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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina krav på
tydlighet och enkelhet, också skulle kunna vara lämpat för att skapa god återanvändbarhet
och gissningsbarhet för sällananvändare av ett gränssnitt.
Två gränssnitt jämförs i studien, där en skapad applikation jämförs med en kopia av
applikationen, där den enda ändringen som skedde var tillägget av viss gränssnittsdesign för
äldre, baserad på tidigare forskning. Undersökningen utfördes på fyra teknikvana och fyra
mindre teknikvana personer, baserat på ATI-skalan, där två från varje grupp fick använda
applikationen med gränssnittsdesign för äldre och två från varje grupp fick använda
applikationen utan gränssnittsdesign för äldre.
Resultatet av undersökningen ligger i linje med studiens forskningsbakgrund. Denna
undersökning indikerade resultat på en ökad tydlighet i flera moment, men undersökningen
visade nästan bara förbättringar i tydlighet för de mindre teknikvana testpersonerna. Mer
teknikvana användare klarade av att använda båda applikationerna nästan lika bra, med
gränssnittsdesign för äldre, som utan. Resultatet antyder att de förändringar som gjorts i färg,
fontstorlek, kontrast, språk- och funktionsmässigt gav en ökad tydlighet som gjorde att de
mindre teknikvana testpersonerna lättare kunde uppfatta funktioner och överlag hade mindre
problem vid användandet av applikationen.

Nyckelord: Äldre, gränssnittsdesign, sällananvändare
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1 Introduktion
Syftet med studien var att undersöka hur man kan dra nytta av forskning kring
gränssnittsdesign för äldre, när man gör applikationer för sällananvändare.
Applikationer som används sällan behöver vara anpassade utifrån att varje interaktion med
gränssnittet kan upplevas som användarens första och det behöver därför vara enkelt att gissa
sig till hur funktioner ska tillämpas. På likartat sätt behöver gränssnitt för äldre människor
vara enkla och lätta att navigera.
Den applikation som studien behandlat, riktar sig till sällananvändare och tesen som
undersökts är om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina krav på tydlighet och
enkelhet också ökar gissningsbarheten för sällananvändare.
Ett gränssnitt för en applikation har utformats utifrån ett uppdrag från ett företag.
Applikationen ska säljas tillsammans med robotar som hanterar den maskinkod som skapats
av denna applikation. Applikationens uppgift är att skapa ett palleteringsmönster för lådor
som en robot ska placera ut på en pall. Användare av applikationen kommer sällan att
interagera med applikationen och det är därför viktigt att applikationen blir så tydlig att varje
interaktion med applikationen hanteras som användarens första.
För att pröva tesen, har ett mindre experiment gjorts, med en kontroll- och en
experimentgrupp. Kontrollgruppen genomförde ett test på gränssnittet som utformats på
uppdrag av företaget och experimentgruppen gjorde samma test, men på ett gränssnitt som
hade fått vissa anpassningar utifrån design för äldre.
Resultatet av undersökningen ligger i linje med studiens forskningsbakgrund.
Undersökningen indikerade resultat på en ökad tydlighet i flera moment, men
undersökningen visade nästan bara förbättringar i tydlighet för de mindre teknikvana
testpersonerna.
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2 Bakgrund
I studien har det undersökts om man kan dra nytta av forskning kring gränssnittsdesign för
äldre, när man ska göra applikationer för sällananvändare.
Bakgrunden beskriver forskning kring gränssnittsdesign för äldre, först utifrån ett generellt
perspektiv på problem och därefter pekas specifika lösningar ut. Avsnittet därefter beskriver
begreppet användbarhet med avseende på olika användares behov och sedan följer ett avsnitt
som redogör för de termer som använts i studien. Avslutningsvis redovisas en beskrivning av
gränssnittet som utformats och dess användningsområde.

2.1 Att utforma grafiska gränssnitt för äldre
Om man generaliserar något så har ofta äldre människor svårt att förstå sig på den moderna
teknik som finns i datorer och mobiler (Goodman, Brewster & Gray 2004). Utifrån denna
generalisering finns forskning kring hur utformandet av grafiska gränssnitt hindrar äldre när
de ska använda en applikation, såsom hur ett ogenomtänkt val av färger skapar svårigheter
för äldre att läsa det som står på skärmen (Balata et al 2015). Många gånger gör också
designers val i sina gränssnitt som bygger på att användaren har använt liknande gränssnitt
tidigare. Som exempel kan nämnas att om muspekaren på datorskärmen byter till pilar som
pekar åt fyra håll, förstår en van användare att under muspekaren finns ett objekt som man
kan flytta på. En ovan användare kanske inte tänker på att muspekaren ändras och än mindre
förstår att tanken är att man ska klicka och hålla inne för att förflytta objektet. Dagens
gränssnitt utgår många gånger ifrån att användaren förstår vad uttryck som ”swipea” eller
funktioner som meny-hierarkier är, vilket gör det svårt för den som inte är en van användare
av modern teknik att förstå vad man ska göra för att få datorn eller mobilen att göra som man
vill (Balata et al 2015).

2.1.1 Generella problem
Zhou (2013) beskriver ett antal skillnader som finns mellan äldres och yngres användande av
gränssnitt. Yngre har lättare att förstå hierarkier av menyer än äldre har. Äldre har en tendens
att förvirras när det kommer till navigation av menyer och liknande. När gränssnitt har testats
på äldre människor förstår de inte hur de ska hitta till funktioner som är gömda i menyer, utan
vänder sig ofta istället till manualen för att få en förklaring.
Ett av de problem som ofta pekas ut i rapporter och artiklar när det gäller äldre eller människor
med funktionsnedsättning är felskrivning i inmatningsfönstren (Trewin & Pain 1999; Chen et
al 2010; Goodman et al 2004). Äldre kan även ha svårigheter att manipulera element med
hjälp av datormus eller tangentbord, vilket framgår av Shari Trewins och Helen Pains rapport
(1999) Keyboard and mouse errors due to motor disabilities. Detta menar Tianyi Chen et al
(2010) är samma problem som uppstår i gränssnitt för mobiler.
I rapporten av Jan Balata et al (2015) utreds vilka problem som är vanligast bland äldre eller
funktionsnedsatta människor. Av deras rapport framgår att ett mobilt operativsystem måste
innehålla både förenklingar i operation och i hur gränssnittet är designat.
Ett problem som synskadade människor, men även äldre har, är en nedsatt visuell förmåga.
Detta manifesteras ofta i form av att de har svårare att uppfatta subtila skillnader mellan olika
färger, specifikt mellan nyanser av blå, röd och lila (Balata et al 2015). “Seniors experience
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problems while reading small text, especially when the text color is blue or the contrast from
the background is low.” (Balata et al 2015, s. 264). Utöver denna skillnad i att uppfatta färger,
så orsakar ålderdom även svårigheter för ögat att ändra fokus, reagera på snabbt ändrade
ljusförhållanden och att anpassa sig mellan ljusa och mörka gränssnitt (Balata et al 2015).
Miraz et al (2014) visar att ett gränssnitt blir otydligt om språket som används i gränssnittet
inte fullt ut behärskas av användaren.

2.1.2 Potentiella lösningar
Balata et al (2015) formulerar några generella riktlinjer för hur man utformar gränssnitt
specifikt för äldre människor. Gränssnittet bör vara enkelt och lätt att navigera. Det ska inte
kräva komplexa gester, dubbelklickningar eller långa tryckningar. Skärmar bör vara
utformade utifrån enkelhet, med tydliga namn och navigeringskontroller. Man bör även
undvika att använda gömda menyer, såsom menyer som skjuter ut från sidan. Färger ska
hållas simpla och enkelt särskiljbara. Text bör vara skriven med ett enkelt typsnitt och med
stora tecken (Balata et al 2015).
Funktioner som ”drag and drop” anses vara mycket komplexa (Balata et al 2015; Al-Razgan et
al 2012). Al-Razgan (2012) nämner hur äldre föredrar att klicka eller trycka på skärmen,
istället för att dra och släppa föremål. Balata et al (2015) belyser även att funktioner som är
mer specifika för touchskärmar kan vara problematiska. ”Complex multi-touch gestures as
pinch in/out or rotate can be also problematic for seniors” (Balata et al 2015, s. 264). Både AlRazgan (2012) och Balata (2015) pekar ut hur dessa funktioner kan upplevas som ett stort
frustrationsmoment av äldre, i synnerhet då konsekvensen av ett misslyckande kan vara att
man behöver göra om hela operationen. Sjukdomar som är vanliga bland äldre, såsom
Parkinson och Artrit, ökar dessa problem då symptomen vid dessa sjukdomar kan vara
försämrad motorik och skakiga händer (Balata et al 2015).
På Androids hemsida för utvecklare finns ett kodbibliotek anpassat för att skapa applikationer
som underlättar vid funktionsnedsättningar av olika slag (Android, 2019). Utöver deras egna
kodbibliotek beskrivs att knappar man trycker på i en applikation ska vara minst 48dp x 48dp
(Density-independent Pixels). För text med teckenstorlek över 18, bör kontrastförhållandet
vara minst 3.0 till 1. Om texten är under 18 bör kontrastförhållandet vara minst 4.5 till 1.
Annotationer och knappar behöver vara tydliga med symboler, text och färg för att indikera
vad knappen gör (Android, 2019).
För att öka enkelheten i ett gränssnitt för användare, så att användaren inte gör onödiga fel på
grund av bristfällig förståelse av språket, bör språket anpassas efter användarens
språkkunskaper (Miraz et al 2014).

2.1.3 Potentiella nackdelar med antagandet
Om gränssnitt designas med nybörjare eller personer med funktionsnedsättningar i åtanke,
är det lätt att design sker utifrån att allt ska vara övertydligt och lätt att använda (Cipan 2010).
Enligt Cipan (2010) bör man till viss del alltid ta hänsyn till mer vana användare, då dessa
generellt är fler än nybörjarna och de med funktionsnedsättningar. Cipan (2010) förklarar hur
mer vana användare gärna vill använda sig av kortkommandon samt ha snabb åtkomst till
frekvent använda funktioner. Cipan (2010) tar även upp exemplet Clippy, hjälpredan från
Microsoft Office, som en väg in i gränssnittet för en nybörjare, men som många vana
användare irriterade sig över. På liknande sätt skulle det kunna vara störande för personer
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som är vana vid digitala gränssnitt om man tar bort funktioner som menyer och ”drag and
drop”, när de är vana vid det i andra gränssnitt. Att hålla färger simpla, använda sig av stor
textfont och stora knappar är generellt inte något negativt, men det skulle kunna uppfattas
som störande om det tar för mycket plats i gränssnittet.

2.2 Användbarhet
Ett centralt begrepp i den användarcentrerade systemutvecklingsprocessen är användbarhet
(Gulliksen & Göransson 2002). Användbarhet handlar enligt internationell standard bland
annat om till vilken grad en specificerad användare kan använda ett system för att uppnå
specifika mål, ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande i ett givet sammanhang
(Gulliksen & Göransson 2002). Patrick W. Jordan (1998) antyder att vad som är ett
användbart system för en ny användare, inte nödvändigtvis behöver vara användbart för en
erfaren användare. Likaså beskriver Jordan (1998) att ett system för användare som sällan
använder ett system måste vara anpassat utifrån det faktum att användarna kan ha glömt allt
de kunde om systemet när de använder systemet efter en period. Jordan (1998) beskriver
bland annat gissningsbarhet, lärbarhet och återanvändbarhet som några mått på ett systems
användbarhet.

