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Sammanfattning 
Idén med att skapa en community för pensionärer föddes under hösten 
2005  av  dåvarande  generaldirektören  vid  Statens  pensionsverk  (SPV). 
Denne  kontaktade Mittuniversitetet  i  Sundsvall  för  att  skapa en  lättan‑ 
vänd och syftesuppfyllande community för pensionärer. Min uppgift har 
varit  att  utforma  denna  community  med  fokus  på  slutanvändaren. 
Uppgiften  utgick  från  en  kravanalys  som  tagits  fram  av  forskare  vid 
Mittuniversitet. Utifrån kravanalysen har ett användargränssnitt skapats 
enligt standarder för webbutveckling för dem som har ett funktionshin‑ 
der. Genom att skapa en webbplats för alla enligt riktlinjer och standar‑ 
der för ökad tillgänglighet, öppnar man en ny informationskanal för alla 
personer.  En  implementation  av  användargränssnittet  utvecklades 
ovanpå ett fungerande ramverk som utökades med funktioner önskvär‑ 
da av målgruppen. Skapandet av communityn har skett  i en iterativ fas 
med två utvärderingar. Slutresultatet av undersökningen är en communi‑ 
ty som är utvecklad och  testad enligt  standarder och webbriktlinjer  för 
de som har någon form av funktionshinder. 

Nyckelord:  Community,  Användarcentrerad  design,  Användbarhet, 
JAVA, XML, XSL, WCAG 1.0.
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Abstract 
The  idea  to  create  a web portal  for  retired people was  initiated during 
the  fall  of  2005;  by  the  acting  “General Direktör”  at  SPV  (The govern‑ 
mental Department for Retirement) who contacted Mid Sweden Univer‑ 
sity in Sundsvall, Sweden and asked them to create a simple and fit for 
purpose  environment.  During  the  fall  of  2007  the  author  joined  the 
project. The plan was to create a “community” whose focus was on the 
end user. The project was derived from an analysis created by a group of 
scientists at Mid Sweden University campus Sundsvall, Sweden and the 
creation  of  such  a  web  portal  according  to  standards  and  guidelines 
would  provide  a  new  information  channel  for  everyone.  The  user 
interface  has  been  created  based  on  “standards”  from  W3C  (Web 
development),  “24‑Timmarsmyndigheten”  (Disabilities  Guidelines)  in 
addition to the demands determined from this analysis.  Implementation 
of  an  additional  user  interface  with  functions  requested  by  the  target 
group  was  added  to  an  already  functional  framework.  This  “commu‑ 
nity” has been created on an interactive base, with two evaluations. The 
final  result  from  the  investigation  is  a  “community”  developed  and 
tested according to standards and guidelines for people with some form 
of  disabilities.  Creating  a web  portal  according  to guidelines opens up 
new information channels for everyone including those with disabilities. 

Keywords:  Community, User Centred Design, Usability,  JAVA, XML, 
XSL, WCAG 1.0.
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Förord 
Med dessa ord vill jag passa på att tacka de testpersoner som ställt upp 
under mina användbarhetstester, utan dem hade  jag  inte kunnat utföra 
denna undersökning. Jag vill vidare tacka Åke Sällvin, Karl W Sandberg, 
Robert Olofsson  och  Johan Moritz  för  deras  stöd,  vägledning och som 
med  ett  stort  tålamod  har  stöttat  mig  under  tiden  för  studien.
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Termer och definitioner 
Definitioner 
Med  olika  typer  av  användare  avses  i  examensrapporten  personer  med 
olika datavana. Med mer datavana avses personer som använder en dator 
och  Internet  regelbundet,  och med mindre datavana avses personer som 
använder en dator och Internet mindre ofta men som ändå kan hantera 
detta.  Med community menas den Internetbaserade varianten, och med 
pensionär avses personer som fyllt  65 år. Ett  SUMI‑test är en metod för 
att mäta mjukvarors kvalitet från slutanvändarens synvinkel. 

Förkortningar och akronymer 
MDI labbet  Människa Dator Interaktions testlokal, Mittuniversitetet, 

campus Sundsvall. 

