som är gemensamt är tanken bakom universell design:
att utformningen av omgivningen och produkterna ska ske på sådant sätt att den öppnar
upp för tillgänglighet för alla människor, oavsett förutsättningar (Null, 2013). EU definierade
2001 universell design som:
“Universal design” is a strategy, which aims to make the design and composition of different
environments and products accessible and understandable to, as well as usable by, everyone, to
the greatest extent in the most independent and natural manner possible, without the need for
adaptation or specialised design solutions.
The intent of the universal design concept is to simplify life for everyone by making the built
environment, products, and communications equally accessible, usable and understandable at
little or no extra cost. The universal design concept promotes a shift to more emphasis on usercentred design by following a holistic approach and aiming to accommodate the needs of people
of all ages, sizes and abilities, including the changes that people experience over their lifespan.
Consequently, universal design is a concept that extends beyond the issues of mere accessibility
of buildings for people with disabilities and should become an integrated part of architecture,
design and planning of the environment. (s. 17)

Det rör sig om design för olika typer av produkter. Vägkorsningar som har falsade
trottoarkanter och busshållplatser med taktila mönster i marken som symboliserar var
påstigning sker kan vara exempel där universella designprinciper har använts. Även
elektroniska system och möbler kan designas utifrån dessa principer för universell design.
Designprinciperna är tänkta att skapa produkter eller strukturer som alla kan använda lika
väl och till samma ändamål och utan någon större extra kostnad. Tillämpning av universell
design i system i samhällets infrastruktur är något som redan skett och i flera fall är det
design som inte syns (Null, 2013). Automatiska dörröppnare är ett exempel på universell
design som människor kan möta så gott som varje dag. Automatisk dörröppning har flera
fördelar framför manuell: det är enklare för personer som sitter i rullstol, för personer som
bär på saker och för personer som går med en barnvagn att passera genom dörröppningen.
Det finns naturligtvis inte enbart fördelar med automatiska dörrar. En nackdel är att det
behöver finnas elektricitet för att dörren ska fungera optimalt; strömavbrott kan innebära
att vissa personer blir strandade på ena sidan av dörren och inte kan ta sig till andra sidan
utan hjälp. Det betyder också att detta system kan vara mindre användbart på ett ställe där
frekventa strömavbrott är en del av vardagen. En design som fungerar på ett ställe kan med
andra ord inte antas fungera lika tillfredställande på alla platser, således blir det även så att
en designlösning inte är tillräcklig för att lösa alla problem.
Det ligger i sin natur att det finns fördelar och nackdelar med det mesta. Det är en god
tanke att designa nya system så att de kan användas av alla, men det kan även finnas
svårigheter i detta. Om designprinciperna som Molich och Nielsen (1990) tas som
utgångspunkt ses det att vissa designprinciper står mot varandra, som till exempel lärbarhet
mot effektivitet (Cooper, 1999). Ett system som har hög lärbarhet gör att användare har lätt
att komma igång med att använda systemet (Rogers, Sharp & Preece, 2011). Det är speciellt
bra för användare som aldrig använt systemet innan och för de användare som använder
systemet sällan. För expertanvändare, vilket användare snabbt blir när interaktion med
systemet skett några gånger, kan istället den feedback som var positiv och hjälpsam i början
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bli irriterande och göra så att arbetet tar längre tid. Wizards som delar upp arbetsmomenten
i flera små delsteg är positiva för nybörjare. Expertanvändare kan redan arbetsprocessen
utantill och att vara tvungen att konfirmera varje delsteg uppfattas så som irriterande och
tidskrävande. Effektiviteten minskar med andra ord när lärbarheten ökar. Detsamma kan
sägas för säkerheten, effektiviteten minskar när säkerheten ökar. Säkerhet är förhindrande
av att göra fel i systemet (Rogers, Sharp & Preece, 2011). Fönster som kommer upp och
kräver bekräftande av varje val kan vara tänkta att förhindra att fel görs av användaren.
Detta kan senare komma att bli ett irritationsmoment för expertanvändaren eftersom
användaren har större kunskap om systemet och då är mer intresserad av att få arbetet gjort
både tidseffektivt och arbetseffektivt.
Något annat som talar mot att universell design alltid går att använda är att det rör sig
om en bred och mångfacetterad grupp (Lindberg & Grönvik, 2011; Oak, 2012). När något
nytt ska designas undersöks målgruppen (Wilson, 2010). Om målgruppen är homogen, om
individerna i gruppen har likartade behov och krav, kan en spetsad design, noga anpassad
efter målgruppen, tas fram. Om målgruppen är heterogen, där individernas behov och krav
skiljer sig stort åt, blir resultatet en generell design (Cooper, 1999). Den generella design kan
uppfylla några av kraven som målgruppen har, men brister i att kunna stödja hela
målgruppens behov fullt ut (Cooper, 1999; Oak, 2012). En kompromiss får göras mellan det
specifika behovet och det generella behovet (Cooper, 1999; Oak, 2012). Dessa
kompromisser, som krävs när det gäller heterogena grupper, kan betyda skillnad i om
personer kan använda produkten eller inte; om produkten kan komma till användning eller
om produkten inte kan tillföra något alls för personen som ska interagera med den (Cooper,
1999).
2.3 Funktionsnedsättningar
En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga som antingen är fysisk, psykisk eller
intellektuell (Funktionsnedsättning, Vårdguiden). Funktionsnedsättningar är vanliga och
enligt Myndigheten för delaktighet har ungefär var femte invånare i Sverige någon form av
funktionsnedsättning (2016). En fysisk funktionsnedsättning kan exempelvis vara cerebral
pares, avsaknad av ett ben, diabetes eller dyslexi. En fysisk funktionsnedsättning har för- och
nackdelen då den ofta syns. En funktionsnedsättning som syns kan vara lättare att komma
ihåg att den finns eftersom en visuell påminnelse kan fås av omgivningen. Det kan också vara
så att personen med den synliga funktionsnedsättningen blir sin funktionsnedsättning och
att individens personlighet hamnar i skymundan och blir stigmatiserad av sig själv eller
samhället.
Vissa fysiska funktionsnedsättningar syns dock inte på personens yttre och ibland vill
inte personen med den dolda funktionsnedsättningen berätta för alla att denne har en
funktionsnedsättning (Riddick, 2009). Det kan kännas personligt och utlämnande att berätta
för andra personer att ens kropp har en nedsatt funktion, oavsett hur denna
funktionsnedsättning ser ut eller ter sig. Funktionsnedsättning blir då helt dold för
omgivningen. Dolda funktionsnedsättningar riskerar att glömmas bort just eftersom ingen
visuell påminnelse fås på samma sätt som vid synliga funktionsnedsättningar. Psykiska
funktionsnedsättningar är ofta dolda. Det kan röra sig om depressioner, autism eller ångest.
En intellektuell funktionsnedsättning kan röra sig om att inte kunna tänka abstrakt. Det finns
temporära funktionsnedsättningar, permanenta funktionsnedsättningar, förvärvade
funktionsnedsättningar eller medfödda funktionsnedsättningar (Funktionsnedsättning,
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Vårdguiden; Socialstyrelsen, 2015; Lindberg och Grönvik, 2011). Temporära
funktionsnedsättningar kan exempelvis vara en nedsatt rörlighet efter en operation eller en
Frozen shoulder som är en rörelseinskränkning i den påverkade armen. Det är
funktionsnedsättningar som är övergående, även om de kan ta lång tid att läka. Permanenta
funktionsnedsättningar kan till exempel vara ryggmärgsbråck eller nedsatt syn. Medfödda
funktionsnedsättningar är de som funnits från födseln och förvärvade funktionsnedsättning
är sådana som fåtts efter födseln, exempelvis genom en olycka.
Det är först när en individs funktionsnedsättning inte tas i beaktande som det blir ett
funktionshinder (Funktionsnedsättning, Vårdguiden; Socialstyrelsen, 2015). En människa kan
ha en funktionsnedsättning utan att nedsättningen blir ett funktionshinder. Ett
funktionshinder visar på en brist i hur omgivningen hanterar funktionsnedsättningen. En
person som lever i en kontext som är tillgänglig för den personens behov och krav upplever
inget funktionshinder. Att endast erbjuda trappor in till en lokal däremot skapar ett
funktionshinder för de individer som inte kan använda sig av trappor, exempelvis på grund
av att individen sitter i rullstol eller att personen kanske har problem med balansen (Null,
2013). Om ett gränssnitt som har litet typsnitt används av individer som inte kan interagera
med ett litet typsnitt skapas detta ett funktionshinder. Om en design exkluderar användare
från att interagera med produkten så har produkten skapat ett funktionshinder för den
användare som försöker nyttja produkten (Null, 2013). Funktionshinder är med andra ord en
verkan av otillräcklig design (Socialstyrelsen, 2015). Det är inget en person har, det är något
som skapas när förväntningarna från omgivningen inte är anpassade efter individen, eller
när det brister i tillgängligheten. Funktionshinder skapas alltså när omgivningen inte är
anpassad efter individens förutsättningar. Funktionsnedsättningar som är dolda, som
dyslexi, är svåra att förstå utan kunskap om ämnet. Av dessa anledningar kan det tänkas att
behoven denna grupp av användare har kan komma att hamna i skymundan.
2.4 Dyslexi
För att börja förstå vad dyslexi är och innebär kan en beskrivning och definiering av dyslexi
vara en bra start. Det finns både utvecklingsdyslexi och förvärvad dyslexi. Utvecklingsdyslexi
är medfödd och förvärvad dyslexi kan uppstå efter en olycka som skadat hjärnan. När det
gäller hur dyslexi ska beskrivas och definieras råder det dock delade meningar (Riddick,
2009; Ranaldi, 2003). Detta kan delvis bero på att det just finns olika grader av dyslexi, från
lätt till grav och dessa kan visa sig på olika sätt. Ett förslag på definition är den som Peer
(2000) ger i Ranaldi (2003):
Dyslexia is best described as a combination of abilities and difficulties which affect the learning
process in one or more of reading, spelling, and sometimes numeracy. Accompanying
weaknesses may be identified in areas of speed of processing, short-term memory, sequencing,
auditory and/or visual perception, spoken language and motor skills. Some children have
outstanding creative skills, others have strong oral skills, yet others have no outstanding talents;
they all have strengths. Dyslexia occurs despite normal intellectual ability and conventional
teaching; it is independent of socio-economic or language background. (s.9)