2.2.1 Gissningsbarhet
Jordan (1998) beskriver gissningsbarhet som ett mått på hur lätt det är att gissa sig till vad
något gör. Ett exempel som tas upp är en brandsläckare, som inte används ofta, men när den
används är det väldigt viktigt att användaren kan gissa sig till hur man använder den.
Gissningsbarhet är det initiala användandet, där användaren inte har någon kunskap om vad
som ska göras, utan får gissa sig fram (Jordan 1998). Jordan (1998) uttrycker att
gissningsbarhet är mindre relevant när det gäller design av system där användarna är mycket
kunniga. Ett exempel som nämns är de flygplanssystem som piloter använder, där piloten
förväntas lära sig allt om hur systemet fungerar, innan piloten börjar använda systemet.

2.2.2 Lärbarhet
Lärbarhet är steget efter gissningsbarhet, där användaren kan börja lära sig systemet (Jordan
1998). Lärbarhet är ett mått på hur lätt det är att ta sig till en kompetent nivå av att utföra en
uppgift (Jordan 1998). Jordan (1998) uttrycker att om utförandet av en uppgift är lätt att
komma ihåg efter första genomförandet, kan uppgiften anses ha hög lärbarhet.

2.2.3 Återanvändbarhet
Återanvändbarhet är ett mått på hur väl ett system är anpassat för personer som kan ha glömt
funktioner i ett system när de inte har använt det på en längre tid (Jordan 1998).
Återanvändbarhet är viktigt för användare som sällan använder ett system eller en funktion,
såsom användare som av något skäl tar paus från användandet för att en tid senare återigen
använda systemet eller funktionen (Jordan 1998). Jordan (1998) nämner att användare som
är frånvarande från systemet eller funktionen under en viss period, riskerar att glömma allt
och därmed få börja om på inlärningskurvan igen, som om användaren var en ny användare.
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2.3 Terminologi
I detta avsnitt förtydligas ord som används i rapporten för att klargöra vad som menas med
de olika begreppen.

2.3.1 Automation
Begreppet automation används i de fall en maskin utför ett arbete med stöd av någon form av
styrsystem, så att maskinen inte kräver mänsklig interaktion för att utföra arbetet. I denna
rapport används begreppet automation mer specifikt för den automation som används i
fabriker, där robotar kan göra allt från att bygga till att paketera en produkt. I experimentet
har ett gränssnitt som skapar den programkod som krävs för att en robot ska placera lådor på
en pall, testats.

2.3.2 Palletering
Ordet palletering används inom automation, där palleteringen är momentet där roboten
placerar lådor med paketerade produkter på en pall, inför transport, se Figur 1.

Figur 1

Figuren visar palletering med stöd av robot.

Den applikation som har använts i experimentet, skapar den programkod som krävs för att
roboten ska kunna palletera lådor utifrån specifika variabler. Utgångspunkten för dessa
variabler är att de sällan ändras i praktiken.

2.3.3 Palleteringsmönster
Vid palletering, då lådor ska placeras på en pall, utformas varje lager av lådor i ett visst
mönster, ett så kallat palleteringsmönster, se Figur 2. Palleteringsmönstret avgörs av
användaren baserat på lådornas storlek, med målet att vara så utrymmeseffektivt som möjligt.
Ett palleteringsmönster består vanligen av två olika mönster, för att lådorna inte ska tippa av
pallen under transport. Detta kallas att man låser lådorna. Palleteringsmönstret avgör därefter
hur roboten placerar lådorna på pallen.
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Figur 2

Figuren visar hur två olika palleteringsmönster läggs i olika lager på en
pall.

Experimentet har gjorts på ett gränssnitt för den applikation som skapar programkoden som
krävs för att roboten ska palletera lådor i ett visst mönster, utifrån användarens inmatning av
värden. Palleteringsmönstret i applikationen för studien förändras sällan.

2.4 Användningsområde
I detta avsnitt beskrivs den artefakt som skapats, samt dess utgångspunkt.

2.4.1 Ursprunglig palleteringsapplikation
Den ursprungliga palleteringsapplikationen är en relativt ny sorts applikation, som håller på
att implementeras för produktion. Applikationen har endast de funktioner som behövs för att
fungera. Alla element i applikationen är bara standard HTML-element, med många fönster
för att skriva in värden i. De som testat applikationen, för antingen verklig användning på
roboten eller för att endast förstå funktioner, har i princip alla uttryckt att de inte förstår vad
alla knappar gör, att det är för många värden och att beskrivningar är för undermåliga för att
man ska kunna få fram det önskade palleteringsmönstret. Ett exempel från gränssnittet i den
befintliga palleteringsapplikationen visas i Figur 3.
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Figur 3

Exempel från gränssnitt i ursprunglig palleteringsapplikation

2.4.2 Studiens artefakt
Denna studie har undersökt om det går att dra nytta av forskning kring gränssnittsdesign för
äldre, när man ska göra applikationer för sällananvändare. Syftet var att applicera
gränssnittsdesign för äldre på en befintlig palleteringsapplikation, för att göra applikationen
självinstruerande och intuitiv, med en tydlighet kring vad knappar och värden gör och betyder.
Palleteringsapplikationens gränssnitt har skapats på uppdrag av ett företag som heter
Semcon, som är ett konsultföretag. Konsultföretaget har i sin tur gjort detta arbete för
företaget Citrox. Applikationen ska säljas av Citrox, tillsammans med robotar som hanterar
den maskinkod som skapats av denna applikation.
Applikationens uppgift är att skapa ett palleteringsmönster för lådor som en robot ska placera
ut på en pall. I den produktion som avses kommer palleteringsmönstret skapas för en viss
sorts lådor och pall, för att tillämpas under cirka tre månader. Därefter krävs ett nytt
palleteringsmönster. Användare av applikationen kommer därför sällan att interagera med
applikationen. I och med detta är det viktigt att applikationen blir så tydlig att varje interaktion
med applikationen hanteras som användarens första.
Utöver kravet om att gränssnittet ska vara tydligt för sällananvändare, fanns inga krav på
studiens artefakt i relation till tidigare palleteringsapplikation. Utifrån företagets önskemål
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har applikationen däremot optimerats och anpassats för surfplattor under processen med att
ta fram det nya gränssnittet.
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3 Problemformulering
Detta arbete har undersökt om det går att dra nytta av forskning kring gränssnittsdesign för
äldre, vid skapandet av applikationer för sällananvändare.
Patrick W. Jordan (1998) menar att ett system för användare som sällan använder systemet,
måste vara anpassat utifrån att användarna kan ha glömt allt de kunde om systemet när de
åter använder systemet efter ett uppehåll. Jordan (1998) visar på att system behöver vara
återanvändbart för användare, som sällan arbetar i ett system och att användaren då kan
behöva börja om från början av sin inlärningskurva. Den applikation som studien behandlat,
riktar sig till användare som sällan använder applikationen och därmed kan anses falla inom
det Jordan (1998) beskriver som ett system som behöver vara återanvändbart, där
gissningsbarhet och lärbarhet blir viktiga aspekter, då varje interaktion med gränssnittet kan
vara som användarens första.
Balata et al (2015) framhåller att gränssnitt för äldre människor bör vara enkla och lätta att
navigera. Gränssnitt riktade gentemot äldre bör till exempel undvika att använda gömda
menyer, då äldre kan ha en tendens att förvirras när det kommer till navigation av menyer och
liknande (Zhou 2013).
Frågan som har undersökts i studien var, om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina
krav på tydlighet och enkelhet också skulle kunna vara lämpat för att skapa god
återanvändbarhet och gissningsbarhet för sällananvändare. Idén var att några av de
anpassningar som lyfts fram som lämplig i design för äldre, också kan göra ett gränssnitt
tydligt för nya användare. De anpassningar som gjorts med hänsyn till design för äldre som
prövats i studien är;










Förtydligade funktioner: Ett gränssnitt anpassat för äldre kräver tydliga funktioner, då
äldre generellt kan vara ovana vid att använda datorer. En sällananvändare har på
samma sätt behov av att funktionerna är tydliga, då användaren kan ha glömt vilka
funktioner som krävs i applikationen som ska användas. Nödvändiga funktioner kan
då förses med tydligt stöd eller instruktioner för varje funktion, till exempel via
symboler, text och färger.
Färre funktioner: Ett sätt att göra gränssnitt enkelt för äldre är att använda så få
funktioner som möjligt i gränssnittet. Utgångspunkten är att få funktioner också ökar
en sällananvändares möjligheter att använda applikationen på rätt sätt.
Anpassningar för nedsatt syn: Ett gränssnitt designat för äldre med nedsatt visuell
förmåga, kan kanske göra att gränssnittet också blir extra tydligt för en
sällananvändare, då tydligare färger eventuellt uppfattas snabbare också av en person
utan synfel. Exempel på anpassningar kan vara tydligare färger, större text, högre
kontrast på text och bakgrund samt färre nyanser av färger för att objekt enkelt ska
kunna urskiljas.
Undvika krav på så kallade avancerade rörelser: funktioner som kräver avancerade
rörelser, såsom drag and drop och dubbelklick, ska undvikas vid design för äldre. Detta
bör även göra gränssnittet lättare att använda för en sällananvändare, då personen i
fråga inte behöver minnas om det till exempel krävdes ett dubbelklick för att få den
önskade funktionen eller inte.
Undvika dolda menyer och menyhierarkier: gränssnitt avsedda för äldre bör undvika
dolda menyer då äldre kan vara ovana vid att använda menysystem. På samma sätt
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kan en sällananvändare ha svårt att minnas och hitta bland dolda menyer eller i
menyhierarkier, vilket ett tydligt menysystem kan avhjälpa.
Språklig anpassning: Vid design av gränssnitt för äldre bör språket anpassas efter
användarens språkkunskaper, så att användaren inte gör onödiga fel på grund av
bristfällig förståelse av språket. På motsvarande sätt kan gränssnittet uppfattas
tydligare för en sällananvändaren om hen till fullo förstår språket. Därför bör
applikationen vara på användarens modersmål.

Applikationer som tidigare skapats utifrån gränssnittsdesign för äldre, är ofta skapade endast
för äldre, vilket går att se i många tidigare arbeten gällande gränssnittsdesign för äldre (Zhou
2013) (Balata et al 2015).
I detta arbete har ett gränssnitt till en befintlig applikation för sällananvändare skapats. Detta
gränssnitt har sedan jämförts med en vidareutveckling, som utformats med stöd av forskning
kring gränssnittsdesign för äldre. För att jämföra användarbarheten mellan de olika
gränssnitten, har ett mindre experiment genomförts.

3.1 Metodbeskrivning
Syftet var att undersöka om en palleteringsapplikation som bygger på forskning kring
gränssnittsdesign för äldre kan underlätta för en ny användare att skapa ett
palleteringsmönster med hjälp av applikationen.
För att undersöka tesen har ett mindre experiment utförts, där en kontrollgrupp fått testa det
gränssnitt som företaget har designat. En experimentgrupp fick sedan testa ett motsvarande
gränssnitt, men som anpassats med stöd av forskning kring gränssnittsdesign för äldre.