ACD  Användarcentrerad design 

HTML  Hyper  Text Markup  Language, Märkspråk  för  text  och 
media, till exempel på webbsidor 

XML  eXtensible  Markup  Language.  Ett  märkspråk  som 
används för att strukturera data 

XSL  eXtensible Stylesheet Language. Ett språk för att filtrera, 
presentera och transformera XML‑dokument 

JAVA  Plattformsoberoende programmeringsspråk 

MySQL  Databashanterare som använder frågespråket SQL 

SCB  Statistiska Centralbyrån 

SUMI  Software Usability Measurement Inventory 

WII  Word Internet Instistute
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1  Inledning 
I  kapitel  1  presenteras  syfte och problemformulering  samt bakgrunden 
till examensarbetet. 

1.1  Syfte 
Huvudsyftet  är  att  skapa  en  användbar  community  på  Internet  för 
pensionärer. 

1.2  Problemformulering 
På  uppdrag  av  Statens  Pensionsverk  (SPV),  Sundsvalls  kommun, Mitt‑ 
universitetet, Åkroken  Science  Park  och WM‑data  skall  en  community, 
d.v.s. en mötesplats på Internet, utvecklas för pensionärer. Communityn 
är  tänkt  att  vara  en  tjänst  som skall  erbjudas  till  alla pensionärer  inom 
Sundsvalls kommun. Det finns idag en prototyp och en modul att bygga 
communityn på. 

1.3  Bakgrund 
Idén  att  skapa  en  community  för  pensionärer  föddes  hösten  2005  av 
dåvarande  generaldirektören  vid  SPV.  Generaldirektören  kontaktade 
Mittuniversitetet  för  att  vidareutveckla  idén.  Till  en  början  var  syftet 
med  communityn  att  avlasta  SPV:s  kundhandläggare,  som  ofta  får  ta 
emot  samtal  av  ensamma  pensionärer  som  egentligen  inte  ville  ha 
pensionsinformation,  utan  endast  någon  att  tala med.  Efter  ytterligare 
kontakt utökades syftet till att communityn även skulle kunna användas 
som en inkörsport till det digitala samhället för åldersgruppen över 65 år 
samt  att  den  skulle  tillhandahålla  information  och  tjänster  inför  det 
”nya” livet som pensionär. 

Under våren 2006  skapade  två studenter vid Mittuniversitetet en  första 
prototyp av communityn.  Senare under hösten  involverades  fler  intres‑ 
senter  och  en  projektgrupp  bildades.  Projektgruppen  beslutade  att 
gemensamt  att  skapa  en  betydelsefull  och  tilltalande  tjänst  för  ålders‑ 
gruppen över 65 år. 

Under  våren  2007  genomfördes  ett  antal  intervjuer  för  att  kartlägga 
behov  och  önskemål  från  den  tänkta  målgruppen,  pensionärer,  för
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communityn. Intervjuerna genomfördes med pensionerade medarbetare 
från några av Sundsvalls större arbetsplatser som samtliga hade erfaren‑ 
het  av att  arbeta med datorer. Resultatet  från de  intervjuerna  ligger  till 
grund för denna undersökning. 

1.4  Avgränsningar 
Fokus  kommer  att  ligga  på  att  skapa  en  användbar  community  med 
slutanvändaren  i  fokus. Detta  skall  främst  resultera  i en nyttodel  i den 
slutna  delen  av  communityn  samt  en  länksamling  där  slutanvändaren 
snabbt tar sig vidare ut på Internet. 

Rapporten  avser  inte  att  försöka  definiera  begreppet  community  utan 
endast  att  beskriva  hur  olika  forskare  tolkar  begreppet. Den avser  inte 
heller  att  jämföra  olika  tekniska  lösningar  som  används  för  att  skapa 
Internetportaler. 

1.5  Konkreta och verifierbara mål 
Utifrån  standarder  för  webbutveckling  kommer  en  prototyp  av  en 
communiy för pensionärer   att skapas. Arbetet har som mål att besvara 
följande frågor: 

•  Hur uppnås användbarhet på communityn och underlättar det för 
pensionärer att utveckla enligt standarder? 

•  Är målgruppen representativ för slutprodukten?
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2  Teoretisk utgångspunkt 
Den  teoretiska  utgångspunktens  syfte  är  att  öka  förståelsen  för  vad 
användarcentrerad design och användbarhet är. Den kommer dessutom 
att förklara vad en Internetbaserad community är. 

2.1  Olika syn på termen community 
Det  engelska  ordet  community  översätts,  utan  Internetanknytning,  till 
”det  allmänna  samhället”.  I  Internetsammanhang  är  en vanlig uppfatt‑ 
ning att en community är en samling personer som träffas över Internet 
för att dela ett gemensamt intresse, till exempel att hitta en ny partner. 