Denna definition visar att dyslexi inte har något med intelligens att göra. Det rör sig
snarare om att inlärningsprocessen inte är lika lätt för personer med dyslexi som för
personer utan dyslexi. Personer utan dyslexi behöver arbeta sig uppför en metaforisk backe
för att ta till sig information. Personer med dyslexi däremot, får arbeta sig uppför samma
backe samtidigt som de får gå en hinderbana för att kunna ta till sig information. Det krävs
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en större ansträngning för personer med dyslexi än för personer utan dyslexi att ta till sig
samma material. Personer med dyslexi behöver läsa texter flera gånger och kanske även
använda talsyntes för att läsa upp texten för att inte missa information.
På en neurologisk nivå tycks dyslexi handla om en förändring; cellerna som ska
processa visuell och fonetisk information fungerar inte likadant hos personer med dyslexi
som hos personer som inte har dyslexi (Peterson & Pennington, 2015; Reid, 2005; Riddick,
2009; Stein & Walsh, 1997). En sorts celler som processar sådan information är magnoceller
(Stein & Walsh, 1997; McLean, Stuart, Coltheart & Castles, 2011). Forskarna är dock inte
eniga om huruvida personer med dyslexi har färre magnoceller än personer utan dyslexi eller
om just magnocellerna har så stor påverkan på en persons förmåga att läsa och skriva
(Amitay, Ben‐Yehudah, Banai & Ahissar, 2002; Chase & Stein, 2003; McLean, Stuart,
Coltheart & Castles, 2011; Stein & Walsh, 1997). Det forskarna tycks vara överens om är att
dyslexi är en slags funktionsnedsättning som påverkar hur visuell och/eller auditiv
information upplevs (Amitay, Ben‐Yehudah, Banai & Ahissar, 2002; Chase & Stein, 2003;
McLean, Stuart, Coltheart & Castles, 2011; Peterson & Pennington, 2015; Ranaldi, 2009;
Reid, 2005; Riddick 2009; Stein & Walsh, 1997). Genetiskt sett finns det en större risk att
barn kommer ha dyslexi om en eller båda föräldrarna har dyslexi (Peterson & Pennington,
2015; Reid, 2005; Riddick, 2009; SBU, 2014; Stein & Walsh, 1997).
Eftersom dyslexi är individuell är det svårt att säga hur det visar sig hos människor
generellt (Riddick, 2009). Det kan vara att en person uppvisar alla de vanligaste
karaktärsdragen men det behöver inte vara så. Ibland uppvisar en person med dyslexi bara
några av karaktärsdragen. Några karaktärsdrag för personer med dyslexi kan vara: att det tar
längre tid att läsa, att öga-hand koordinationsförmågan är nedsatt, att reaktionstiden är
längre, att det är tröttande att läsa och skriva, och att det är svårt att organisera tankarna
(Reid, 2005; Riddick, 2009). Detta hör samman med att de kognitiva processerna som
hanterar information är mindre effektiva hos personer med dyslexi; det kan sägas att
informationen går en annan väg hos personer med dyslexi än vad den gör hos personer som
inte har dyslexi. Denna omväg medför att det tar längre tid för en person med dyslexi att
processa information (Reid, 2005; Riddick, 2009; Stein & Walsh, 1997). Människor med
dyslexi blir alltså motarbetade av sin egen kropp när de ska hantera information på ett eller
annat sätt (Reid, 2005).
Att lära sig läsa och skriva ställer stora krav på även den människa som är utan
funktionsnedsättningar. Dels ska abstrakta bokstäver memoreras och dels ställs det stora
krav på finmotoriken när bokstäverna och orden ska formas med hjälp av hand, penna och
papper (Stein & Walsh, 1997). Om koordinationsförmågan och finmotoriken är nedsatt och
det dessutom är ansträngande att ta in information kan det förstås att det blir mycket
arbetsamt att lära sig läsa och skriva. Eftersom kontaktvägarna mellan de olika ingående
delmomenten dessutom inte är lika effektiva hos personer med dyslexi tar det längre tid för
en person med dyslexi att läsa eller skriva. När personer med dyslexi tillfrågas om hur text
upplevs är det vanligt med svar såsom att bokstäverna hoppar omkring på pappret framför
läsaren (Reid, 2005). Något annat som upplevs av människor med dyslexi är en svårighet att
skilja ”d” från ”b” och ”u” från ”n” (Ranaldi, 2009). Denna rotering gör det självfallet svårare
för läsaren att kunna koda av vad det står i texten. En förklaring till detta kan vara hur ögat
arbetar när människor läser. När en person läser arbetar ögonen i sackader; ögonen hoppar
från fokuspunkt till fokuspunkt (Smith & Kosslyn, 2009; Stein & Walsh, 1997). Blicken
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hamnar på ett ställe och genom periferiseendet kan orden bredvid fokuspunkten också
avkodas (Smith & Kosslyn, 2009). Därefter hoppar blickpunkten till nästa ställe och nästa
uppsättning bokstäver avkodas till ord. Kanske känns det som att ögat sveper över texten,
men det är inte så det är egentligen.
Personer med dyslexi kan ha mindre stabila sackader (Reid, 2005; Stein & Walsh,
1997). Det innebär att fokuspunkten inte stannar på ett och samma ställe, utan att ögonens
fokuspunkt rör sig lite, vilket skapar en suddig text, eller gör så att texten och bokstäverna
ser ut att röra på sig. Eftersom människor dessutom har två ögon gör två ostabila
fokuspunkter det extra svårt. Barn som tidigt blir diagnostiserade med dyslexi kan genom att
bara läsa med ett öga i taget träna upp sin blickstabilitet (Stein & Walsh, 1997). Denna
träning verkar dessutom påverka blickstabiliteten permanent till det bättre även när läsning
sker med båda ögonen öppna. Tyvärr verkar det inte som att denna typ av träning fungerar
på vuxna med dyslexi på samma sätt, men att läsa med bara ett öga kan minska
”hoppandet” av bokstäverna eftersom det då bara är en fokuspunkt som kan röra på sig
(Stein & Walsh, 1997). Utöver problemet med ostabila fokuspunkter kan personer med
dyslexi dessutom ha sämre periferiseende än personer utan dyslexi. Periferiseende är inte
något som ögat ser, utan är mer en produkt av ett minne av vad ögat har sett som hjärnan
tillhandahåller (Smith & Kosslyn, 2009). Periferiseendet är till exempel inte i färg, utan det är
hjärnan som ”fyller i” med färg åt människan (Smith & Kosslyn, 2009).
2.4 Personas
Personas är masker (Nielsen, 2012) som utvecklare kan använda för att ta fram nya system
eller undersöka befintliga system genom att ikläda sig roller och se systemet genom andra
ögon. Personas kan även liknas vid påhittade karaktärer (Cooper, 1999; Wilson, 2010). För
att en skådespelare ska kunna gestalta karaktärer behöver information som målar upp
karaktärens personlighet finnas med: var den kommer ifrån, vad den kan, vad den vill och
vilka förutsättningar och begränsningar som karaktären har (Cooper, 1999; Cooper, Reimann
& Cronin, 2007; Nielsen, 2012). Om inte karaktären är ordentligt beskriven kan aktören
endast gissa sig fram till hur karaktären hade agerat. Detsamma gäller personas. Är en
persona otillräckligt beskriven måste den som ska använda personan gissa sig till hur
personan hade agerat eller upplevt något (Cooper, 1999).
Personas kan, om de blir ordentligt beskrivna, hjälpa till att få med användarna och
göra dessa påtagliga och verkliga genom hela arbetsprocessen med att ta fram nya system
för de som arbetar med projektet (Cooper, 1999; Cooper, Reimann & Cronin, 2007; Pruitt &
Adlin, 2010; Wilson, 2010). Eftersom hela poängen med personas är att få in användarna i
designprocessen, att få de personer som ingår i projektet att vilja skapa en produkt som
hade gjort personan, och därmed målgruppen som representeras av personan, glad och
nöjd, är det viktigt att beskrivningarna av personan görs så att det känns som en verklig
användare (Cooper, 1999; Cooper, Reimann & Cronin, 2007; Nielsen, 2012; Pruitt & Adlin,
2010; Pruitt & Grudin, 2003). Personabeskrivningar ger alltså information om en fiktiv
person som kan vara baserad på exempelvis en grupp av användare (Cooper, 1999; Cooper,
Reimann & Cronin, 2007; Nielsen, 2012; Wilson, 2010). I beskrivningen till personan kan det
finnas med ett foto, namn och civil status, bakgrund, arbetsuppgifter/ansvar, talanger och
begränsningar samt framtidsplaner. Denna information hjälper till att skapa en karaktär, en
persona, som känns verklighetstrogen (Cooper, 1999). Att målgruppen är med i arbetet, dels
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i framtagandet och dels i utvärderandet av personan, ser till så att personan blir
representativ för målgruppen (Schulz & Fuglerud, 2012).
Personas fungerar som verktyg för kommunikation mellan användbarhetsexperter
eller designers och andra personer, som har begränsad kunskap om personas och
användarcentrerad design (Cooper, 1999; Cooper, Reimann & Cronin, 2007; Matthews,
Judge & Whittaker, 2012; Nielsen, 2012; Pruitt & Adlin, 2010; Wilson, 2010). Medan
personas har styrkan att kunna underlätta kommunikation mellan olika personer i
designteamet är deras praktiska nytta i designarbetet beroende på hur väl förtrogen
designern är med personan (Matthews, Judge & Whittaker, 2012). Forskning pekar också på
att användbarhetsexperter som själv undersökt målgruppen och destillerat ner datan till
personan uppfattar att en större nytta kan fås av personas än de designers som fått en färdig
persona (Matthews, Judge & Whittaker, 2012). Det verkar med andra ord röra sig om en
misstänksamhet eller misstro till hur riktiga och korrekta uppgifterna som finns i personan är
(Nielsen, 2012; Pruitt & Grudin, 2003). Designers som fick möjlighet att titta på den rå-data
som insamlades från målgruppen verkade mer positivt inställda till att använda personas.
Personer som hade större kunskap i att ta fram personas och liknande uttryckte en större
positivitet kring användandet av personas (Matthews, Judge & Whittaker, 2012). Nielsen
(2012) och Cooper (1999) lyfter fram hur viktigt det är att personas känns som riktiga
användare och att personliga detaljer är viktiga. Detta är dock något som snarare verkar vara
en grund till misstänksamheten (Chapman, Love, Milham, ElRif & Alford, 2008), speciellt hos
erfarna användbarhetsexperter i personans riktighet (Matthews, Judge & Whittaker, 2012;
Nielsen, 2012). Detta beror på att erfarna användbarhetsexperter tycks lägga stor vikt vid att
information i personas är insamlad från den aktuella målgruppen.
Att få med information som rör fysiska funktionsnedsättningar i personas är inte
omöjligt. Det kan vara så enkelt som att lägga till en mening i personans beskrivning som
sedan är möjlig att visualisera för den som träder in i personans karaktär (Cooper, Reimann
& Cronin, 2007; Nielsen, 2012). Om en persona sitter i rullstol är det relativt enkelt att
visualisera vilka krav detta ställer på ett system genom att exempelvis sätta sig ner i en stol.
Om en persona är blind kan personen som lever sig in i personan välja att bära en
ögonbindel för att ”se” systemet med personans ögon. Saknar personan en arm går det att
hålla den ena armen bakom ryggen för att se systemet från den utgångspunkten. Med dolda
funktionsnedsättningar däremot, som visuell dyslexi, är det svårare att leva sig in i hur
systemet skulle upplevas för denna persona, speciellt om kunskap om visuell dyslexi saknas
hos den som ska ta på sig personans mask (Ranaldi, 2009; Reid, 2005; Riddick, 2009). Det har
tagit fram en persona med dyslexi i ett EU-projekt (Schulz, Graf, Hochleitner & Fuglerud,
2011). Denna persona är skapad för att kunna representera en målgrupp av användare med
dyslexi och är uppbyggd av fakta taget från litteratur. Tillsammans med denna insamlade
fakta samt information om användarstatistik har en persona vuxit fram. Denna har sedan
färdigställts genom att personabeskrivningen skrevs om till att bli mer narrativ. Ett sätt att
säkerställa riktigheten i den framtagna personan som föreslås av Schulz och Fuglerud (2012)
är att ge målgruppen möjlighet att komma med input om eller till den framtagna personan.
Detta minskar risken för att personan innehåller missar och inte blir representativ för
målgruppen. Den av Schulz, Graf, Hochleitner och Fuglerud (2011) framtagna personan är
skriven med gott stöd av litteraturen, men slutprodukten har inte säkerställts av
målgruppen, ingen respondentvalidering har genomförts.
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2.5 Samspel mellan problemområdet och de beskrivna områdena
Det digitala samhället är tänkt att öka tillgängligheten; fler människor ska kunna använda
och ta del av elektroniska tjänster och information (Carter & Bélanger, 2005; Cook, 2000;
Gilbert, Balestrini & Littleboy, 2004). Detta ställer krav på hur informationen ser ut, den
behöver förmedlas på ett sådant vis att alla kan ta del av informationen. Universell design är
tänkt att hjälpa till med att skapa tillgängliga system, både fysiska och elektroniska, som ett
brett spektrum av människor ska kunna använda (Null, 2013). Universell design är en lösning
som försöker komma med designprinciper för att skapa system och fysiska ting som ska
skapa tillgängliga produkter, produkter som ska kunna användas av alla. Det finns dock
begränsningar i hur väl universell design lyckas med att uppnå tillgänglighet för alla
användare (Oak, 2012). Användare kan ha olika funktionsnedsättningar och därmed olika
behov (Lindberg & Grönvik, 2011). Utöver det så är det individer det rör sig om. Individer
som har personliga preferenser och behov. En individ är inte sin funktionsnedsättning och
personer som har samma funktionsnedsättning har inte samma önskemål. Individer med
dyslexi hanterar sin funktionsnedsättning på olika sätt och påverkas av sin
funktionsnedsättning på olika sätt (Handisam, 2009; Lindberg & Grönvik, 2011; Riddick,
2009). Att designa för alla behov i ett svep skapar färdiga system som inte är optimala för
någon enskild användare, utan snarare blir till en generell lösning som inte har möjlighet att
uppfylla allas behov (Cooper, 1999; Oak, 2012). Personas är tänkta att representera en
målgrupp (Cooper, Reimann & Cronin, 2007; Nielsen, 2012; Wilson, 2010). Personas är med
andra ord ett steg närmre individnivå jämfört med universell design. När det gäller arbetet
med att skapa personas är det tänkt att målgruppen ska vara homogen (Cooper, 1999). Om
målgruppen inte är homogen kan den istället delas upp fler gånger tills den blir någorlunda
homogen. Vitsen med att ha homogena och smala målgrupper är att då kan så gott som alla
behoven i målgruppen uppfyllas fullt ut av den utvecklade lösningen (ibid).
Vilken information som behövs i en persona som ska representera en målgrupp med
dyslexi är en fokuspunkt för arbetet. För att se till att rätt information fås med är det positivt
att få med målgruppens synpunkter i arbetet (Bryman, 2014). Det är målgruppen själv som
är experter om sig själv. Det är även viktigt att se till att informationen är skriven på ett
sådant sätt att andra kan använda informationen som ett verktyg när anpassade system ska
skapas. Av den anledningen är det positivt att få feedback från personer som ska använda
personan för att se hur de uppfattar och tolkar informationen i den.
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3 Metod
Ett mål med arbetet har varit att ta reda på vilken information om visuell dyslexi som
behöver finnas med i en persona så att personer med visuell dyslexi anser att personan kan
representera en person med dyslexi. Efter en sökning på personas skrivna för att
representera användare med dyslexi hittades en persona med dyslexi som var framtagen i
samband med ett EU projekt (Schulz, Graf, Hochleitner & Fuglerud, 2011. För att påbörja
arbetet med att undersöka vilken information om visuell dyslexi som behövde finnas med i
en persona valdes denna existerande persona med dyslexi som utgångspunkt (Schulz, Graf,
Hochleitner & Fuglerud, 2011). Ursprungspersonan var skriven på engelska (Appendix A) och
blev dels översatt till svenska och nedkortad. Med stöd av information som samlats in
genom litteraturöversikten reviderades den existerande personan en första gång efter dess
att översättning och nedkortning genomförts. För att kunna svara på frågeställningen, att
säkerställa att den framtagna personan kunde representera användare med visuell dyslexi,
rekryterades personer med visuell dyslexi som respondenter. Med en kvalitativ
undersökningsmetodik av intervjuer undersöktes det om det framarbetade underlaget
kunde vara representativt för användare med visuell dyslexi. Den insamlade informationen
analyserades efter varje intervju och användes sedan för att revidera personaunderlaget om
det framkom ny information från respondentens svar. Efter det att alla intervjuer var klara
gjordes en slutlig analys av alla intervjusvaren. Informationen från den slutliga analysen
användes för att revidera personaunderlagen en sista gång. När de slutgiltiga
personaunderlagen var klara skickades de ut till respondenterna för respondentvalidering.
Respondenterna fick se materialet och ge feedback på det. Därefter skapades en enkät med
personaunderlagen och tillhörande frågor. Denna enkät skickades ut till
användbarhetsexperter och deras synpunkter och svar samlades in. Nedanstående bild visar
en översikt på hur delar av arbetet genomförts. I den följande texten kommer dessa val och
steg beskrivas vidare.