3.1.1 Metodval
Bell (2016) uttrycker experiment som ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att upptäcka
något nytt, testa en hypotes eller demonstrera ett känt faktum. I detta fall gällde det att testa
vilken påverkan gränssnittsdesign för äldre kan ha på sällananvändare eller nya användare av
ett system och experiment anses därför vara en lämplig metod.
Experiment som metod är lämpligt när vissa variabler behöver isoleras (Patel, R. & Davidson,
B. 2003). För denna studie behövdes variabeln äldredesign isoleras. För att isolera denna
variabel har ett experiment genomförts, där två gränssnitt jämförts, där enda skillnaden
mellan gränssnitten är att det ena utformats med stöd av forskning kring äldredesign.
Eventuella skillnader i resultat och hur effektivt respektive gränssnitt fungerar för
testpersonerna förutsätts då möjligen kunna härledas till skillnader i design mellan de två
gränssnitten.
Metoden i experimentet var baserad på en idé från publikationen KoalaPhone: touchscreen
mobile phone UI for active seniors (Balata et al 2015), som beskriver en undersökning där
användaren ombes göra ett visst antal uppgifter. På det viset går det att se vad testpersonerna
klarar av, samt hur långt i programmet de kommer, utan att stöta på hinder. I rapporten
(Balata et al 2015) beskrivs en undersökning om hur användaren klarade av enkla uppgifter
som att skicka ett SMS eller lägga till en kontakt i kontaktlistan på en mobil. Dessa uppgifter
jämförde två olika gränssnitt i mobiltelefoner för att se skillnaderna mellan olika gränssnitt
och hur väl användaren lyckades genomföra uppgifterna.
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3.1.2 Deltagarna i undersökningen
Urvalet av deltagare i undersökningen ska baseras på problemställningen (Patel & Davidsson
2003). När tid är en begränsande faktor kan man inte alltid välja de deltagare som skulle passa
bäst för undersökningen, utan man kan istället använda en så kallad ”tillgänglig grupp” (Patel
& Davidsson 2003, s. 57). Detta experiment var begränsat till att omfatta åtta deltagare, fyra i
kontrollgruppen och fyra i experimentgruppen. När det sedan gäller analysen, går det inte att
påstå att resultaten gäller för andra grupper än den undersökta, utan man får göra en
bedömning av hur generaliserbara resultaten är (Patel & Davidsson 2003).
Då detta arbete undersökt om man kan dra nytta av forskning kring gränssnittsdesign för
äldre, när man ska göra applikationer för sällananvändare och då den ursprungliga
applikationen inte är i bruk ännu och därmed inte har åtta sällananvändare, måste ett annat
urval göras.
Urvalet av deltagare gjordes utifrån de grunder som bedömdes viktigast för att studien skulle
kunna ge ett resultat som kunde besvara problemställningen. Följande urvalsgrunder har
tillämpats:






Applikationer som används sällan behöver vara så självinstruerande och intuitiva, som
om användaren interagerar med dem för första gången. Ett krav på deltagarna i
experimentet var därför att de inte hade interagerat med ett liknande gränssnitt innan,
vilket gjorde dem till en ny användare av applikationen.
Användarna av det färdiga gränssnittet kommer att vara anställda inom någon form
av produktion, så därför genomfördes undersökningen på vuxna i arbetsför ålder,
mellan 18 och 65 år.
Då resultatet av studien kan påverkas av deltagarnas vana att använda tekniska system
gjordes också urvalet med avseende på detta. För att uppnå diversitet gällande vana
inom tekniska system används Franke et als (2018) ATI-formulär för att urskilja en
van, från en ovan (Appendix A). Franke et al (2018) påstår att ATI-formuläret ger en
bild av hur van en person är vid tekniska system. Formuläret ger ett värde mellan 1 och
6. För att få resultat från både vana och ovana personer valdes fyra personer som var
på det undre spektrumet (under 3.5) och fyra personer som var på det övre spektrumet
(över 3.5).

Övriga kriterier såsom kön, ålder (utöver arbetsför ålder), bakgrund, utbildningsnivå etcetera
har inte undersökts i denna studie.

3.1.3 Undersökningens genomförande
Undersökningen har genomförts som ett experiment, där åtta personer fått testa
applikationerna. Undersökningen genomfördes individuellt med en testledare närvarande.
Deltagarna i undersökningen började med att få en grundläggande beskrivning av vad
palletering är, samt titta på en kort video som förklarar varför palleteringsmönster används
(Appendix B). Detta för att de skulle få en förståelse av vad de skulle göra med applikationen.
När deltagarna sedan skulle påbörja användandet av applikationen, fick de en
uppgiftsbeskrivning (Appendix C). I uppgiftsbeskrivningen fanns all indata som behövts,
såsom mått på pall, mått på låda och vikt på låda. Det fanns en bild på vilka mönster de skulle
skapa. Allt detta är information som en framtida användare av systemet kommer att veta.
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Målet med uppgiften var att deltagarna skulle kunna få fram den maskinkod som behövs för
att roboten ska utföra sitt jobb och att pallen ser ut på rätt sätt när den byggts klart.
För att se hur långt i processen deltagarna tog sig, har ett formulär använts för att
dokumentera processen (Appendix D). Det var sju delmål som är representativa för det som
krävs för att klara av att använda applikationen. För att få testat hela applikationen, även om
en deltagare körde fast i ett tidigt skede, kunde testledaren hjälpa till för att deltagaren skulle
ta sig förbi det specifika delmålet. Om en deltagare exempelvis skulle fastna på första
uppgiften, skulle det annars inte finnas mer data att analysera än till dess att deltagaren kört
fast. Genom att testledaren hjälpte deltagaren förbi hinder, kunde en deltagare fastna på en
del, men förstå eller fastna på andra delar, vilket var viktigt för analysen, speciellt när studien
genomfördes på så få personer. Detta förfarande behöver tas hänsyn till i analysen.
Analysen av resultatet byggde på hur långt deltagarna tog sig i processen utifrån delmålen,
med eller utan problem och eventuellt stöd av testledaren. Analysen gjordes också i relation
till ATI-formuläret för att upptäcka eventuella skillnader mellan personer med vana eller
ovana av tekniska system.

3.2 Metoddiskussion
Ett mer omfattande experiment ger möjlighet att dra slutsatser om orsak och verkan (Bell
2016). Bell (2016) hävdar att samhällsvetenskapliga experiment bör göras på större grupper
om man vill få kontroll på alla variationer och mänskliga beteenden. Ett större experiment
skulle till exempel kunna göras med två olika större testgrupper med likvärdig teknisk
förförståelse. Ett sådant experiment skulle ge större möjlighet att jämföra resultat, för att dra
slutsatser kring om design för äldre gör gränssnittet mer användbart. Ett sådant experiment
hade dock krävt betydligt mycket mer tid än vad denna studie medgav och blev därmed inte
genomförbart.
Eftersom testgrupperna i experimentet var små, så är validiteten i resultaten osäkra, vilket har
tagits hänsyn till i analysen. Att metoden ändå valdes beror på den begränsade tiden för
arbetet.
Gulliksen och Göransson (2002) menar att ett driftsatt system med fördel kan utvärderas
genom fältstudier, då det ger ett mycket relevant resultat. Fältstudier innebär att
utvärderingen sker med stöd av verkliga användare, i systemets verkliga användarmiljö.
Utvärdering kan då ske med stöd av intervjuer, observationer, enkäter eller liknande.
Fältstudiens nackdelar är att det kan vara kostsamt att störa användarna i deras dagliga arbete
och att det bara går att utföra på system som redan tagits i drift (Gulliksen & Göransson 2002).
Då denna studie genomfördes på en applikation som ännu inte tagits i bruk, fanns inte
möjlighet att genomföra en fältstudie.
En scenariobaserad utvärdering är en metod som lämpar sig väl för system som håller på att
utvecklas (Gulliksen & Göransson 2002). Potentiella användare får då uppgifter i form av olika
scenarier att testa konkret i systemet. Denna metod är enligt Gulliksen och Göransson (2002)
effektiv att använda i en iterativ systemutvecklingsprocess, där systemet utformas successivt
med stöd av användarnas scenariobaserade utvärderingar. Denna metod har valts bort på
grund av att arbetets tidsram inte medgav en iterativ process.
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Urvalet av deltagare i undersökningen bör baseras på problemställningen (Patel & Davidsson
2003). Utifrån undersökningens problemställning hade det varit fördelaktigt att testet utförts
på deltagare med erfarenhet av att arbeta med palletering, det vill säga deltagare som i hög
grad liknar de som förväntas arbeta med applikationen i framtiden. Detta alternativ har dock
valts bort på grund av tidsfaktorn, samt svårigheter i att hitta denna kategori av deltagare. Det
gör att man vid analysen behöver ta hänsyn till att resultaten inte självklart gäller för andra
grupper än den undersökta (Patel & Davidsson 2003).
Runeson och Höst (2009) beskriver att fallstudier är lämpliga vid mjukvaruutveckling och att
det på många sätt liknar andra områden där fallstudier ofta förekommer. Att göra fallstudier
inom mjukvaruutveckling ger en infallsvinkel som inte bara undersöker mjukvaran gentemot
dess omgivning, utan också de många externa faktorer som också kan spela roll för resultatet
(Runeson & Höst 2009). Fallstudier innebär att man gör en undersökning, till exempel genom
intervjuer eller observationer, på en avgränsad mindre grupp och kan användas när man vill
studera en process eller en förändring (Patel Davidsson 2003). Detta kan vara ett bra
alternativ när en forskare ensam ska undersöka något, eftersom det ger möjlighet att relativt
ingående studera en viss företeelse (Bell 2016). Ett fall kan beskrivas som en ”verklig situation
som kan studeras” (Bell 2016, s. 289). Man ska i fallstudien identifiera ett exempel och
systematiskt samla in information om exemplet. En fallstudie kan användas för att ge en grund
till ett område, eller följa upp en tidigare undersökning (Bell 2016). Studien hade kunnat
genomföras som en fallstudie, men man kan ifrågasätta värdet av fallstudier då metoden är
förknippad med ett antal problem och nackdelar (Bell 2016). Man kan bland annat ifrågasätta
validiteten och generaliserbarheten i resultaten utifrån att en enskild händelse eller enskilda
fall studerats. Av detta skäl har fallstudie som metod valts bort.
Validiteten i experimentet hade även kunnat ökas genom att låta varje testperson avsluta
testet, utan stöd av testledaren även om hen skulle fastna på en uppgift. Det hade krävt fler
testpersoner och det hade då inte varit lika viktigt att få in så mycket data som möjligt per
testperson. Det skulle då kunna vara ett konstaterande att denna person inte klarade sig förbi
delen i testet. Det skulle utesluta en påverkan, där användaren kan förstå sig på helheten i
gränssnittet på ett annat sätt, än om de skulle få en förklaring på en del. Med testledarens
hjälp finns risk att testpersonen klarat av fler steg än den kanske annars hade klarat av. I
analysen har hänsyn tagits till detta.
Patel & Davidsson (2003)antyder att urvalet av deltagare i en undersökning bör baseras på
problemställningen. Urvalet av testpersoner i denna studie har gjorts utifrån de grunder som
bedömdes vara viktigast för att experimentet skulle kunna ge ett resultat utifrån
problemformuleringen. De kriterier urvalet utgick ifrån var att testpersonerna skulle vara nya
användare av applikationen, var i arbetsför ålder och hade olika grad av teknikvana. Studien
bortser därmed från andra faktorer som eventuellt skulle kunna ha påverkat resultatet, såsom
kön, ålder, etnicitet, problemlösningsförmåga och utbildningsnivå.
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4 Genomförande
Det gränssnitt som har testats i studien bygger på en anpassning av ett gränssnitt som
utvecklats för en verklig palleteringsapplikation, som ska implementeras för produktion.
Palleteringsapplikationens gränssnitt har skapats på uppdrag av ett konsultföretag som heter
Semcon, som i sin tur gjort detta arbete för företaget Citrox. Nedan redovisas de stora dragen
i arbetet med att anpassa den ursprungliga applikationen (se exempel i Figur 4) efter
konsultföretagets instruktioner (se exempel i Figur 5), samt de slutliga anpassningar av
applikationen som gjordes för studiens syfte utifrån design för äldre (se exempel i Figur 6).
Konsultföretaget gjorde alla designval utifrån vad de ansågs vara passande för applikationen.
Både de designval som gjorts av konsultföretaget och de som baserats på forskning kring
gränssnittsdesign för äldre kommer att belysas och förklaras.
Genom att jämföra hur testpersoner klarade att genomföra en uppgift i den ursprungliga
applikationen, med hur testpersoner klarade att genomföra samma uppgift i samma
applikation, men där gränssnittet justerats utifrån forskning kring gränssnittsdesign för äldre,
skapades förutsättningar för att kunna dra slutsatser om hur dessa justeringar påverkade
testpersonernas förutsättningar att genomföra uppgiften.
Genom att använda en existerande applikation gick det i experimentet att applicera
gränssnittsdesign för äldre på en verklig applikation, som har ett syfte och därigenom redan
skapats för att i viss mån vara användarvänlig av professionella designers. Att använda en
redan skapad applikation gjorde även att gränssnittet applicerats på en applikation som
skapats utifrån riktiga behov.
Vid tiden för studien var inte applikationens gränssnitt fullständigt klart, så studien
genomfördes utifrån ett gränssnitt såsom det såg ut i mars 2019. Det är också i detta gränssnitt
som sedan de slutliga anpassningarna utifrån design för äldre har skett.
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Figur 4

Figur 5

Exempel från gränssnitt i ursprunglig palleteringsapplikation.

Exempel från gränssnitt i palleteringsapplikation som utvecklats av
konsultföretaget.
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Figur 6

Exempel från gränssnitt i palleteringsapplikation med anpassningar
utifrån design för äldre.

4.1 Konsultföretagets designval
Applikationen gjordes om från grunden, då konsultföretaget ansåg att det var enklare, än att
flytta om allt i den ursprungliga applikationen. Fungerande funktioner från den ursprungliga
applikationen flyttades över till den nyskapade applikationen.

4.1.1 Enkla och avancerade funktioner
Utifrån företagets instruktion skapades en knapp för att välja mellan en enkel och en
avancerad version av applikationen, se Figur 7. Det skulle vara enkelt att byta mellan de två
versionerna, vilket skulle göra att applikationen kunde vara väldigt tydlig för någon som
använder den för första gången. Det skulle även vara användbart för de som inte planerar att
använda sig av de mest avancerade funktionerna som applikationen har att erbjuda.

Figur 7

Figuren visar knappen som skapades för att välja mellan enkelt och
avancerat gränssnitt.

Under processen visade det sig dock att de avancerade funktioner som krävdes, var ganska få
och därför fick plats i samma gränssnitt som de enkla funktionerna. De avancerade
funktionerna placerades därför i ett separat område i gränssnittet, se Figur 8.
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Figur 8

Figuren visar den del av gränssnittet som innehåller de avancerade
funktionerna.

4.1.2 Funktioner och inmatningsvärden
All indata som användaren av den ursprungliga applikationen kunde manipulera via
gränssnittet, såsom lådan och pallens storlek, fanns från början i samma område i gränssnittet
fast utspritt, se Figur 9. Konsultföretaget valde att flytta detta till en förstasida som
användaren hamnar på vid start, se Figur 9. Avsikten var, att när applikationen startas
kommer användaren till det gränssnitt där alla nödvändiga värden måste fyllas i, för att
komma vidare i processen.

Figur 9 Figuren till vänster visar den del av det ursprungliga gränssnittet som
användes för inmatning av grunddata. Till höger visas en version av motsvarande del
av inmatningsgränssnittet i den nya applikationen.
Problemet med att ha en förstasida var att det kan uppstå tillfällen där användaren märker att
man har lagt in ett felaktigt värde, såsom fel vikt på lådan. Det skulle göra att användaren hade
behövt göra om allt från början igen. Valet blev därför att lägga förstasidan som en flik i ett
mindre menysystem, se Figur 10. Detta blir då fliken användaren hamnar på först, men som
användaren kan lämna och sedan enkelt också kan gå tillbaka till.
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Figur 10 Figuren visar förstasidan efter att den kompletterats med ett
menysystem.
Företaget valde att knapparna, som i det ursprungliga gränssnittet satt på varje lådsymbol,
skulle göras om till navigationsknappar, utanför pallen i gränssnittet. Orsaken var att företaget
ansåg att det blev alldeles för många knappar och såg rörigt ut, om det skulle finnas knappar
på alla lådor, se Figur 11.

Figur 11 Figuren till vänster visar de knappar för navigering som användes i det
ursprungliga gränssnittet för funktionen att placera ut lådor. Till höger visas
motsvarande del i det nya gränssnittet.
I det ursprungliga gränssnittet användes pilar med texten ”Add new box” över, för att visuellt
lägga ut nya lådor för mönstret. Pilarnas riktning angav vilket håll streckkoden på lådan skulle
vara, när lådan placerats på pallen. Utplacerade lådor visualiserades i gränssnittet, se exempel
till vänster i Figur 11 ovan. Denna funktion ansåg konsultföretaget skulle visualiseras genom
fyra lådor, som representerade alla håll som lådan kunde läggas på pallen, se Figur 12. Orsaken
var att man ville behålla funktionen att lägga in lådor åt rätt håll från början, så att användaren
inte behöver rotera varje låda de lägger på pallen. Detta ifall lådorna skall läggas med
streckkoden åt olika håll.

Figur 12 Figuren visar funktionen att lägga till lådor. Till vänster visas
funktionen i det ursprungliga gränssnittet.
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När ett lager med lådor visuellt lagts ut på pallen, krävs en funktion i applikationen för att
skapa det alternativa palleteringsmönstret. I det ursprungliga gränssnittet fanns en kryssruta,
som efter markering omedelbart bytte gränssnitt och användaren kunde därefter påbörja
skapandet av det alternativa palleteringsmönstret, se Figur 13. Konsultföretaget begärde först
att detta skulle ersättas av två knappar med funktioner likt radioknappar, för att tydligare visa
vilket palleteringsmönster som användaren arbetade med för stunden. Den knapp som valts
skulle vara tydligt markerad, se Figur 13.

Figur 13 Figuren visar funktionen för att skapa ett alternativt
palleteringsmönster. Till vänster visas funktionen i det ursprungliga gränssnittet.
Detta designval valdes bort av konsultföretaget, då det också upplevdes otydligt. Det ersattes
med två flikar som användaren kan växla mellan, en för varje palleteringsmönster, se Figur
14.

Figur 14 Figuren visar det fliksystem som utvecklats för funktionen att skapa två
olika palleteringsmönster.

I det ursprungliga gränssnittet saknades färgkodning helt. Konsultföretaget valde att de två
möjliga palleteringsmönstren skulle förtydligas ytterligare genom färgkodning.
Lådsymbolerna på varje lager skulle färgkodas enhetligt i hela gränssnittet, så användaren
tydligt ska se vilket mönster som arbetas med för stunden.
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4.1.3 Pallens uppbyggnad av lager
I den ursprungliga applikationens gränssnitt hanterades funktionen för att skapa flera lager
med lådor på pallen via kryssrutor, se Figur 16. Funktionen var gömd under en meny som
öppnades med ännu en kryssruta. Konsultföretaget beslutade att detta skulle designas om till
ett grafiskt gränssnitt med färgkodade lager, som indikerar hur många lager användaren har,
samt vilket palleteringsmönster som tillämpas för det aktuella lagret. Val av
palleteringsmönster för lagret görs med stöd av radioknappar. Plus- och minusknappar lades
till för att göra det enkelt för användaren att öka eller minska antalet lager som ska staplas, se
Figur 16. Detta minskade även mängden data som behövde matas in av användaren.

Figur 15 Figuren visar de två olika gränssnitten för val av palleteringsmönster
och antal lager på pallen. Till vänster visas det ursprungliga gränssnittet.
4.1.4 Funktionen spara
Funktionen för att generera den maskinkod som applikationen ska skapa utifrån användarens
indata var, i den ursprungliga applikationen, endast de standardiserade HTML-elementen för
knappar och text, se Figur 17. Konsultföretaget valde att detta skulle göras till större och
tydligare knappar med bild på knappens funktion, för att förtydliga dess funktion, samt ge den
en symbol, istället för en beskrivning. Rutan för att skriva in filnamn uppdaterades även den
till att bli lite större, då det fanns relativt gott om plats i gränssnittet för att få plats med lite
större bilder samt större inputfönster, se Figur 17.

Figur 16 Figuren visar den del av gränssnittet som har funktionen att skapa
maskinkoden som ska skickas till roboten, samt möjligheten att ladda in en fil som
tidigare använts för att bearbeta den. Till vänster visas den ursprungliga versionen.
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4.2 Designval för applikation med äldredesign
Denna del beskriver arbetsprocessen för att göra vissa anpassningar av applikationens
gränssnitt utifrån design för äldre.

4.2.1 Tydligare funktioner
Knappar blir tydligare för äldre om man använder bild, text och färg för att beskriva knappens
funktion (Android, 2019). De funktioner som har förtydligats är spara fil och navigering. Dessa
har fått en kort beskrivning på eller i närheten av knappen som stödjer funktionen. I
gränssnittet har knapparna för att flytta runt lådorna fått samma tydliga gröna färg som den
gröna färgen lådan får om den är markerad. Papperskorgen har gjorts röd för att urskiljas från
navigeringen.

Figur 17 Till vänster visas exempel för hur text stödjer knappens funktion. Till
höger visas hur färgen förtydligar korrelationen mellan knapp och låda.
4.2.2 Inmatning av värden
Vid inmatning av värden har äldre generellt lätt att göra misstag genom att skriva in fel värden
(Trewin & Pain 1999; Chen et al 2010; Goodman et al 2004). I just denna applikation krävs
väldigt mycket inmatning av värden för att skapa rätt maskinkod till roboten. För att minska
risken att göra allvarliga fel och förtydliga funktionen visas ett utropstecken, för att tipsa
användaren om värdena som matas in är väldigt höga eller väldigt låga, se Figur 19. Om
användaren skulle hålla musen över utropstecknet kommer det dyka upp en textruta som ber
användaren dubbelkolla så att värdet stämmer. Detta görs till exempel då inmatningsvärden
gör lådan större än pallen, vilket skulle göra att det inte går att lägga ut någon låda på pallen.
Detta skulle skapa en förvirring som skulle kunna ta tid att lösa, om det inte händer något när
användaren försöker lägga ut en låda.
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Figur 18 Figuren visar hur indata hanteras samt hur ett potentiellt felaktigt
värde får ett utropstecken som en varning att det kan vara något felaktigt med
värdet.
4.2.3 Färger
Äldre har ofta synfel som gör att de har svårare att uppfatta nyanser, särskilt om kontrasten
mot bakgrunden är liten. Färger ska vara enkelt särskiljbara för att anpassa applikationen för
nedsatt syn (Balata et al 2015). I den anpassade applikationen används därför inte nyanser av
färger. Detta görs för att minska risken för missförstånd av vad funktioner eller knappar gör.
I konsultföretagets gränssnitt, som inte är designat för äldre, används flera nyanser av blå för
att urskilja om en låda har markerats, eller om den har placerats ut och så vidare. I gränssnittet
designat för äldre, så kommer en markerad låda vara färgad grön, för att den enklare ska
kunna urskiljas från resterande lådor som har blå färg, se Figur 18.