Figur 1: Översikt av arbetets gång

12

3.1 Litteraturöversikt
Litteraturöversikten gav information om digitala tjänster, funktionsnedsättningar och
personas. Litteraturstudien gav information om universell design som ett sätt att försöka öka
tillgängligheten så att fler människor kunde inkluderas i samhället. Personas hade enligt
litteratursökningen använts som verktyg för att designa produkter som ökar tillgängligheten.
Information om dyslexi och vilka svårigheter användare med visuell dyslexi kan uppleva ficks
även genom denna datainsamling. Vid litteraturöversikten hittades även den persona som
har används som utgångsunderlag för arbetet. Denna ursprungspersonan, ”Fredrik”, kan ses
i Appendix A samt i sin helhet i Schulz, Graf, Hochleitner & Fuglerud (2011) och finns kort
beskriven under rubriken 2.4 Personas. Tillgängligheten till denna redan framtagna persona
gjorde att det fanns en utgångspunkt som arbetet kunde bygga vidare på. Kunskapen som
litteraturöversikten gav kunde vidare användas för att undersöka vad som kunde vara
intressant att tala om med respondenterna för att öka chanserna till att kunna besvara
frågeställningen (Cooper, Reimann & Cronin, 2007).
3.2 Kvalitativ undersökning
Kvantitativa forskningsstrategier passar bäst till att studera kvantitativ data medan
kvalitativa forskningsstrategier passar bäst till att studera kvalitativ data. Grundtanken
bakom denna undersökning var att samla in kunskap om visuell dyslexi, inte att fastställa
fakta, och då passade ett kvalitativt upplägg bättre än ett kvantitativt upplägg (Bryman,
2014; Langemar, 2008).
Att säkra att det framtagna materialet kunde representera användare med dyslexi
genom att be personer med visuell dyslexi granska det framtagna, alltså med hjälp av
respondentvalidering, ansågs bäst åstadkommas genom intervjuer (Langemar, 2008; Patton,
2002). Datan som skulle samlas in skulle med andra ord komma att vara paketerad som
kvalitativ data – ord från respondenter. I kvalitativa undersökningar kommer datan inifrån
respondenter, respondenterna ombeds komma med sina egna åsikter och tankar, sin egen
uppfattning (Bryma, 2014). Det är inte omöjligt att studera detta genom kvantitativa
forskningsstrategier, men för att åstadkomma detta hade det behövt skapas förslag på
svarsalternativ till frågorna för att kunna kvantifiera dem. Antaganden om vad
respondenterna hade för åsikter hade kunnat styra respondenternas svar och det var något
som inte var önskvärt. Undersökningen sökte inte svar på i hur stor utsträckning något
stämde, utan ville samla in information från respondenterna, som är experter inom sin egen
upplevelse av sin visuella dyslexi (Bryman, 2014; Langemar, 2008). Frågor som sådana passar
bättre ihop med öppna svar än med förutbestämda svarsalternativ.
3.3 Intervjuer
Intervjuer som metod passar extra väl när syftet med intervjun är att fånga upp vilka tankar
och idéer respondenter har (Langemar, 2008; Patton, 2002). Att genomföra sådana
intervjuer på plats så att de blir synkrona till både tid och plats kan föra med sig fördelar
(Langemar, 2008; Opdenakker, 2006). Intervjuer som sker synkront både tids- och
platsmässigt har en fördel till att även kroppsspråket från respondenten kan fångas upp
(Opdenakker, 2006). Detta kan hjälpa till att ge en bättre förståelse för hur respondenten
känner inför det diskuterade.
Telefonintervjuer, som är synkrona tidsmässigt men inte platsmässigt, ses ibland som
nödlösningar till intervju på plats (Langemar, 2008). Det finns dock inget som säger att detta
skulle vara fallet (Novick, 2008). Telefonintervjuer har sina begränsningar då vissa sociala
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signaler missas, såsom ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk, men en del av dessa vinkar
bibehålls genom rösten (Opdenakker, 2006). Telefonintervjuer kan göra stämningen mindre
avspänd, men den kan också ge respondenten en känsla av anonymitet och distans mellan
sig och intervjuaren vilket kan göra så att det blir enklare för respondenten att svara utan att
censurera sig (Langemar, 2008; Novick, 2008). Detta gäller speciellt när det är subjekt som
upplevs som känsligt eller personligt att diskutera (Novick, 2008). Respondenter med visuell
dyslexi som ska konversera om dyslexi kan uppfatta detta som både personligt och känsligt
eftersom det rör sig om något som särskiljer personer med dyslexi mot personer som inte
har dyslexi.
När intervjuer görs uppmanas intervjuaren till att alltid spela in konversationen om det
är möjligt och om respondenten ger sitt samtycke till det (Langemar, 2008). Det finns
anledningar till detta. Det går till exempel att lyssna på konversationen om och om igen och
mindre information behöver missas (Langemar, 2008; Opdenakker, 2006). Att spela in
intervjuer har både sina fördelar och nackdelar (Langemar, 2008; Opdenakker, 2006). Redan
tidig forskning har visat att om intervjuer spelas in så kan det påverka respondenten på så vis
att den kommer att censurera sig själv (Roberts & Renzaglia, 1965). Respondenten kan
komma att försöka få sig själv att framstå i bättre dager. I en intervju där fokus är att vara
kritisk till något som presenteras för respondenten kan det dock verka positivt. Om det är så
att respondenten censurerar sig för att få de egna tankarna att framstå i bättre dager kan
det göra att respondenten är noggrannare i att uttrycka sig klart och tydligt. Det är dock
positivt att föra anteckningar i samband med talinspelning eftersom utrustning kan gå
sönder och andra signaler, som kroppsspråk och mimik kan hjälpa till att tyda var
respondenten känner och tycker (Opdenakker, 2006). Anteckningar kan även hjälpa till med
att se till att påminna intervjuaren om vilka frågor som ska besvaras eller vidareutvecklas
under intervjun utan att intervjuaren behöver avbryta respondenten i sin aktuella tankegång
(Opdenakker, 2006).
3.4 Enkäter
Användandet av enkäter, där respondenter får svara på förutbestämda frågor i sin egen takt,
är ett sätt att samla in information från respondenter som är tidseffektivt (Bryman, 1014;
Langemar, 2008). Att be respondenter besvara frågor via enkäter gör att intervjuaren och
respondenten inte behöver vara synkrona varken tidsmässigt eller platsmässigt.
Respondenter tenderar att vara mer sanningsenliga när de besvarar enkäter jämfört med
intervjuer då de verkar censurera sig själva mindre om de inte pratar med en intervjuare
direkt (Bryman, 2014; Opdenakker, 2006). Intervjuaren har också mindre risk att påverka
respondentens svar om enkäter används än om intervjuaren och respondenten interagerar
plats- och tidsmässigt direkt med varandra (Bryman, 2014; Langemar, 2008; Opdenakker,
2006). Detta stämmer dock endast under förutsättning att frågorna och svarsalternativen i
enkäten är ordentligt genomtänkta och inte är ställda så att frågan eller svarsalternativen är
ledande (Bryman, 2014; Patton, 2002). Det ska vara enkelt för respondenterna att förstå
både frågorna och svarsalternativen då intervjuaren inte har möjlighet att klargöra frågorna
åt respondenten (Benyon, 2010; Bryman, 2014; Graziano & Raulin, 2013). Det är även
positivt att ge respondenter möjlighet att välja ett svarsalternativ som lyder ”jag vet inte/jag
har ingen åsikt” så respondenter inte tvingas fabricera en åsikt för att kunna besvara hela
enkäten (Benyon, 2010). Det är viktigt att enkäten inte är för lång då en lång enkät upplevs
som ansträngande och tidskrävande och bortfallet kan då bli större (Bryman, 2014;
Langemar, 2008). Enkäter, där frågorna är nedskrivna och fasta, gör det enklare för andra att
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upprepa detta moment och kan då höja trovärdigheten (Patton, 2002). Att ställa samma
frågor till alla respondenter gör det även lättare att kunna jämföra de inkomna svaren med
varandra (Patton, 2002). Fasta skriftliga frågor är också enkla att analyseras så de inte
innehåller tvetydigheter (Patton, 2002; Wilson, 2010). Öppna frågor kräver mer ansträngning
från respondenter än flervalsfrågor och har av den anledningen en tendens att inte bli
besvarade (Bryman, 2014; Wilson, 2010). Dock är öppna frågor ett sätt att få in
respondentens åsikter eller uppfattning om något. Om flervalsalternativ används för att
samla in åsikter finns det en risk att respondentens svar blir påverkade av vad som finns med
som svarsalternativ. Svaren till öppna frågor tar längre tid att analysera än frågor med fasta
svarsalternativ, men kan i gengäld ge fylligare svar (Wilson, 2010). Dock kan svaren ta
mindre tid att analysera än exempelvis vid muntliga intervjuer där transkribering av
materialet kan vara mycket tidskrävande. [Enkäten bör inledas med att syftet med enkäten
förklaras (Graziano & Raulin, 2013).] Valet att använda enkäter till att besvara
frågeställningen ”Hur kan informationen skrivas så att personer som inte har kunskap om
dyslexi kan använda informationen till att skapa e-tjänster som passar personans behov”
3.5 Utgångspunkt och revidering av persona
En redan existerande persona, som tagits fram som en del i ett EU-projekt (Schulz, Graf,
Hochleitner & Fuglerud, 2011) användes som utgångspunkt. Personan var skriven på
engelska och innehöll information om hur dyslexi påverkade personan. Faktan i personan var
understödd av litteratur och utgjorde en stabil grund att bygga vidare på.
Den första revideringen av personan skulle innebära att informationen hos personan
bland annat översattes från engelska till svenska (se Bilaga 1). Eftersom intervjuerna skulle
komma att genomföras på svenska föll det naturligt att även underlaget som
respondenterna skulle titta på skulle vara på svenska. Att läsa på annat språk än modersmål
kräver dessutom ytterligare mer arbete och energi från en person med dyslexi (Nijakowska,
2010). Detta beror på att respondenten först behöver avkoda texten samtidigt som
respondenten översätter texten. Att stressa respondenterna, när det gick att undvika, var
inte eftertraktat i undersökningen. Personan skulle även kortas ner så att fokus skulle hamna
på de delar av personan som rörde den visuella dyslexin och information som inte rörde
visuell dyslexi skulle tas bort ut beskrivningen. Detta planerades av två anledningar. Den
första anledningen till att radera den fylligare informationen var att denna information inte
var insamlad från den målgruppen som skulle kvalitetssäkra delbeskrivningarna av de
framtagna personas. Eftersom respondenterna skulle bli ombedda att säga ifall någon eller
några av de framtagna beskrivningarna kunde användas för att representera respondenterna
själva bedömdes det som viktigt att inte ha med information insamlad om en annan
målgrupp än den undersökta. Den andra anledningen till detta var att syftet med arbetet var
att kunna skapa preliminära riktlinjer över vilken information rörande visuell dyslexi som
behövde finnas med i en persona för att personan skulle kunna representera en användare
med visuell dyslexi. Sådan information, grundad i litteraturen och styrkt av målgruppen själv,
torde kunna användas som en skelettdel i byggandet av framtida personas med visuell
dyslexi. Detta skelett hade det sedan kunnat byggas vidare på med hjälp av användarstatistik
för att kunna resultera i en persona som dels kan vara representativ för användare med
visuell dyslexi och dels för den aktuella, undersökta, användarmålgruppen.
Revidering av ursprungsmaterialet planerades genomföras med stöd av litteraturen
och skulle skapa två nya delbeskrivningar av personas (se Bilaga 1), vilket skulle resultera i
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att det skulle finnas tre delbeskrivningar av personas som respondenterna kunde titta på och
komma med synpunkter om vid intervjutillfällena. Att ge respondenterna tre val
innehållande olika attribut var tänkt att göra det enklare för respondenterna att kunna säga
vad som var positivt och vad som var negativt med de förslag som fanns. Att ha något
konkret att diskutera kring kan underlätta för en respondent att komma med input (Wilson,
2009). Respondenten får en utgångspunkt genom underlaget som sedan kan användas för
att pratas kring. Genom att göra detta är det lättare för respondenten att komma igång med
sin tankeverksamhet och idéer samt att förklara dessa på ett konkret sätt. Det innebär också
att uppmärksamheten är riktad till en gemensam fokuspunkt istället för att respondenten
och intervjuaren blir varandras fokuspunkter. Sådan interaktion, med en gemensam
fokuspunkt, triadisk interaktion, är något som de flesta människor lär sig redan som mycket
små barn (Moore & Dunham, 2014). Det rör sig om ett sätt att konversera om något på ett
familjärt sätt. Respondenter som känner sig bekväma har större chans att kunna
tillhandahålla innehållsrika svar.
Den existerande personan skulle vidare revideras med stöd av den information som
samlades in vid intervjuerna av respondenterna. Revideringen skulle göras i iterationer och
minst två revideringar med stöd från intervjuerna planerades in (se Bilaga 2 & 3). En sista
revidering skulle sedan göras efter den slutgiltiga analysen av allt insamlat material.
Slutrevideringens riktighet skulle därefter säkerställas genom respondentvalidering, att
respondenter från målgruppen skulle titta på det framtagna materialet och få komma med
feedback till om slutrevideringen av informationen om visuell dyslexi var korrekt eller inte.
3.6 Respondenterna
Två olika grupper av respondenter har medverkat i studien. Respondenter med visuell
dyslexi och respondenter med kunskap om användbarhet. Först presenteras
respondentgruppen med dyslexi och därefter presenteras respondentgruppen med
användbarhetskunskap.
Respondenter med visuell dyslexi rekryterades med hjälp av det personliga
kontaktnätet och det rörde sig med andra ord om ett bekvämlighetsurval. Detta resulterade
i tio respondenter med visuell dyslexi som var villiga att bli intervjuade för arbetet. Vid
inbokningen av intervjuerna föll dock tre respondenter bort. De sju respondenter som blev
intervjuade var alla kvinnor mellan 20 – 50 år. Att det endast blev kvinnliga respondenter var
inget medvetet urval. De flesta av de intervjuade höll på att läsa eller hade läst en
högskoleutbildning. Inte heller detta var ett medvetet urval. Det fanns både respondenter
som nyligen (för något/några år sedan) fått reda på att de hade visuell dyslexi och
respondenter som varit diagnostiserade med visuell dyslexi en längre tid (10-15 år).
Respondenter med kunskap inom användbarhet rekryterades från ett forum för
studenter eller tidigare studenter som läst antingen hela program om användbarhet eller
kurser om användbarhet, även här rörde sig med andra ord om ett bekvämlighetsurval. En
förfrågan ledde respondenterna in till enkäten som de sedan besvarade helt anonymt. I och
med att rekryteringen gjordes via ett slutet forum men att respondenterna som valde att
besvara enkäten var anonyma var det svårt att bestämma ålder och kön på respondenterna.
Dock var det inte intressant för undersökaren att få reda på detta då det inte antogs påverka
analysen av svaren. Det var fem respondenter som valde att besvara enkäten.
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3.7 Undersökningens intervjuer
Intervjuerna av de sju respondenterna gjordes i
olika konfigurationer. Två intervjuer gjordes på
plats med respondenterna, tre intervjuer
gjordes över telefon, en intervju gjordes över
röstsamtal och en intervju gjordes genom
videosamtal. Intervjuerna som genomfördes på
plats var således synkrona både tids- och
platsmässigt. Resterande intervjuer var
synkrona tidsmässigt men inte platsmässigt.
Intervjuerna tog ca 30 minuter per respondent.
Figur 2: Intervjuflöde