4.2.4 Avancerade rörelser
Funktioner som ”drag and drop”, det vill säga en funktion där användaren trycker och håller
på ett objekt för att sedan kunna flytta det, anses vara komplexa för äldre (Balata et al 2015;
Al-Razgan et al 2012). Äldre föredrar ofta istället att klicka eller trycka på skärmen (Al-Razgan
2012). En sådan funktion kan få konsekvenser om det används fel och av denna anledningen
kommer funktionen tas bort för versionen som är anpassad för äldre.

4.2.5 Förtydligande av text
Äldre har generellt svårt att läsa liten text, särskilt om kontrasten mot bakgrunden är liten
(Balata et al 2015). Kontrastförhållanden har ökats för att göra text tydligare i förhållandet till
bakgrunden. All text har en kontrast till bakgrunden på över 4.5, oavsett textens storlek. All
text gjordes även större för att det ska bli lättare att se funktioner samt läsa texten som står i
gränssnittet. Detta syns tydligast i Figur 6.

4.2.6 Menyer
Äldre har ofta svårare att förstå navigation och hierarkier av menyer (Zhou 2013).
Applikationen som skapats för konsultföretaget har ganska få menyer och ingen av dem är
undangömd. Detta har dock förtydligats ytterligare i gränssnittet som anpassats för äldre
genom att endast använda menyval mellan startsidan med indata och sidan där
palleteringsmönstret skapas. I det anpassade gränssnittet finns två sätt att ta sig vidare från
startsidan. Dels genom att klicka på flikarna, dels genom att klicka på en knapp, med texten
”Nästa”, se Figur 20. Att skapa gränssnittet helt utan menyer hade gjort gränssnittet rörigt, då
det hade blivit mycket information på skärmen.
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Figur 19 Figur för att visa Nästa-knappen som hjälper användaren att ta sig
vidare i gränssnittet
4.2.7 Språkliga anpassningar
Miraz et al (2014) visar på att det underlättar förståelsen av ett gränssnitt för äldre om
gränssnittet är utformat på användarens modersmål. Gränssnittet har därför översatts till
svenska, vilket kommer att vara testdeltagarnas modersmål. Det är visserligen inte mycket
text i gränssnittet, men den text som finns, har översatts till svenska.

4.2.8 Färre funktioner
Ett sätt att underlätta för äldre användare av en applikation är att förenkla och inte använda
fler funktioner än nödvändigt (Balata et al 2015). Delen med avancerade funktioner är därför
helt bortplockad från applikationen med design för äldre, då dessa operationer endast finns
för att underlätta tillämpningar i applikationen för vana användare. Funktionen att kunna
ladda upp filer är också borttagen, då det också endast är en funktion som gör det lite
smidigare för vana användare. Funktionen används om man vill spara ett palleteringsmönster,
för att senare kunna återanvända eller göra anpassningar av det.

4.3 Pilotstudie
Pilotstudien är baserad på genomförandet och utfördes på två personer, som fick testa var sitt
gränssnitt. Den första personen som testade, kommer refereras till som testperson ’A’ och
hade en ATI-poäng på 2.0. Det innebär att personen i fråga är på det undre spektrumet av
teknikvana personer. Den andra testpersonen kommer att refereras till som testperson ’B’ och
hade en ATI-poäng på 3.7, vilket innebär att personen i fråga ligger på det övre spektrumet av
teknikvana personer. Testet för applikationen som designats för äldre genomfördes av
testperson A, medan testet för applikationen som designats för konsultföretaget genomfördes
av testperson B. Testerna utgick från samma grund, så när problem hittades med instruktioner
eller liknande ändrades inget till det andra testet.

4.3.1 Test av applikation designad för konsultföretaget
Testet kunde endast delvis genomföras planenligt, då vissa brister upptäcktes i
instruktionerna vilket krävde mer stöd av testledaren än planerat.
Det första problemet testperson B stötte på var att på förstasidan hitta vad det var som skulle
göras. En snabb analys av testledaren var att inmatningsfönstren som är ganska små, gjorde
att användaren hade svårt att förstå att det var där som det var tänkt att värden skulle skrivas
in. Efter ett par minuter uppfattades inmatningsfönstren och användaren lyckades direkt lösa
problemet med att få streckkoden åt rätt håll på bandet. Efter det att delen för inmatningsdata
var klar, började testpersonen försöka hitta sig fram i den avancerade delen av gränssnittet,
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då testperson B inte hittade fliken för att gå vidare till att skapa palleteringsmönster. Här
krävdes stöd av testledaren för att komma vidare. Vid utplacering av lådor uppstod inga
problem, men värt att notera var att funktionen navigering av en låda inte
andändes.Testpersonerna använde varken navigeringsknapparna markerade med pilar för att
förflytta utplacerade lådor eller för att rotera lådor. Om en låda placerats ut åt fel håll eller på
fel plats, tog testpersonen istället bort den och placerade ut en helt ny låda, åt rätt håll. Vid val
av hur högt allt på pallen skulle vara, missförstod testpersonen vilket värde som var vilket och
skapade ett lager för mycket.

4.3.2 Test av applikation designad för äldre
Testet kunde endast delvis genomföras planenligt, då det upptäcktes vissa brister i
instruktionerna som krävde mer stöd av testledaren än planerat.
Det första problemet som A stötte på, var vad som var lådans längd och bredd. Användaren
satte bredden på pallen som längd och tvärtom. Detta indikerade att gränssnittet inte var
tydligt nog och behöver förbättras inför studiens genomförande. Det andra problemet var att
användaren inte förstod hur streckkoden satt på lådan och åt vilket håll lådan kommer in på
banan för att palleteras. Även detta hade kunnat undvikas med tydligare instruktioner. Båda
dessa problem är dock något som en användare som faktiskt ska använda applikationen i
verkligheten, kommer att förstå utan förtydligade instruktioner. En verklig användare
kommer att ha en större förståelse för helheten i uppdraget och ha bandet, roboten, pallen och
lådan framför sig. Till denna studie fanns det inte möjlighet att få tillgång till den faktiska
användarmiljön, så testpersonerna måste förstå uppdraget utifrån instruktionerna och
tankemässigt visualisera miljön där applikationen ska användas ser ut. Inför studien gjordes
därför en bättre beskrivning av hur miljön som applikationen ska användas i, ser ut i
verkligheten.
I övrigt förstod användaren väldigt snabbt vad som skulle göras. Alla funktioner användes på
ett korrekt sätt. När funktionen att spara koden för att skicka till roboten skulle tillämpas,
uppstod dock lite förvirring. Enligt instruktionerna från testledaren skulle filnamnet anges
som ”Pattern1”, vilket testpersonen tolkade som att det handlade om att man bara skulle spara
ett av de två mönstren. En mycket enkel lösning på detta var att i experimentet istället använda
namnet ”Test”.

4.3.3 Resultat
De ändringar som behövde göras inför studien var att byta stödtext på inmatningsfältet för
lådans längd och bredd med varandra. Generellt så används begreppet ”längd”, för att
definiera långsidan av ett objekt i verkligheten, medan man vid programmering använder
begreppet ”längd” som höjden på datorskärmen, i ett tvådimensionellt gränssnitt. Denna
ändring gjordes i båda gränssnitten efter pilotstudien.
Instruktionerna behövde också göras tydligare för att testet skulle kunna genomföras.
Instruktionerna behövde visa hur pallen står i förhållande till robot och det band som lådorna
kommer in på. En annan instruktion som behövde förtydligas var att testpersonen behövde
förstå att palleteringsmönstret ska ändras så att samma mönster används varannan gång i de
lager som byggs upp genom de staplade lådorna på pallen. Det upptäcktes vid pilotstudien att
detta inte stod med i instruktionen. Instruktionerna justerades därmed inför experimentet,
Appendix C.
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5 Utvärdering
I detta kapitel kommer undersökningen först att presenteras, följt av en analys av
undersökningen och slutligen de slutsatser som kan dras från undersökningen.

5.1 Presentation av undersökning
Undersökningen presenteras i två delar, en för varje gränssnitt. Testpersonerna namnges
”Testperson 1-8” där de första fyra testpersonerna var i kontrollgruppen och de sista fyra var
personerna i experimentgruppen. Testpersonerna hålls anonyma under undersökningen. I
denna del beskrivs hur testpersonerna interagerade med gränssnitten. De funktioner som
testpersonerna fastnade på, beskrivs utifrån det formulär som testledaren använde för
dokumentation, se Appendix D.

5.1.1 Test av applikation designad för konsultföretaget (kontrollgrupp)
Personerna som testade gränssnittet designat för konsultföretaget hade följande värden på
ATI-skalan:





Testperson 1: 5.0
Testperson 2: 5.33
Testperson 3: 1.55
Testperson 4: 2.33

Testperson 1 började med att klicka runt i den avancerade delen i setup, men såg snabbt att
funktionen inte var en del av setup och gick då vidare. Efter lite klickande för att rotera
streckkoden åt rätt håll, hamnade streckkoden rätt. Testperson 1 fyllde sedan i attributen på
lådor och pall utan problem och gick vidare till att skapa mönster. Testperson 1 prövade dragand-drop-funktionen, men märkte snabbt att det gick att använda piltangenterna istället för
att flytta runt lådan. Testperson 1 placerade sedan ut lådorna på rätt plats och skapade de båda
mönstren på väldigt kort tid. Testperson 1 gick sedan över till att stapla rätt mängd lager och
gjorde även detta utan problem. Testperson 1 sparade även filen korrekt.
Testperson 2 försökte använda knappen för att rotera streckkod på lådan för att lägga ut lådan,
och fastnade sedan under en längre tid i att försöka lägga ut lådan på detta sätt. Testperson 2
lyckades rotera streckkoden något varv, men förstod inte vad funktionen gjorde och
ignorerade den därefter. Testperson 2 använde sedan den avancerade delen för att försöka
placera ut lådor samt ge attribut till låda och pall. Testperson 2 hittade sedan hur hen skulle
ta sig vidare till sidan för att skapa mönster, men gick tillbaka då hen märkte att attributen för
pall och låda inte var registrerade. När testperson 2 gått tillbaka och angivit rätt attribut, gick
hen vidare för att skapa mönstren. Testperson 2 la ut och tog bort lådor tills lådan placerades
på rätt sätt, istället för att använda navigeringen med pilar och rotationsknappar i gränssnittet.
När nästan alla lådor var utplacerade hittade testperson 2 knapparna för navigering och
använde då dem för att placera ut de sista lådorna. När testperson 2 skulle stapla rätt antal
lager användes en miniräknare för att räkna ut hur många lager som behövdes, istället för att
använda hjälptexten i applikationen, som anger pallens höjd. Testperson 2 sparade sedan filen
korrekt.
Testperson 3 började med att klicka på att rotera streckkoden, men förstod beskrivningen fel,
vilket gjorde att streckkoden hamnade åt fel håll. Testperson 3 gick sedan direkt vidare för att
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skapa mönster, vilket resulterade i att måtten på pall och låda blev fel. Det gick därför inte att
skapa det mönster som hade tilldelats. Testperson 3 fastnar därefter i den avancerade delen
av gränssnittet och försöker där ändra storlek på lådan. Efter en tid gav testperson 3 upp och
behövde då testledarens hjälp för att ta sig tillbaka till förstasidan. Åter på förstasidan hittade
testperson 3 attributen för låda och pall, vilket gjorde att hen kunde komma vidare i testet.
Testperson 3 prövade sedan navigeringsverktyget, men använde det inte, utan tog istället bort
de lådor som hamnade på fel plats. Testperson 3 hittade inte fliken för att ta sig till skapandet
av det andra mönstret, men efter att ha klickat runt i gränssnittet tryckte testperson 3 på ”Copy
pattern A to B”, vilket gör att alla lådor och mönstret kopieras. Testperson 3 tog därefter bort
alla lådor och la ut lådorna på korrekt sätt med rätt mönster. När testperson 3 sedan skulle
välja höjd på pallen och hur många lager som skulle staplas, hittade testperson 3 inte siffran
som visar höjden. Testperson 3 använde istället en miniräknare för att räkna ut hur många
lager som behövdes. När filen skulle sparas valde testperson 3 knappen för att öppna fil, men
upptäckte snabbt sitt misstag och valde sedan rätt knapp för att spara filen.
Testperson 4 började med att fylla i attributen för pall och låda, men lådans vikt sattes till noll.
Testperson 4 gick därefter över till att klicka runt i den avancerade delen och fastnade där en
stund. Testperson 4 upptäckte därefter delen för att rotera streckkoden och roterade
streckkoden rätt utifrån instruktionerna. När testperson 4 gick vidare för att skapa mönster
blev drag and drop-funktionen ett stort problem. Testperson 4 använde drag and drop för att
placera lådorna, vilket gjorde att lådorna överlappade varandra med några pixlar. Lådorna
blev röda, men testperson 4 uppfattade inte vad som kunde vara felet. Testperson 4 körde fast
helt, tog bort allt och började om. Till slut lyckades testperson 4 placera ut alla lådor. Trots att
lådorna fortfarande överlappade på flera ställen, ignorerades det och testperson 4 gick istället
vidare till att försöka skapa nästa mönster. Testperson 4 klickade på det mesta och hittade till
slut hur hen skulle ta sig till att skapa det andra mönstret. Testperson 4 stötte på samma
problem som hen gjort när hen skapade första mönstret, med att flera lådor överlappade
varandra. När testperson 4 hade fått ut lådorna på ungefär rätt sätt, gick hen vidare till att
stapla rätt mängd lager på pallen utan problem. Efter det sparades filen och rätt filnamn
angavs.

5.1.2 Test av applikation designad med stöd av äldredesign (experimentgrupp)
Personerna som testade gränssnittet för äldre hade följande värden på ATI-skalan:





Testperson 5: 4.11
Testperson 6: 4.22
Testperson 7: 3.11
Testperson 8: 2.22

Testperson 5 fastnade först på vad som var längd och vad som var bredd, men använde sedan
rätt värden för låda och pall. Testperson 5 hittade funktionen för att rotera streckkod, men
förstod inte syftet och ignorerade funktionen. Det resulterade i att streckkoden blev placerad
åt fel håll jämfört med instruktion. Testperson 5 tog sig därefter vidare utan problem till att
skapa de två mönstren, men använde inte navigeringspilarna eller rotationsfunktionerna för
att lägga lådorna rätt. Testperson 5 valde istället att ta bort lådor som lagts ut fel och gjorde
ett nytt försök med en helt ny låda. Testperson 5 uppfattade resten av applikationen utan
problem och la mönstren i rätt lager och med rätt antal lager med hjälp av stödtexten för
pallens höjd i applikationen. Testperson 5 sparade filen utan problem.
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Testperson 6 klarade snabbt att fylla i attributen för pall och låda. Testperson 6 missade
därefter funktionen för att rotera streckkod och gick direkt vidare till att skapa mönster.
Testperson 6 använde pilarna i gränssnittet för att placera ut lådorna korrekt, men lyckades
skapa ett mindre fel med överlapp mellan lådor. Testperson 6 lyckades dock lösa det genom
att ta bort lådorna som låg fel och lägga ut nya som blev placerade korrekt. Testperson 6
staplade därefter rätt mängd lager med hjälp av stödtexten för pallens höjd i gränssnittet och
sparade slutligen filen korrekt.
Testperson 7 började med att dra i lådan för att rotera streckkoden, för att försöka placera
lådan på pallen. När det inte fungerade klickade testperson 7 på lådan och kunde därefter följa
instruktionen för att rotera streckkoden åt rätt håll. Efter det gick testperson 7 vidare till sidan
för att skapa mönster. När testperson 7 placerat ut några lådor, men upptäckte att lådorna inte
fick plats i det mönster som testperson 7 försökte skapa, stängde hen ner hela applikationen
för att få börja om, istället för att gå tillbaka i gränssnittet. Testperson 7 ändrade sedan
storleken på lådan, men inte på pallen. När testperson 7 upptäckte att det fortfarande inte gick
att skapa det mönster hen hade fått instruktion om, går hen snabbt tillbaka i gränssnittet och
ändrar även storlek på pallen. Testperson 7 fick stora problem med att förstå hur lådor skulle
placeras ut på pallen. Efter ett flertal misslyckanden där testperson 7 flera gånger fått börja
om, förstår hen funktionen och lägger till slut lådorna rätt i enlighet med instruktionen för de
båda mönstren. När lådor blev röda tog användaren bort lådorna, vilket löste problemet med
överlappning mellan lådorna, men det var ett frustrationsmoment för testperson 7. Testperson
7 kunde därefter med stöd av miniräknare bestämma rätt antal lager och sparade därefter filen
korrekt.
Testperson 8 började med att bara klicka runt och testa olika funktioner, såsom att gå vidare
till sidan för att skapa mönster. Då testperson 8 inte kunde skapa det angivna mönstret,
försökte testpersonen hitta vart hen skulle ändra attributen på lådor och pall. Efter mycket
letande kom testperson 8 tillbaka till förstasidan och kunde skriva in värdena. Testperson 8
missade funktionen att rotera streckkod och gick därefter vidare till att skapa mönster.
Testperson 8 använde pilar och rotationsknappar för att placera lådorna korrekt på ena
mönstret och skapade sedan även det andra mönstret utan större problem. Testperson 8
staplade sedan rätt mängd lager med hjälp av stödtexten för pallens höjd i gränssnittet. När
testperson 8 skulle spara filen, missades momentet att skriva in ett filnamn, men hen ansåg
sig vara klar när hen tryckt på spara-knappen.

5.2 Analys
Analysen presenteras utifrån vilken påverkan respektive förändring av gränssnittet har haft i
undersökningen.

5.2.1 Färre och tydligare funktioner
En generell sammanfattning av testerna är att testpersonerna i experimentgruppen över lag
hittade och förstod fler funktioner än testpersonerna i kontrollgruppen. Detta gällde både
personer med god teknikvana och de mindre teknikvana personerna i båda grupperna.
Nästan alla testpersoner hade problem med att förstå funktionen för att rotera streckkoden,
både i gränssnittet som designats för konsultföretaget och gränssnittet som designats med
stöd av äldredesign. De två som använde funktionen korrekt fanns båda i kontrollgruppen.
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Analysen av detta är att texten som förtydligade funktionen i experimentgruppens gränssnitt
var för otillräcklig för att funktionen skulle bli enklare att förstå, men att den sannolikt inte
heller försvårade förståelse för funktionen.
Den beskrivning i text av funktioner som fanns i gränssnittet för experimentgruppen, gjorde
att de två teknikovana testpersonerna först läste vad funktionerna gjorde innan de använde
dem, alternativt att de försökte använda en funktion, läste vad som stod och sedan förstod.
Alla testpersoner i kontrollgruppen började i den avancerade delen av gränssnittet och
prövade där att klicka och skriva in värden. Vissa fastnade i denna del under en längre tid,
medan andra snabbt märkte att denna del inte var relevant för uppgiften.

5.2.2 Inmatning av värden
Alla testpersoner som var mindre teknikvana missade först helt att ange attributen för lådan
och gick vidare till sidan för att skapa mönster, oavsett vilket gränssnitt de använde. Det gick
lätt att uppmärksamma att testpersonerna missade momentet, i och med att användarna
istället gick direkt till funktionen för att rotera streckkod. En av de mer teknikvana
testpersonerna i kontrollgruppen missade även att ange attributen, men hittade snabbt
tillbaka i gränssnittet för att skriva in rätt värden.
En av testpersonerna i kontrollgruppen matade in helt fel värde, men upptäckte själv inte felet
under testet. Ingen av testpersonerna i experimentgruppen matade in något helt felaktigt
värde, vilket gör att varningen om felaktigt värde, som lagts till i gränssnittet som
experimentgruppen använde, aldrig prövades.

5.2.3 Färger
Ingen testperson av gränssnittet för kontrollgruppen uppmärksammade knapparna för att
flytta eller rotera lådor. En generell strategi som två av de fyra testpersonerna i
kontrollgruppen tillämpade, var att lägga ut och ta bort lådor tills det blev rätt, istället för att
använda knapparna för att flytta och rotera lådor. Detta var också den strategi testpersonen i
pilottestet använde. Även de övriga två testpersonerna i kontrollgruppen använde alternativa
strategier. Den ena valde att endast använda drag and drop, vilket resulterade i många
felplacerade lådor. Den andra gissade sig till att det gick att använda piltangenterna på
tangentbordet för att navigera lådorna, vilket gjorde att användaren löste uppgiften snabbt
utan att använda knapparna i gränssnittet.
Alla testpersoner i experimentgruppen uppmärksammade knapparna för att flytta eller rotera
lådor och prövade att använda funktionen. Två av fyra valde dock ändå att använda strategin
att lägga till och ta bort lådor tills det blev rätt.

5.2.4 Avancerade rörelser
Tre av de fyra testpersonerna i kontrollgruppen hade problem med funktionen drag and drop.
Testperson 1, 2 och 4 använde funktionen vid något tillfälle, men för testperson 2 och 4 gav
funktionen upphov till problem med att lådor överlappade varandra. Till skillnad från
testperson 4 gick testperson 2 över till strategin att lägga ut och ta bort lådorna tills de låg på
rätt sätt.
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5.2.5 Förtydligande av text
Alla texter hade gjorts större och tydligare i gränssnittet som testades i experimentgruppen.
Huruvida detta påverkade resultatet av testerna är otydligt, men en skillnad i resultat mellan
grupperna har uppmärksammats. Alla testpersonerna i experimentgruppen hittade snabbt
hur man skulle skapa det alternativa palleteringsmönstret. I kontrollgruppen var det mer
problematiskt för de två teknikovana testpersonerna att hitta flikarna som gav möjligheten att
skapa ett alternativt mönster. En av testpersonerna hittade aldrig flikarna, utan använde
istället ett alternativt tillvägagångssätt i det avancerade delen.
De mindre teknikvana testpersonerna i båda grupperna hade problem med att navigera i
flikarna för att ta sig mellan förstasidan och sidan för att skapa mönster.