Respondenten fick först information om
sitt deltagande, med information om att de
kunde välja att avbryta intervjun när de ville. De informerades även om hur intervjun skulle
dokumenteras och vilka som skulle få tillgång till dokumentationen. Respondenterna fick
även information om att informationen de delade med sig skulle anonymiseras. Därefter fick
respondenterna ge sitt medgivande till att bli inspelade via ljudupptagning.
Efter informationen fick respondenten se delbeskrivningarna av de framtagna
personas. Respondenter som intervjuades på plats fick se förslagen utskrivna på papper.
Respondenter som intervjuades via telefon och ljudchatt fick beskrivningarna mailade till sig
i ett PDF-format som möjliggjorde uppläsning. Respondenten fick, efter det att de läst
genom underlaget, svara på om den tyckte att personan kunde representera en användare
med visuell dyslexi eller inte. Följdfrågan på detta var ”varför de tyckte så”. Övriga frågor
styrdes av vad respondenten gav för information. Det rörde sig med andra ord om semistrukturerade intervjuer, som stod mycket närmre den öppna intervjun än den strukturerade
intervjun, där respondenterna även gavs fritt spelrum att uttrycka sina tankar och idéer om
de framtagna personas. Denna input dokumenterades genom både ljudupptagning (utom
vid ett intervjutillfälle då problem med tekniken resulterade i att intervjun inte kunde spelas
in) och anteckningar.
3.8 Forskningsetiska principer
De forskningsetiska principerna som förespråkas av Vetenskapsrådet (2002) har tagits
hänsyn till genom hela arbetet. Vid rekryteringen av respondenter gavs information om hur
intervjun skulle gå till, vad för ämne som skulle diskuteras samt vilka egenskaper som
eftersöktes hos respondenterna. Alla respondenter blev informerade om att det rörde sig
om ett examensarbete där fokus låg på att ta fram personas med dyslexi för användning vid
framtagandet av nya e-tjänster. Beslutet om att ge respondenterna besked om hur
informationen de gav skulle komma att användas togs för att ge respondenterna en bättre
chans att förstå vilken information som efterfrågades. Denna information upprepades vid
intervjutillfället. Därmed är informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfyllt.
Vid rekryteringen och inför intervjuerna och enkäten blev respondenterna
informerade om att det var helt frivilligt att delta och att de kunde avbryta när helst de ville.
Respondenterna fick vid intervjuerna ge sitt muntliga samtycke till att bli inspelade och fick
information om att det endast var rapportskrivaren själv som skulle lyssna genom det
inspelade materialet och att de vid eventuell transkribering skulle göras helt anonyma.
Respondenterna som besvarade enkäten fick information om att deras svar behandlades
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helt anonymt. Detta medförde att alla etiskt känsliga uppgifter raderats i arbetet och att de
intervjuade inte kan identifieras genom arbetet. Samtyckes-, nyttjande och
konfidentialitetskraven (Vetenskapsrådet, 2002) är därmed uppfyllda.
3.9 Tillförlitlighet
Inom kvantitativa undersökningar är reliabilitet och validitet en viktig del eftersom de är ett
sätt att tala om hur väl metoden fungerar till att mäta det som efterfrågas samt i vilken
utsträckning som resultaten kan generaliseras (Patton, 2002). Kvalitativa undersökningar
passar inte riktigt in i dessa fack. För att ändå kunna tala om studiers metod och resultat
finns det till kvalitativ forskning ett anpassat sätt. Tillförlitlighetens fyra delkriterier;
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en förmåga att styrka och konfirmera, är ett
sådant sätt (Bryman, 2014).
Trovärdighet höjs om resultaten delges för den målgrupp informationen handlar om
(Bryman, 2014). Undersökaren visar upp vad denna kommit fram till för respondenterna och
dessa får ge feedback på om resultatet är korrekt eller om det smugit in sig något fel. Detta
kallas respondentvalidering och i denna undersökning har respondentvalidering genomförts.
I slutet av undersökningen, när det slutgiltiga personaunderlaget hade tagits fram
säkerställdes det att informationen blivit korrekt uppfattat genom att respondenterna fick se
underlaget och ge feedback på det.
Överförbarheten inom kvalitativ forskning liknas vid extern validitet, om och hur
resultaten går att generaliseras till andra grupper (Bryman, 2014). Då målgruppen i detta fall
är smal finns det en risk att överförbarheten inte är så stor i detta fall.
Pålitligheten, som enligt Guba och Lincoln (1994 i Bryman, 2014) kan vara
motsvarighet till reliabilitet i kvalitativa undersökningar påverkas av hur tydlig insynen i
arbetssättet är i arbetet. Det ska finnas en tillgänglig bild av hur de olika delarna av arbetet
gått till, från problemformulering till val av datainsamlingsmetod, respondenter och hur
analysen gått till.
Det fjärde delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, ska försöka tala om i vilken
utsträckning som undersökaren medvetet låtit sina egna värderingar påverka resultatet i
undersökningen (Bryman, 2014). Det är med andra ord ett mått som försöker ta reda på om
de resultat och slutsatser som fåtts fram primärt beror på undersökaren själv eller på den
data som samlats in.
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4 Analys och resultat
Analysen av den insamlade datan genomfördes i iterationer. Detta kunde då påverka
underlaget, vilket kom att bli reviderat allt eftersom ny data samlades in. Genom induktiv
bearbetning av datan reviderades underlaget från intervjutillfälle till intervjutillfälle de
gånger när respondentens svar gav ny information. Detta resulterade i att underlaget för
delbeskrivningen av personan blev reviderat en gång med litteraturstöd (Bilaga 1), två
gånger med respondentstöd (Bilaga 2 & 3) och slutligen en sista gång genom att alla
intervjuerna analyserades tillsammans för att säkerställa att inget missats (Bilaga 4). Efter
det att den slutgiltiga revideringen var klar genomfördes en respondentvalidering;
materialet visades för respondenterna som fick säkerställa korrektheten i materialet.
Nedanstående bild ger en översikt om denna arbetsgång.

Figur 3: Översikt av analysen

Analysen genomfördes genom att det insamlade materialet lyssnades genom och
anteckningarna lästes genom flera gånger för att bilda en klar uppfattning över vad
respondenterna kommit med för information. Det inspelade materialet transkriberades först
ordagrant, men tidsbrist och en realisation över att det fanns en hel del ”brus”
(respondenterna gav information som inte hade relevans till det undersökta) i intervjuerna
medförde att det efter andra respondenten endast blev utvalda passager som kom att
transkriberas så att eventuella revideringar skulle kunna göra på underlaget innan nästa
respondent fick se det. Den sista analysen som gjordes av det insamlade intervjumaterialet
var att material från alla intervjuerna gicks genom både likheter och skillnader i hur
respondenterna svarat framgick tydligare eftersom det var lättare att få en överblick över
materialet. Slutversionens korrekthet säkerställdes genom att respondenter fick se
materialet och blev ombedda att komma med feedback på om materialet stämde eller inte.
Samtliga respondenter svarade att materialet stämde och att inget i materialet upplevdes
som kränkande. Detta var ett viktigt mål att nå eftersom ursprungspersonan inte var
säkerställd mot målgruppen och upplevdes som kränkande (se 4.2 och 4.3).
4.1 Ursprungspersona och revidering
De två första revideringarna av delbeskrivningen av personan skapades ur den insamlade
informationen om visuell dyslexi. Denna information kombinerades med den information
som redan fanns tillgänglig i den persona som valdes som utgångspunkt (personan kan ses i
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sin helhet i Schulz, Graf, Hochleitner & Fuglerud, 2011 samt som utdrag i Appendix A). Detta
resulterade i tre delbeskrivningar som kom att visas för den första respondenten som
diskussionsunderlag. Underlaget kan ses i sin helhet i Bilaga 1. De viktigaste attributen om
dyslexi som kom att inkorporeras i de nya delbeskrivningarna var att det var tröttande att
läsa, instruktioner i små portioner föredras (för att avlasta minnet och koncentrationen) och
att instruktioner i videoformat kan vara positivt (så att informationen ska fås både visuellt
och auditivt). Dessa tillägg, med ursprung i litteraturen, var sedan tänkta att antingen
befästas eller förkastas beroende på vilken information respondenterna gav om underlaget.
4.2 Första revidering av underlaget med intervjustöd
Underlaget i Bilaga 1 visades för respondent 1. Intervjun genomfördes där respondenten fick
komma med synpunkter på underlaget. Respondenten fick också svara på frågor kring
underlaget. Två frågor var förutbestämda: ”Kan denna personabeskrivning representera en
användare med dyslexi?” och följdfrågan ”Varför tycker du det?”. Därefter var det
respondentens synpunkter som fick leda intervjun. Respondenten blev ombedd att
vidareutveckla sina synpunkter och detta gav upphov till naturliga följdfrågor för att
tydliggöra vad respondenten menade. Intervjun analyserades därefter genom att ljudfilen
och intervjuanteckningarna gicks genom flera gånger för att säkerställa att inget missats.
Analysen av respondentens intervju gav information som användes för att skapa
beskrivningen i Bilaga 2. Den nya beskrivningen innehöll ny information. Denna information
gällde dubbelt radavstånd och typsnitt med seriffer som visuella exempel såväl som explicit
nedskrivet i beskrivningen. Under den första intervjun framkom det också att en formulering
”förutom det så är han en frisk 19 åring” i beskrivningen upplevdes som kränkande. Denna
revidering gjordes med stöd från den första respondentens intervju men eftersom det rörde
sig om ytterst preliminära resultat bestämdes det att skapa ännu en beskrivning utifrån den
insamlade informationen för att inte riskera att radera något förhastat. Några citat från
respondenten kan ses nedan.
”Man vill ju läsa, men man väljer läsa lättare böcker […] för att hålla igång.”
”[Positivt] med mer radavstånd, för annars går texten ihop. Hade det varit dubbelt [radavstånd]
här hade jag förmodligen kommit ihåg allt [jag läst].”
”[Genom] att skriva in, förutom det så är han en frisk 19 åring […] så får du det till att låta som
han har en sjukdom.”
”…jag skriver jämt med Times New Roman, [för] bokstäver med fötter roterar inte lika lätt.”

4.3 Andra revideringen av underlaget med intervjustöd
Underlaget i Bilaga 1 med ett tillägg av underlaget i Bilaga 2 visades för respondent 2.
Respondent befäste materialet i Bilaga 2; materialet som skapades utifrån analys av
respondent 1 svar. Analysen av det insamlade intervjumaterialet från respondent 2 gav
upphov till vidare revidering av underlaget och resultatet kan i sin helhet ses i Bilaga 3. De
viktigaste förändringarna var visuella exempel på hur seriff och sans-seriff typsnitt såg ut,
hur olika radavstånd påverkade den visuella uppfattningen av texten, samt att vissa
formuleringar uppfattades som kränkande. Information om förstoring av texten
inkorporerades också. Slutligen kom underlaget att revideras till tre olika personas istället
för tre versioner av samma personas då det började framkomma information om att
målgruppen inte lika homogen som den antagits vara. Några citat från respondent 2 kan ses
nedan.
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”Det är lättare att läsa text i dubbelt radavstånd.”
”Jag hatar uppläsningsprogram […] de har så konstiga röster.”
”Om det hade varit enkelt att få det uppläst hade jag nog ändå använt det.”
”Förutom att Fredrik har dyslexi så är han precis som alla andra. Det är kränkande.[!]”
”Jag brukar förstora texten [på hemsidor] för att göra det enklare att läsa den.”
”Den som var bäst var den sista [Bilaga 2].”

4.4 Respondent 3, 4, 5, 6 och 7
Underlaget i Bilaga 3 visades för de fem följande respondenterna. Eftersom respondenterna
i stort befäste det nyligen reviderade underlaget (Bilaga 3) när intervjumaterialen
analyserades kom underlaget inte att revideras ytterligare mellan dessa intervjuer. Några
citat från dessa respondenter kan ses nedan.
”Jag kände igen mig lite i alla tre, det är individuellt vilken slags dyslexi man har.”
”Robotrösterna är lite jobbiga att lyssna på så jag föredrar att läsa själv.”
”Jag lyssnar och följer med i texten samtidigt, det tycker jag är bäst.”
”Rösterna är tröttande på talsyntes. [De har] jobbiga röster, [jag] kan inte fokusera på grund av
det.”
”Korta instruktioner är bra.”
”Jag behöver läsa text flera gånger för att minnas den.”
”Det är olika hur dyslexi påverkar personer, så det är olika hur man vill ha sin hjälp.”
”Jag gillar typsnitt med fötter, men det kanske är en vanesak.”
”Jag använder inga hjälpmedel alls.”
”Att anpassa för personer med dyslexi underlättar även för andra.”

4.5 Slutgiltig analys av intervjumaterialet
Materialet som samlats in analyserades även alla gemensamt efter det att alla intervjuer
genomförts. Informationen från de olika respondenterna användes till att revidera
underlaget ytterligare en gång och kan ses i sin helhet i Bilaga 4. Efter det att materialet från
alla intervjuerna analyserats gemensamt så att det säkerställdes att ingen information
missats reviderades materialet en sista gång. Det var endast mindre ändringar som gjordes.
Efter det att materialet reviderats skickades det ut med e-post till respondenterna för att
säkerställa att det inte uppstått några felaktigheter vid den sista revideringen. Materialet
skickades ut som en PDF-fil sparad som textfil för att möjliggöra uppläsning och för att
säkerställa att underlaget såg exakt likadant ut för alla respondenter. Respondenterna fick
med andra ord se den slutliga versionen och ge feedback på vad de tyckte om den. Samtliga
respondenter godkände denna slutliga version som den blev presenterad. Respondenterna
gav vid denna kontroll alla svaret att personaunderlaget var utan felaktigheter.
Respondenterna påpekade att det självklart var så att inte alla tre underlag stämde in på
respondenten själv, men att det rörde sig om olika personliga preferenser och inte att
beskrivningarna var felaktiga. Om respondenternas feedback varit annorlunda, om
respondenterna gett uttryck för att det fanns felaktigheter i beskrivningarna så hade ännu
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en revidering gjorts och därefter hade det nyreviderade materialet visats igen för
respondenterna.
4.6 Underlagen visades för respondenter med kunskap om användbarhet
När personaunderlagen blivit validerade av respondenterna skapades en enkät som fem
respondenter svarade på. Dessa respondenter rekryterades från det personliga kontaktnätet
genom att en förfrågan med tillhörande länk till enkäten lades upp på ett forum för
studenter som läste kurser eller program om användbarhet och kognitionsvetenskap, det
rörde sig med andra ord om ett bekvämlighetsurval. I enkäten fick respondenterna
information om att det var helt frivilligt att delta och att deras svar var helt anonyma.
Därefter blev de informerade om att de tre delbeskrivningarna som de skulle få se hade
visats för personer med visuell dyslexi och enligt dessa respondenter kunde underlagen
representera personer med visuell dyslexi. Därefter fick se de slutliga personaunderlagen
(Bilaga 4).
Efter detta fick de frågan ”Endast med utgång från informationen du får via de tre
ovanstående delbeskrivningarna av personas, vad hade du sagt att dyslexi innebär?”.
Respondenternas svar pekade mot att informationen i beskrivningarna var skriven på ett
sådant sätt att även personer som inte hade kunskap om dyslexi kunde använda
informationen för att skapar e-tjänster anpassade efter de beskrivna behoven.
Respondenternas fulla svar går att se nedan:
”Att dyslektiker har det lite svårt för att läsa, att de föredrar att lyssna eller titta på en video
istället. Att de har det svårt med mycket information ihop klumpat samtidigt och de föredrar
istället lite information i flera omgångar. Att läsningen underlättas med en större rad avstånd och
större bokstäver.”
”Att personerna ogillar att läsa. Att de gillar att använda ny teknologi. Att de föredra visuell
information i form av bilder än av text. Att texten ska hållas kort/enkelt. Att lyssna på information
föredras om det är bra gjort....än att läsa texten. Personerna minnes bättre det de har hört än det
de har läst.”
”Spontant skulle jag säga utifrån delbeskrivningarna att dyslexi betyder lässvårigheter. Det
påverkar att t.ex. inlärningstakten är längre såvida uppgifter eller inlärningsmaterial är
textbaserad. Personen har förmågan att läsa och kan ha viljan att förstå men läsningen kräver
ansträngning. Det kan upplevas frustrerande och därför önskar personen hjälpmedel som
snabbar upp förståelse och inlärning, t.ex. talsyntes, stavningsprogram eller texterna presenteras
på ett mer lättillgängligt sätt. Jag skulle säga att dyslexi också kan innebära sociala problem
utöver kognitiva. Om myndigheter presenterar information på ett tillkrånglat sätt drabbar det ju
dem med lässvårigheter. Då blir det också ett demokratiskt problem på samhällsnivå.”
”Många moment i vardagen som försvåras. Både egna sysselsättningar och i sammanhang med
myndigheter.”
”Jag anser att det innebär att inte kunna fokusera på ord var för sig i långa satser och att det är
ansträngande, mycket energikrävande, att läsa hela meningar och dessutom minnas innebörden
om varje ord tar tid att läsa. Det är ironiskt att själva diagnosens namn har ett svårt ord. Om
orden skulle ha större mellanrum mellan sig så skulle det vara lättare för ögat att fokusera på ett
ord i taget.”

Nästa fråga som ställdes i enkäten var ”Tror du att informationen du fått från
ovanstående delbeskrivningar varit tillräcklig för att skapa e-tjänster som passar de behov
som beskrivits gällande dyslexi?” Svarsalternativen till denna fråga var ”Jag tror det”, ”Jag
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tror inte det” och ”Jag vet inte”. På denna fråga svarade alla fem respondenter ”Jag tror
det”.
Enkäten avslutades med kommentaren ” Om du har något att tillägga går det fint att
skriva det här. Tack för att du tog dig tid att svara!” och en textruta där respondenterna fick
möjlighet att göra kommentarer i ifall de så önskade. Två respondenter valde att
kommentera rörande enkätens ämne. Dessa två kommentarer går att se nedan:
”Jag anser att detta är väldigt viktigt: "När Sara ska använda e-tjänster hade hon föredragit att
det kom upp korta instruktioner vid varje fält istället för att alla instruktionerna kom samlade
först." Varför har ingen tänkt på det innan? ;)”
”Det kanske kan vara något att främja användningen av ikoner istället för beskrivningar... En
annan sak som kanske kan vara bra att ta fram är minimalistiska design för att undvika förvirra
användaren.”