5.2.6 Menyer
I båda testerna hade de mindre teknikvana testpersonerna problem med att navigera i flikarna
för att ta sig mellan förstasidan och sidan för att skapa mönster. De mindre teknikvana
testpersonerna i båda grupperna hade också problem med att förstå fliksystemet, även när de
hade använt flikarna tidigare.
De teknikovana i experimentgruppen fick också problem med knappen ”Nästa” som lagts till
i gränssnittet för att användaren enklare skulle kunna ta sig vidare till nästa sida utan att
interagera med flikarna. Då det inte fanns någon motsvarande knapp för att gå tillbaka igen,
hade testpersonerna svårt att förstå hur hen skulle komma tillbaka i systemet. En testperson
stängde då helt ner programmet och började om, för att hen inte hittade något sätt att ta sig
tillbaka till förstasidan.

5.2.7 Språkliga anpassningar
Flera testpersoner i kontrollgruppen uttryckte under testet att de var osäkra på vad ord som
fanns i gränssnittet betydde. Ingen i experimentgruppen uttryckte sig på motsvarande sätt.

5.2.8 Övrigt
Det visade sig att de som klarade att genomföra hela uppgiften med minst komplikationer var
testperson 1, 5 och 6, det vill säga de mer teknikvana testpersonerna i med en från
kontrollgruppen och en från experimentgruppen. Dessa tre testpersoner hade inga större
problem att lösa uppgiften. Det enda problemet som uppstod för dem var att rotera
streckkoden, vilket var ett problem för nästan alla i både experiment- och kontrollgruppen.
Utöver det hittade testperson 1, 5 och 6 alla funktioner och klarade att genomföra uppgiften i
sin helhet.
Ett generellt problem var att många testpersoner missförstod instruktionen om att så många
streckkoder som möjligt skulle placeras utåt. Det gjorde att vissa testpersoner uppfattade att
streckkoden skulle riktas utåt från bandet. Andra gjorde fel mönster för att de såg möjlighet
att lägga fler lådor så att streckkoden var riktad utåt, än som de angivna mönstren
möjliggjorde.
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5.3 Slutsatser
5.3.1 De slutsatser som har kunnat dras utifrån studien presenteras utifrån
respektive förändring som skett i gränssnittet med äldredesign.Färre och
tydligare funktioner
En slutsats är att både personer med god teknikvana och de mindre teknikvana personerna i
båda grupperna har lättare att förstå ett gränssnitt där funktionerna är få och tydliga.
Resultaten kring funktionen att rotera streckkoden visar att funktionen var för otydlig i båda
gränssnitten. I gränssnittet med äldredesign hade funktionen förtydligats med en kort
förklarande text, men detta förtydligande gav i undersökningen inget förbättrat resultat i
experimentgruppen.
Resultatet som helhet indikerar att beskrivande texter vid funktioner är till mest stöd för
teknikovana användare, som i testet tydligt visade att de läste instruktionerna i anslutning till
att funktionen skulle användas. De teknikvana testpersonerna i experimentgruppen
upplevdes inte använda stödtexterna på motsvarande sätt.
Den avancerade delen i gränssnittet var något som alla testpersoner i kontrollgruppen någon
gång fastnade vid, trots att delen inte alls krävdes för att genomföra uppgiften. I
experimentgruppen fick ingen av testpersonerna problem med denna del, då den tagits bort
från gränssnittet. En slutsats kan vara att onödiga funktioner kan störa en användare.

5.3.2 Inmatning av värden
Resultaten från testerna av båda gränssnitten visade på en otydlighet med hur data för attribut
av pall och låda registreras, då ingen av de mindre teknikvana testperson uppmärksammade
inmatningsfälten från start. En tanke för att förtydliga gränssnittet skulle kunna vara att
centrera rutan för inmatning av attributen så att det blir lättare att uppmärksamma rutan. Då
detta är en applikation skapad för sällananvändare, kommer sannolikt en användare som
använt applikationen en gång, komma ihåg att det behövde fyllas i värden på pall och låda och
då gissningsvis lättare hitta rutan för inmatning av värden.
Då ingen av testpersonerna i experimentgruppen matade in ett helt felaktigt värde, kan inga
slutsatser dras om huruvida den varning som fanns i gränssnittet som användes i
experimentgruppen, varit till hjälp för testpersonerna.

5.3.3 Färger
En slutsats som möjligen går att dra från experimentet är att färgen på knappar och objekt
spelar roll för att uppmärksamma och förstå en funktion. I detta test så uppfattade samtliga
testpersonerna i experimentgruppen att det fanns knappar med samma färg som en markerad
låda. Det fick möjligen testpersonerna i experimentgruppen att klicka på knapparna och testa
funktionen i högre grad, än testpersonerna i kontrollgruppen. I det gränssnitt som användes i
kontrollgruppen blev en markerad låda endast av lite mörkare nyans och knapparna förblev
oförändrade, vilket kan ha påverkat att ingen av testpersonerna för detta gränssnitt
uppmärksammade funktionen. Att lådor som markerades fick samma färg som knapparna
för funktionen att flytta eller rotera lådor i gränssnittet som användes i experimentgruppen,
verkar ha påverkat testpersonens förståelse för funktionen.
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5.3.4 Avancerade rörelser
Testet indikerar att avancerade rörelser som drag and drop kan vara olämpliga och förvirra. I
detta gränssnitt kan lådorna placeras fritt inom ramen för pallens storlek, vilket gör det svårt
att lägga lådorna exakt rätt med en avancerad rörelse såsom drag and drop. I testet skapade
drag and drop funktionen problem för de flesta testpersonerna i kontrollgruppen. Detta var
däremot inte något problem för testpersonerna i experimentgruppen, då drag and drop
funktionen tagits bort i det gränssnittet. Deras enda alternativ var att placera ut lådorna med
knappen för att lägga till låda eller navigera lådan med hjälp av piltangenterna, vilket
automatiskt flyttar lådan korrekt i relation till andra lådor eller pallens kant.

5.3.5 Förtydligande av text
Resultatet av testerna tyder på att större och tydligare text i ett gränssnitt kan påverka en
användares förmåga att uppfatta funktioner. Alla testpersonerna i experimentgruppen hittade
flikarna för att navigera mellan de två mönstren och dessa flikar hade i detta gränssnitt fått en
större och tydligare text än i gränssnittet som testades av kontrollgruppen.
Då de mindre teknikvana testpersonerna i båda testerna hade problem med att navigera i
flikarna för att ta sig mellan förstasidan och sidan för att skapa mönster, kan dock ovan
nämnda resultatet ifrågasättas. Texten i dessa menyer var också förtydligad i
experimentgruppens gränssnitt, men i denna funktion var detta förtydligande otillräckligt. En
slutsats av detta kan vara att förtydligande av text inte ensamt med självklarhet skapar ett
tydligare gränssnitt, utan andra designval såsom färgval, storlek och placering av fönster också
påverkar.

5.3.6 Menyer
De förändringar i menyer som gjorts för gränssnittet med äldredesign verkar inte ha påverkat
resultatet, utöver att den extra knappen ”Nästa” som lagts till, skapade förvirring då det inte
fanns en motsvarande knapp för att ta sig tillbaka.

5.3.7 Språkliga anpassningar
Att gränssnittet för experimentgruppen var översatt till testpersonernas modersmål
påverkade möjligen testresultatet, då testpersonerna i kontrollgruppen uttryckte en osäkerhet
kring vad vissa engelska ord betydde. Huruvida detta har påverkat möjligheten att utföra hela
uppgiften är osäkert.

5.3.8 Övrigt
Resultatet av testerna tyder på att teknikvana påverkat testresultaten i hög grad. Generellt
genom alla delmomenten i båda grupperna kan skillnader identifieras mellan teknikvana och
teknikovana testpersoners sätt att angripa uppgiften.
Att nästan alla deltagare i testet missuppfattade instruktionerna kring streckkodernas
placering påverkade sannolikt resultat som rör just de funktioner som gäller streckkod.
Nästan alla deltagare i testet missuppfattade delar av instruktionerna i uppgiften. Vid liknande
tester framöver krävs ett mer omfattande arbete för att säkerställa att instruktionerna inte kan
misstolkas.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
Syftet med studien var, att undersöka om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina krav
på tydlighet och enkelhet, också skulle kunna vara lämpat för att skapa god återanvändbarhet
och gissningsbarhet för sällananvändare av ett gränssnitt.
Ett gränssnitt skapades utifrån vad professionella designers ansåg vara tydlig design för nya
och sällananvändare. En kopia av detta gränssnitt justerades sedan med stöd av forskning
kring gränssnittsdesign för äldre.
I studien jämförs hur väl testpersoner klarar att genomföra en specifik uppgift i de två olika
gränssnitten. Undersökningen utfördes på fyra teknikvana och fyra mindre teknikvana
personer, baserat på ATI-skalan, där två från varje grupp fick använda applikationen med
gränssnittsdesign för äldre och två från varje grupp fick använda applikationen utan
gränssnittsdesign för äldre.
Denna undersökning gav resultat som tyder på en ökad tydlighet i flera moment för
gränssnittet som utformats med stöd av äldredesign. Undersökningen visade dock att
tydligheten främst ökade för de mindre teknikvana testpersonerna. Mer teknikvana
användare klarade av att använda båda applikationerna nästan lika bra, med
gränssnittsdesign för äldre, som utan. Resultatet antyder att de förändringar som gjorts i färg,
fontstorlek, kontrast, språk- och funktionsmässigt gav en ökad tydlighet som gjorde att
teknikovana testpersoner lättare kunde uppfatta funktioner och överlag hade mindre problem
vid användandet av applikationen.