Genom att visa underlagen för dessa respondenter och analysera vilken respons som kom in
var det tänkt att försöka se hur informationen i personaunderlagen tolkades av de personer
som skulle använda informationen.
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5 Slutsats och diskussion
Vid analys av den information som samlades in från respondenterna med dyslexi
framkom det att individer som har visuell dyslexi har olika preferenser, trots att
respondenterna i detta fall utgjorde en smal och relativt homogen grupp. Individer vill ha
hjälp på olika sätt och tycker om olika saker. Det blev tydligare att målgrupper består av
enskilda individer när respondentvalidering används, i varje fall var det rapportskrivarens
upplevelse. Det är svårt att tala om absoluter när det gäller människor och vilka deras
önskemål är. Många gånger fördrar individer att göra på ett sätt i en situation och på ett
annat sätt i en annan situation. När verkliga personer involveras är det lättare att få grepp
om hur komplexa individer är. Preferenser kan påverkas av kontexten och det är kanske mer
rätt att beskriva det som att individer oftast föredrar en sak framför en annan i en viss
kontext. Användandet av respondentvalidering är vad som skiljer denna studie och därmed
troligen detta resultat från det resultat som togs fram av Schulz, Graf, Hochleitner och
Fuglerud (2011).
Ursprungspersonan (Schulz, Graf, Hochleitner och Fuglerud, 2011; Appendix A) är
framtagen genom att användbarhetsexperter brainstormat och sedan befäst och förkastat
dessa idéer genom att se vilket stöd som fanns för idéerna i litteraturen. Direkt kontakt med
målgruppen har inte hafts. Målgruppen har inte fått se och ge feedback på det framtagna
materialet. Detta är den största skillnaden mellan hur studien för ursprungspersonan varit
genomfört mot hur arbetet genomförts till denna studie. I denna studie har respondenterna
fått ha en aktiv påverkan på materialet som tagits fram, både genom att det var med hjälp
av respondenternas intervjusvar som revidering genomförts, men också genom den
respondentvalidering som gjordes efter det att de slutgiltiga versionerna av
personaunderlagen blivit klara.
Till detta arbete har det även försökts undersöka hur personer med kunskap om
användbarhet tolkar informationen i personaunderlagen. Detta har undersökts med hjälp av
en enkät. De svar som dessa respondenter kom in med tycktes indikera att den information
om dyslexi som fanns med i personaunderlagen var tillräcklig för att kunna anpassa etjänster efter målgruppens behov. Respondenterna som besvarade denna enkät hade alla
nyligen läst en eller flertalet kurser om användbarhet. Inbjudan till att besvara enkäten lades
ut i ett slutet forum, men eftersom varken kön eller ålder bedömdes som intressanta för
resultatet fanns inte dessa alternativ med i enkäten. Inga slutsatser om hur detta eventuellt
kan ha påverkat datan kan därmed dras. Naturligtvis skulle det undersökts hur
informationen i personaunderlagen tolkas i större utsträckning med exempelvis personliga
intervjuer och med fler respondenter. Respondenterna borde ha haft en större bredd, med
större åldersspann och arbetserfarenhet, för att göra resultatet starkare. Resultatet kan inte
generaliseras, men det kan ge en fingervisning om att det går att undersöka hur information
i personas uppfattas av de som kommer använda dem. Det är enligt rapportskrivaren en
viktig del av arbetet med att ta fram personas, att se till att informationen i dem används
och tolkas så som det är tänkt. Ett verktyg är trots allt bara användbart om det blir använt,
och använt på rätt sätt.
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Alla tre frågeställningarna kan därmed sägas vara delvis besvarade. Eftersom det rört
sig om ett begränsat antal respondenter hade det egentligen behövts tillfrågas fler personer,
med olika bakgrunder för att kunna säga att frågeställningarna är helt besvarade.
När det gäller informationen i den ursprungliga personan (Schulz, Graf, Hochleitner
och Fuglerud, 2011; Appendix A) så är den skriven med starkt stöd från litteratur. Trots detta
så fanns det i beskrivningen med formuleringar som upplevdes som kränkande av de
personer med dyslexi som fick se och ge feedback på den. Detta visar hur betydelsefullt det
är att få feedback från den aktuella målgruppen när det gäller att säkerställa personas, att
använda sig av respondentvalidering. Att endast arbeta med litteraturstöd för att få fram en
medicinskt korrekt bild av en funktionsnedsättning betyder med andra ord inte att personan
är skriven på ett sätt som är representativt för målgruppen. Det är viktigt att visa personan
för den målgrupp som den är tänkt att representera. Individer med funktionsnedsättningar
är redan från början i en utsatt position och det är, i alla fall enligt rapportskrivaren, vår
skyldighet som användbarhetsexperter att se till att jämna till spelplanen så mycket vi kan
genom att se till att vi inte kränker individer, utan hjälper dem genom att se till att systemen
vi skapar ger stöd och underlättar. Detta är självklart i grund och botten vad arbetet med att
utveckla system efter människors behov går ut på och gäller för alla människor, inte bara de
personer som har en funktionsnedsättning, men om vi skapar system som ger stöd åt
personer med funktionsnedsättningar kommer detta underlätta även för personer som inte
har en funktionsnedsättning.
Rapportskrivaren förväntade sig att under arbetets gång få fokusera på hur
informationen i en persona skulle skrivas för att förmedlas på rätt sätt till de som skulle läsa
informationen och använda den till att anpassa system efter denna information. Istället blev
det tydligt vid genom samtal med respondenter från målgruppen, personer med visuell
dyslexi, att ursprungspersonan inte var representativ. Informationen från respondenterna
med dyslexi gav upphov till revideringar av personaunderlaget och uppkomsten av tre olika
delbeskrivningar istället för bara en. Det fanns enligt respondenternas feedback om
underlagen mycket som kunde förändras i det. Detta var något som förvånade
rapportskrivaren. Det var oväntat att så mycket tid skulle gå åt att revidera underlaget då
detta var framtaget av experter som hade många års fler erfarenhet inom sitt område än vad
rapportskrivaren har. Att det som kom fram till med den data som samlades in av denna
studiens respondenter skilde sig från det som Schulz, Graf, Hochleitner och Fuglerud (2011)
kom fram till var riktigt intressant. Visst var det intressant att se att det enligt information
från litteraturen skiljde sig från det som fanns med i ursprungspersonan, men att personer
med visuell dyslexi som blev intervjuade till denna studie hade åsikter som skiljde sig från
ursprungspersonan var riktigt intressant. Att få se i praktiken hur respondentvalidering
kunde ge feedback var något som tydliggjorde för rapportskrivaren hur värdefullt det kan
vara att få in åsikter från den aktuella målgruppen av personer med visuell dyslexi.
Respondenterna med visuell dyslexi har i detta fall utgjort en relativt homogen grupp.
Respondenterna är alla kvinnor som valt att vidareutbilda sig på högre nivå. Eftersom det då
har varit naturligt att dessa personer behövt läsa mycket olika texter på en mer avancerad
nivå har personerna naturligtvis fått mer övning i att läsa och skriva texter. Ju mer som
individer övar på att läsa och skriva, desto bättre blir förmågan av att ta till sig information.
Övning ger färdighet och detta stämmer även när det läs- och skrivsvårigheter. Det är
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förvisso så att dyslexi kan en medfödd funktionsnedsättning, men hur mycket den påverkar
personen i fråga beror dels på vilka krav omgivningen ställer på personen, men också på hur
mycket personen själv har övat upp sin läs- och skrivfärdighet.
Respondenterna med visuell dyslexi rekryterades genom att använda ett personligt
kontaktnät. Detta resulterade i tre respondenter med etablerad bekantskap med
rapportskrivaren. Resterande fyra respondenter hade ingen etablerad bekantskap med
rapportskrivaren; respondenten och rapportskrivaren hade istället en gemensam bekant.
Detta bedömdes kunna ge både fördelar och nackdelar. En fördel med en redan existerande
relation är att det finns en tillit mellan intervjuaren och respondenten och denna tillit kan
göra det lättare för respondenten att vara öppen och avslappnad i sina svar. Det sänker även
stressnivån eftersom det inte är både en ny person som ska träffas och ett nytt ämne som
ska diskuteras. En nackdel med att intervjua en respondent som har en existerande relation
till intervjuaren är att respondenten kanske inte är helt ärlig i de svar som kan uppfattas som
negativa. Det finns en risk att respondenten inte vill såra intervjuaren med sina svar och av
den anledningen väljer att inte berätta hela sanningen. Detta kan även gälla för de
respondenter intervjuaren inte har någon personlig relation till. Genom att vara medveten
om denna problematik och genom att tydligt berätta för respondenterna att både positiv
och negativ feedback är till gagn för arbetet kunde denna risk minskas. Respondenterna är
en relativt homogen grupp, de är alla kvinnor som valt att vidareutbilda sig. Om det hade
lyckats få en större bredd av respondenter, från olika åldrar, kön och utbildningsnivå hade
det gett ett säkrare resultat. Ett resultat som hade haft en högre validitet.
Det hade kanske varit positivt att använda andra sätt att samla in data på utöver de
intervjuer som gjorts. Ett sätt som hade kunnat användas hade kunnat vara fokusgrupper. Då
kanske information från fler respondenter kunnat samlas in. Om det varit så att jag valt att
använda fokusgrupper till denna undersökning hade jag valt att förlägga dessa i mitten av
datainsamlingen. Jag hade då valt att börja arbeta så som jag gjort till denna studien och
efter det att jag intervjuat två-tre personer och visat underlagen för dem hade jag reviderat
dem. Det med respondenternas svar reviderade materialet hade jag sedan valt att visa för
fokusgrupper. Dessa hade då kunna ge feedback om kring vad de tyckt stämde och vilket
som var felaktigt. Genom att undersöka diskrepansen mellan vad fokusgrupperna hade sagt
och vad respondenterna från intervjuerna sagt hade jag kunnat se vilka skillnader som fanns
mellan de två olika datainsamlingarna. Det hade även varit intressant att se vilka likheter och
återkommande teman som funnits. Efter det att datan insamlad från fokusgrupperna
samlats in hade materialet/underlaget åter igen blivit reviderat och därefter visats för
respondenter som underlag till intervjuer. Dessa intervjuer hade kunnat fungera som en
säkerhetskontroll så att inga felaktigheter smugit sig in i beskrivningarna.
Det hade varit positivt att blanda denna kvalitativa undersökning med element från
kvantitativ undersökningsmetodik för att få med en större bredd på respondenterna. Kanske
hade validering av de framtagna underlagen kunnat göras genom enkäter som hade
möjliggjort att fler svar hade kunnat samlas in. Medlemmar i förbunden för personer med
dyslexi hade kunnat få se underlagen och då hade det även samlats in information om
vilken/vilka underlag som kunde representera flest personer med visuell dyslexi och vilka
preferenser dessa personer hade haft gällande e-tjänster.
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Ett sätt att spinna vidare på denna undersökning vore att försöka implementera
förslagen som finns med i underlagen i en sida med e-tjänster och be användare testa på de
olika varianterna och få komma med feedback om vilken variant de föredrog och varför.
Detta hade antingen kunnat göras genom användartester i en kontrollerad miljö eller genom
att erbjuda allmänheten möjligheten att kunna utvärdera en prototypvariant av
implementationen online och sedan få fylla i en enkät efteråt för att ge feedback på hur
interaktionen upplevdes. Problemet med enkäter är dock att det finns en tendens till att
bortfallet blir stort.
Ett annat sätt att arbeta vidare på undersökningen som kanske ligger närmre till hands
är att försöka inkorporera information insamlad från en målgrupp med informationen som
finns i underlagen för att skapa en persona som dels kan representera personer som har
dyslexi och dels kan spegla de behov och önskemål som den undersökta målgruppen kan ha.
Om det vore så att personan som skulle tas fram skulle innehålla information om kön,
könsöverskridandande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder så har jag svårt att tro att det inte hade funnits
en medvetenhet om att personan behövde skrivas på ett sätt som inte upplevs som
diskriminerande för målgruppen. Tyvärr har inte funktionsnedsättningar verkat fått samma
status till att tas hänsyn till ännu, även om arbetet med det har gått i rätt riktning. Det känns
naturligt att personer som sitter i rullstol ska kunna komma in på biblioteket, banken,
matbutiken eller bussen. Naturligtvis är det så det ska vara, men vi kan göra det ännu bättre.
Vi kan se till att även information är tillgänglig för fler. Inte bara genom att finnas på flera
olika språk, utan även i olika format. Vad har vi för nytta av mångfald i samhället om inte alla
ges möjlighet till att bidra med sin kunskap? Länge har det varit den västerländska kulturen
som varit normen och måttstocken som allt ”exotiskt” skulle mätas mot. Detta kan ge
upphov till stereotypiska beskrivningar. Det bästa vore ifall mångfalden inkorporerades i
arbetet. Ett sätt att göra detta på är att bjuda in representanter från målgruppen som
undersöks. Om en persona ska skapas för att representera en målgrupp av äldre personer
borde det vara praxis att se till att åtminstone låta respondenter från målgruppen få validera
det framtagna materialet på ett eller annat sätt. När vi skapar personas utan att utgå från
verklig data insamlad från målgruppen vet vi redan om att de inte tas på allvar av
användbarhetsexperter. Om inte en persona tas på allvar av dem som ska använda dem så
gör de inte nytta. Ett verktyg är bara användbart om det blir använt. Att lägga ner resurser
på att ta fram en persona och sedan inte nyttja den är slöseri.
När det gäller att anpassa system efter människor så går det inte att använda sig av en
generell designlösning. Vissa målgruppers behov står mot varandra, även om det ibland är så
att vissa behov är de samma. Det behövs att målgrupper identifieras och att gruppernas
olika behov och krav kartläggs för att det ens ska gå att börja försöka tillgodose den
enskildes behov och önskemål. Användbarhetsexperter försöker anpassa system efter
människor och det är positivt. Det finns dock en skillnad i att försöka designa för människor i
stort och den enskilda individen. Även fast system designas med människor i stort eller en
viss målgrupp i tanke är det enskilda individer som kommer använda systemet. Individer
med egna personligheter, med egna styrkor och svårigheter. Därför är det viktigt att inte
designa alltför generellt, utan ta ner det på en nivå som är närmre individnivå. Universell
design är inte den kompletta lösningen till hur system och omgivning ska designas för att få
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till en fullständig tillgänglighet för alla människor. Hur universell design brister i den
aspekten kan ses i studien av Oak (2012) där en möbel som skulle vara tillgänglig skulle
designas med hjälp av principerna för universell design. Trots det att en verklig person med
en funktionsnedsättning deltog och dennes behov och krav formulerades så misslyckades
designteamet med att skapa en möbel som uppfyllde dessa krav. Det specifika behovet hos
individen fick ge vika för generella behov. Det är tyvärr så att kraven från de få får ge vika för
kraven hos de många. Det är ett sätt att öka vinster, att skapa något som många kan
använda och det faktum att vissa ställs utanför detta är något som bara är ett naturligt utfall.
På en myndighetsnivå är det inte bara vinster som är viktigt, även om det såklart spelar in.
När fler individer klarar mer själv, utan extra hjälp i till exempel form av anställd personal,
kan det bli lönsamt i långa loppet för myndigheter. Det kan tänkas att individer som upplever
att de blir inkluderade i samhället och har möjlighet till en ökad delaktighet känner att deras
livskvalitet ökar. Att investera i en infrastruktur, såväl fysisk som digital, som möjliggör att
fler individer kan klara sig själv kan kanske också sänka kostnader på sikt. Detta vore
intressant att titta på i fortsatta studier; hur ökad tillgänglighet påverkar kostnader.
Rigadeklarationen (2006) och Diskrimineringslagen (2014:958) ger påbud om att
tillgängligheten till elektroniska resurser ska öka, och alla medborgare ska ha möjlighet till
att ta del av dessa resurser. Så oavsett om det diskuteras hur stor kostnaden för att
tillgängligheten ska öka blir eller hur svårt det kommer vara har ingen betydelse. Arbetet
med att göra resurserna tillgängliga för alla, oavsett vad de råkar ha för kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ske genomföras. Redan i
nuläget kan användare konfigurera elektroniska enheter som datorer, smartphones och
läsplattor efter sina egna preferenser. Storleken på bokstäver, språk, färger på interfacen,
text till tal och så vidare är redan något som går att förändra efter den egna individens
önskemål. Att erbjuda användaren möjligheten att konfigurera hur informationen visas kan
vara ett sätt att försöka öka tillgängligheten. Att samhällets resurser är genomtänkta och
genomarbetade kan alla invånare ha nytta av.
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Bilaga 1 – Underlag till persona – version 1
Oreviderad, endast översatt och förkortad
Fredrik har dyslexi. Detta betyder att det tar honom lång tid att läsa saker och han undviker att
läsa när han kan. Fredrik är envis och, med lite extra arbete från hans sida, så går det bra med
hans studier. Förutom det så är han en frisk 19-åring.
Fredrik föredrar att experimentera med ny teknologi framför att läsa i en instruktionsbok. För
att underlätta med Fredriks dyslexi använder han sig av uppläsningsprogram och
rättstavningsprogram (Lingdys) när han ska läsa eller skriva text. Det är lättare för Fredrik att
minnas sådant som han hör än sådant som han läser.
Fredrik spenderar mycket tid online på diverse sociala nätverk. Han tycker det är ett bra sätt
att hålla kontakten med sina vänner. Något han ogillar är att knappa in lösenord och han har
även svårt att minnas lösenorden. Han ogillar även att läsa genom instruktioner på grund av
hans dyslexi.