6.2 Diskussion
6.2.1 Resultat i relation till tidigare forskning
Balata et al (2015) beskriver flera sätt som man kan förenkla ett gränssnitt på, bland annat att
man ska undvika att ha fler funktioner än nödvändigt. Resultaten av denna undersökningen
stämmer väl överens med denna forskning, då undersökningen visade att både personer med
god teknikvana och de med mindre teknikvana, generellt hade lättare att förstå ett gränssnitt
där funktionerna var få och tydliga. Alla testpersoner i kontrollgruppen hindrades i viss mån
av funktioner som inte krävdes för att utföra uppgiften, vilket är ett rimligt resultat utifrån
Balata et als (2015) forskning.
Att ta bort avancerade funktioner såsom drag and drop, som Al-Razgan (2012) och Balata et
al (2015) talar för, kan ha bidragit till att färre testpersoner i experimentgruppen stötte på
problem i skapandet av mönster än de i kontrollgruppen. Det gick ganska tydligt att se hur
drag and drop blev ett problem i denna applikation. Även de mer vana teknikanvändarna hade
problem med drag and drop, vilket i sig kan tyda på att just denna applikationen inte bör
innefatta någon drag and drop-funktion.
Android (2019) beskriver det viktiga i att ha stora knappar, text med stora kontrastskillnader
och knappar med tydliga symboler, text och färg som förtydligar. Att knapparna gjorts större
i experimentgruppens gränssnitt, var inget som gav någon märkbar skillnad i experimentets
resultat. Däremot kunde vissa skillnader ses i resultaten när knappar inte bara gjorts större,
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utan också fått en större kontrast mellan text och bakgrund samt att text och färg för att
förtydliga dess funktion hade lagts till. Detta gjorde att testpersonerna i experimentgruppen
läste funktionerna innan de använde dem, samt uppfattade flikar i menysystem och funktioner
för navigering lättare.
De problem Balata et al (2015) tar upp angående meny-hierarkier i gränssnitt, är något som
också framkom i experimentet. Det fanns meny-hierarkier i båda gränssnitten och alla
testpersoner som var ovana vid tekniska system hade vid något tillfälle problem att ta sig
mellan de olika menyerna. Denna aspekt lyfts också fram av Zhou (2013) som visar på att äldre
kan ha svårt att navigera i menysystem.
Riskerna för felskrivning när det gäller att mata in data i så kallade inmatningsfönster (Trewin
& Pain 1999; Chen et al 2010; Goodman et al 2004) var något som inte direkt syntes i
experimentet. Ingen av testpersonerna gjorde någon sådan omedveten felskrivning, så något
resultat ur denna aspekt kunde därför inte utläsas.
Otydligheter som uppstår när ett gränssnitt inte är på användarens modersmål (Miraz et al
2014) var något som märktes av i viss grad även i detta experiment. Vissa engelska ord
uppfattades vara svåra att förstå, vilket ledde till misstolkning av ord. Detta är kanske svårt
att anpassa i alla applikationer, för alla världens språk, men det är fortfarande en aspekt värd
att ha i åtanke för att göra gränssnitt tydligare, vilket nu även visats i detta experiment.

6.2.2 Resultatets trovärdighet
Experimentet som utfördes gjordes på en palleteringsapplikation, vilket i sig är en väldigt
”ovanlig” applikation som kräver viss förståelse för det sammanhang som applikationen ska
användas i. I princip alla testpersoner missförstod i viss mån någon del av instruktionerna,
vilket innebär att instruktionerna var för bristfälliga. Resultaten av experimentet har därmed
sannolikt påverkats av vissa missförstånd, som möjligen kunnat undvikas om valet av
applikation i experimentet hade varit annorlunda. Analysen behöver därmed ta hänsyn till att
resultatet inte med självklarhet gäller för andra grupper än den undersökta (Patel & Davidsson
2003). Då nästan alla deltagare i experimentet missuppfattade delar av instruktionerna i
uppgiften, kan det också konstateras att vid liknande experiment krävs ett mer omfattande
arbete för att säkerställa att instruktionerna inte kan misstolkas.
Tesen för studien gällde sällananvändare, men testpersonerna i experimentet var
förstagångsanvändare av applikationen. Det gör att testpersonerna kanske hade uppfattat
applikationen på ett annat sätt om de vid något tidigare tillfälle använt applikationen, och då
varit mer likt en verklig sällananvändare. Även om Jordan (1998) anser att det går att se
sällananvändare som förstagångsanvändare i vissa fall, så skulle studien möjligen gett ett
annat resultat om den utförts på verkliga sällananvändare av applikationen.
En aspekt som bör vägas in vid tolkning av testresultatet är att ATI-skalan som tillämpats för
att klassificera om testpersonen var en van användare av tekniska system eller inte, efter testet
upplevdes vara av låg reliabilitet för syftet i denna studie. Skalan omfattar generell teknikvana
och gällde inte bara vana av att använda grafiska gränssnitt. Det kan ha resulterat i att
självskattningen i ATI-formuläret blev felaktig. En testperson uttryckte i efterhand att hen inte
förstår sig på tekniska system på dator speciellt väl, men hade svarat utifrån tekniska system
i bilar, som var något hen spenderade mycket tid med.
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Att metodvalet var att en testledare skulle vara närvarande och stödja testpersonen i uppgiften
om problem uppstod, påverkar resultatets reliabilitet. Testledaren kan till exempel omedvetet
ha hjälpt testpersonerna olika mycket i olika sammanhang. Därigenom påverkas studiens
reliabilitet, då resultatet kanske blivit annorlunda med en annan testledare närvarande.
Ett mer omfattande experiment hade gett större möjligheter att dra slutsatser om orsak och
verkan (Bell 2016). Samhällsvetenskapliga experiment bör göras på större grupper om man
vill få kontroll på variationer och mänskliga beteenden (Bell 2016). Att urvalsgruppen endast
var på åtta personer påverkar resultatets validitet. Ett experiment som utförts på en större
grupp skulle kunna visa på att flera personer löst uppgifterna på ungefär samma sätt och
resultaten hade då blivit mer trovärdiga än när analyser ska göras på någon enstaka
testpersons agerande.

6.2.3 Samhällelig nytta
När teknikutvecklingen går allt snabbare finns det risk för att grupper – inte bara äldre - i
samhället inte hänger med och förstår att använda den teknik som vi gör oss helt beroende av
för att vara delaktiga samhällsmedborgare (Internetstiftelsen 2018). Man talar idag om ett
digitalt utanförskap. (Internetstiftelsen 2018). En studie visar att till exempel 1,1 miljoner
svenskar inte använder internet dagligen (Internetstiftelsen 2018). De flesta av dessa är
personer som är över 65 år, men bland dem finns också 251 000 som är mellan 12-65 år gamla,
som inte använder internet dagligen (Internetstiftelsen 2018). Även om internet inte är det
enda sammanhanget där personer stöter på digitala gränssnitt, så visar det ändå på hur många
det är som inte är en del av den teknikutveckling som har skett under de senaste åren.
Att utveckla applikationer med detta i åtanke, till exempel genom att ta stöd av forskning kring
gränssnittsdesign för äldre, kan ge fler och nya användargrupper ökade möjligheter att ta del
av ny teknik. Att fortsätta undersöka likheter och skillnader mellan behov
som sällananvändare och äldre har, kan skapa nya möjligheter för att underlätta
teknikanvändandet också för de yngre som idag finns i det digitala utanförskapet. Det blir en
angelägen likvärdighetsfråga att forska vidare kring hur man skapar lätthanterliga och
tillgängliga gränssnitt för att alla ska kunna bli delaktiga samhällsmedborgare.
Denna studie är intressant utifrån ett samhälleligt likvärdighetsperspektiv. Användare som är
ovana vid tekniken får det lite lättare att interagera med gränssnitt om gränssnittsdesign görs
över lag tydligare och där kanske användandet av gränssnittsdesign för äldre kan appliceras
för att göra en applikation lättare att använda.

6.3 Framtida arbete
Palleteringsapplikationen som använts i experimentet har efter studien vidareutvecklats och
är i maj 2019 färdig för att tas i produktion. Den slutliga versionen av gränssnittet inkluderar
vissa designval från studien, med gränssnittsdesign anpassad för äldre, då det av
konsultföretaget ansågs vara bra designval. Utifrån studiens resultat kan man konstatera att
det fortsatt finns förbättringspotential för gränssnittet, till exempel vad gäller funktionen för
att placera lådorna med streckkoden i korrekt riktning på bandet.
En vidareutveckling som skulle göra studien mer komplett vore att låta testpersonerna även
spara ner filen med kod till roboten, även om den är gjord på fel sätt. Testpersonerna skulle
sedan få berättat för sig hur roboten skulle agerat med deras programkod. Det hade kunnat
göra att det skulle gå att se hur testpersonen hanterar uppkomna problem med den
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programkod de skapat, för att se om det är något användaren kan lösa genom att förstå vad
roboten gör.
Forskningen kring gränssnittsdesign för äldre är intressant att arbeta vidare med, genom att
applicera gränssnittsdesignen på fler, redan existerande, svåranvända applikationer. Det kan
vara fortsatt intressant att undersöka om det går att göra applikationer tydligare, med
utgångspunkt från gränssnittsdesign för äldre. Då det mesta i gränssnittsdesign för äldre är
tydliga designval, men möjligen prioriteras bort då fördelarna för sällananvändare och/eller
teknikovana personer kanske inte har belysts i tillräckligt hög grad.
Det skulle gå att göra en större undersökning där fler personer får testa två olika gränssnitt på
motsvarande sätt som gjorts i denna undersökning. En faktor som kan vara bra att ha i åtanke
om en liknande undersökning ska utföras, är att göra undersökningen på en mer generellt
använd applikation som inte kräver någon tidigare kunskap, såsom palletering har gjort i detta
fall. En sådan applikation skulle göra att undersökningen mer direkt kan se till att det bara
fokuseras på det som ska undersökas, och inte blandar in element som kan försvåra uppgiften
för testpersonerna.
Det skulle kunna vara intressant att göra en scenariobaserad utvärdering i en iterativ
systemutvecklingsprocess (Gulliksen och Göransson 2002). Genom att skapa en applikation
som helt utgår från designval gjorda utifrån äldres behov och sedan testa funktion för funktion
med vana användare för att lättare analysera vilka element som påverkar och hur de påverkar
de olika användarna.
Denna forskning skulle även gå att applicera på datorspel, där det skulle kunna ske en studie
på spelupplevelse eller på hur snabbt användare lär sig ett spel med dessa element av
gränssnittsdesign för äldre applicerade.
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Appendix A - Frågeformulär ATI
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Appendix B - Information till deltagarna om
palletering
Denna information har lämnats till deltagarna i undersökningen.

Palletering
Ordet palletering används för momentet där en robot placerar ut lådor med paketerade
produkter på en pall, inför transport.

Palleteringsmönster
Vid palletering, då lådor ska placeras på en pall, görs det i mönster, så kallade
palleteringsmönster. Palleteringsmönstret avgörs av användaren baserat på lådornas storlek,
med målet att vara så utrymmeseffektivt som möjligt. Ett palleteringsmönster består vanligen
av två olika mönster, för att lådorna inte ska tippa av pallen under transport. Detta kallas att
man låser lådorna. Palleteringsmönstret avgör därefter hur roboten placerar lådorna på
pallen.

Beskrivande video
Länk till video: https://www.youtube.com/watch?v=4klq3I3tZPw
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Appendix C - Instruktioner till deltagarna
Din uppgift i detta test är att med stöd av en applikation, skapa palleteringsmönster och skicka
den färdiga koden till roboten.







Lådan kommer in på bandet med streckkoden först.
Pallen får inte vara högre än 1.2 meter.
Lådorna ska ligga så nära varandra som möjligt.
På pallen ska lådorna vara staplade med vartannat palleteringsmönster.
Så många streckkoder som möjligt ska vara riktade utåt.
Filnamnet ska vara: Test

Lådans vikt 188 gram

Pallens mått:

Palleteringsmönster
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Appendix D - Formulär för att dokumentera
testprocessen
Nedanstående formulär användes för att dokumentera hur långt i processen som deltagarna i
studien tog sig.
Delmål

Delmålet
avklarat

Gör nödvändiga inställningar,
enligt beskrivning
Placerar ut lådor på pallen
Skapar ett färdigt
enligt beskrivning

mönster,

Skapar
ett
annat
färdigt
mönstret enligt beskrivning
Använder rätt mängd lager,
enligt beskrivningen
Lägger mönstren i rätt ordning,
enligt beskrivningen
Laddar ner den färdiga filen som
kan köras av roboten
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Delmålet
avklarat
med stöd

Kommentar