Reviderad version 1
Fredrik har dyslexi. Detta betyder att det är tröttande för honom att läsa texter och han
föredrar att lyssna på texter istället för att läsa dem själv. Fredrik är envis och, med lite extra
arbete från hans sida, så går det bra med hans studier. Förutom att Fredrik har dyslexi så är
han som alla andra.
Fredrik föredrar att testa sig fram med ny teknologi framför att läsa i en instruktionsbok. Han
har dock inget emot att titta på korta instruktionsvideor som både visar och berättar om olika
funktioner. För att underlätta med Fredriks dyslexi använder han sig av uppläsningsprogram
och rättstavningsprogram när han ska läsa eller skriva text. Det är lättare för Fredrik att
minnas sådant som han hör än sådant som han läser.
Fredrik spenderar tid online på diverse sociala nätverk. Han tycker det är ett bra sätt att hålla
kontakten med sina vänner. När han ska använda e-tjänster hade han föredragit att det kom
upp korta instruktioner vid varje fält istället för att alla instruktionerna kommer samlade först.

Reviderad version 2
Fredrik har dyslexi. Han blir trött av att läsa texter och föredrar att lyssna på texter istället.
Fredrik är envis och på grund av denna envishet så har det gått bra med hans studier. Förutom
att Fredrik har dyslexi så är han som alla andra.
Fredrik föredrar att testa själv framför att läsa instruktioner. Han använder skärmuppläsare
och rättstavningsprogram när han skriver text själv. Han är duktig på att minnas sådant som
han hört, men mindre duktig på att minnas sådant som han läst.
Fredrik spenderar tid online på diverse sociala nätverk. Han tycker det är ett bra sätt att hålla
kontakten med sina vänner. När han ska använda e-tjänster hade han tyckt det vore praktiskt
om vissa fält blivit ifyllda automatiskt med hans personuppgifter. De fält som han behövde
fylla i manuellt hade han velat ha instruktioner till i samband med ifyllningsrutorna.

Bilaga 2 – Underlag till persona – version 2
Reviderad version 3
Fredrik har dyslexi. Han blir trött av att läsa texter och föredrar att lyssna på texter. När han
läser texter föredrar han att texten är i dubbelt radavstånd och att typsnittet har fötter.
Fredrik föredrar att testa sig fram framför att läsa instruktioner. Han använder skärmuppläsare
och stavningsprogram när han skriver text själv. Han är duktig på att minnas saker som han
hört men har svårare att minnas sådant som han läst.
När han ska använda e-tjänster hade han föredragit att det kom upp korta instruktioner vid
varje fält istället för att alla instruktionerna kom samlade först. Om det hade gått att få inforutorna upplästa hade det varit positivt.

Bilaga 3 – Underlag till persona – version 3
Fredrik har dyslexi. Detta betyder att det tar honom lång tid att läsa saker och han undviker
att läsa när han kan. Fredrik är envis och, med lite extra arbete från hans sida, så går det bra
med hans studier.
Fredrik föredrar att experimentera med ny teknologi framför att läsa i en instruktionsbok.
För att underlätta med Fredriks dyslexi använder han sig av uppläsningsprogram och
rättstavningsprogram (Lingdys) när han ska läsa eller skriva text. Det är lättare för Fredrik att
minnas sådant som han hör än sådant som han läser.
Fredrik spenderar mycket tid online på diverse sociala nätverk. Han tycker det är ett bra sätt
att hålla kontakten med sina vänner. Något han ogillar är att knappa in lösenord och han har
även svårt att minnas lösenorden. Han ogillar även att läsa genom instruktioner.

Sara har dyslexi. Detta betyder att det är tröttande för henne att läsa texter och hon föredrar att
lyssna på texter istället för att läsa dem själv. Med lite extra arbete från Saras sida, så går det
bra med studierna.
Sara föredrar att testa sig fram med ny teknologi framför att läsa i en instruktionsbok. Hon har
dock inget emot att titta på korta instruktionsvideor som både visar och berättar om olika
funktioner. För att underlätta med Saras dyslexi använder hon sig av uppläsningsprogram och
rättstavningsprogram när hon ska läsa eller skriva text. Det är lättare för Sara att minnas
sådant som hon hört än sådant som hon läst.
När Sara ska använda e-tjänster hade hon föredragit att det kom upp korta instruktioner vid
varje fält istället för att alla instruktionerna kom samlade först.

Kim har dyslexi. Hen blir trött av att läsa texter och föredrar att lyssna på texter. När Kim
läser texter föredrar hen att texten är i dubbelt radavstånd och att typsnittet har fötter/seriffer.
Kim föredrar att testa sig fram framför att läsa instruktioner. Skärmuppläsare och
stavningsprogram används när Kim skriver text själv. Kim är duktig på att minnas saker som
hen hört men har svårare att minnas sådant som hen läst.
När Kim ska använda e-tjänster hade hen föredragit att det kom upp korta instruktioner vid
varje fält istället för att alla instruktionerna kom samlade först. Om det hade gått att få inforutorna upplästa direkt via en ikon i rutan hade det varit positivt. Att kunna förstora texten på
hemsidor är också något som underlättar för Kim att läsa texten.

Bilaga 4 – Underlag till persona – version 4
Fredrik har visuell dyslexi. Detta betyder att det tar honom lång tid att läsa saker och han
undviker att läsa när han kan. Fredrik är envis och, med lite extra arbete från hans sida, så går
det bra med hans studier.
Fredrik föredrar att experimentera med ny teknologi framför att läsa i en instruktionsbok. För
att underlätta med Fredriks dyslexi använder han sig av talsyntes och rättstavningsprogram
när han ska läsa eller skriva text. Det är lättare för Fredrik att minnas sådant som han hör än
sådant som han läser.
Något Fredrik ogillar är att skriva in lösenord och han har även svårt att minnas lösenorden.

Sara har visuell dyslexi. Detta betyder att det är tröttande för henne att läsa texter och hon får
läsa genom texterna flera gånger för att minnas dem. Med extra arbete från Saras sida, så går
det bra med studierna.
Sara föredrar att testa sig fram med ny teknologi framför att läsa i en instruktionsbok. Hon har
dock inget emot att titta på korta instruktionsvideor som både visar och berättar om olika
funktioner. Sara föredrar att läsa kurslitteratur själv framför att använda talsyntes, men hon
lyssnar ibland på skönlitterära ljudböcker.
När Sara ska använda e-tjänster hade hon föredragit att det kom upp korta instruktioner vid
varje fält istället för att alla instruktionerna kom samlade först.

Kim har visuell dyslexi och blir trött av att läsa texter och föredrar av den anledningen att
lyssna på texter. När Kim läser texter blir det mer lättläst om det är större radavstånd än enkelt
och om typsnittet har fötter/seriffer.
Kim föredrar att testa sig fram framför att läsa instruktioner. Talsyntes och stavningsprogram
används ibland när Kim skriver text själv. Kim är duktig på att minnas auditiv information
men har svårare att minnas information i textform.
När Kim ska använda e-tjänster föredras korta instruktioner vid varje fält framför att alla
instruktionerna kommer samlade först. Om det hade gått att få info-rutorna upplästa direkt via
en ikon i rutan hade det varit positivt. Att kunna förstora texten på hemsidor är också något
som underlättar för Kim att läsa texten.
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