Enligt  Svenska  Datatermgruppen  kommer  ordet  community  från  det 
engelska vardagsspråket och kan därför översättas på många olika sätt. 
De anser att en lämplig term på svenska, när det gäller Internetsamman‑ 
hang,  kan  vara  intressegrupp, webbforum  eller  nätförening. Dataterm‑ 
gruppen  anser  även  att  ordet  kan  sammankopplas  med  sammansätt‑ 
ningen  virtual  community,  en  term  som  använts  för  nätverksbaserade 
grupper  [1]. Nationalencyklopedin översätter ordet med en  enda  term, 
nämligen mötesplats [2]. 

Jeremiah Owyang har arbetat med att  skapa en community på Facebo‑ 
ok. Han har påbörjat en undersökning av vad en community är då han 
vill  ha  en  korrekt,  pålitlig  och  tidlös definition av begreppet. Bland de 
nära  femtio  svaren  han  fått  finner  han  attributen  ”gemensamhet”, 
”likhet” och ”en grupp av människor” som en del  i många definitioner 
[3]. 

2.1.1  Preece syn på termen community 
Jenny Preece menar att community är en svårdefinierad term – inte svår 
att förstå men desto svårare att definiera. Preece anser att ordet commu‑ 
nity kan uppfattas som ett starkt värdeladdat ord då det finns personer 
som sammankopplar ordet med en stark vi‑känsla. Hon menar att med 
den känslan kan ett utanförskap skapas.
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Preece  menar  att  man  kan  se  communitys  ur  olika  perspektiv.  Dessa 
perspektiv är sociologiska, teknologiska, virtuella och kommersiella, det 
är även möjligt att studera communitys utifrån speciella intressegrupper. 

Hon menar vidare  att  en utvecklare bör ha en egen  teoretisk definition 
att arbeta utifrån som i sin tur skall guida utvecklingen av slutprodukten 
[4]. 

2.2  Användarcentrerad design och användbarhet 
Det  finns  flera  förklaringar  på  vad  användarcentrerad  design  och 
användbarhet är. 

Enligt  Raïssa  Katz‑Haas  [5]  handlar  användarcentrerad  design  om 
filosofi  och  processer  där  filosofin  innebär  att  placera  användaren  i 
centrum i förhållande till det som utvecklas medan processen fokuserar 
på  kognitiva  faktorer.  Med  kognitiva  faktorer menar  Katz‑Haas  bland 
annat våra perceptioner, vårt minne, inlärning, hur vi löser problem och 
hur  vi  använder  dessa  faktorer  när  vi  interagerar med  olika  ting  i  vår 
omgivning. 

Katz‑Haas  menar  att  vid  användarcentrerad  design  bör  en  del  frågor 
besvaras. Dessa  frågor  rör  användaren,  användarens mål och använda‑ 
rens  uppgift.  Hon menar  att  först  när dessa  frågor besvarats  kan  kun‑ 
skapen användas till att skapa en slutprodukt [5]. 

Den internationella standarden, ISO 9241‑11 [6], definierar användbarhet 
enligt  följande:  ”Till  den  utsträckning  en  produkt  kan  användas  bland 
specifika användare för att uppnå specificerade mål med skicklighet(hur 
man  uppnår målet),  effektivitet(om man  klarar  av  att  ta  sig  till målet) 
och  belåtenhet(positivitet  till  produkten)  i  ett  specifikt  sammanhang” 
[6]. 

Jacob Nielsen  definierar  användbarhet  som  något  som  är  både  lätt  att 
lära, lätt att komma ihåg och personligt tilltalande [7]. 

På  Nationalencyklopedins  webbplats,  www.ne.se,  definieras  använd‑ 
barhet  som  en  förmåga  eller  en  färdighet  att  utföra  en  viss  uppgift 
utifrån  sju  olika  förmågor,  exempelvis  vår  förmåga  att  minnas,  vår 
perceptionella förmåga och vår förmåga att lösa problem [2].
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2.2.1  Varför skapa användbara webbplatser för alla? 
Internet är  idag en av de största  informationskällorna. Därför är det av 
stor vikt att alla får tillgång till Internet och att ingen person eller grupp 
stängs ute. Maria Sundin och Helena Englund avser  i Tillgängliga webb‑ 
platser  i  praktiken  att  det  är  avgörande  för  vår  demokrati  att  så många 
människor som möjligt får ta del av den samhällsinformation som finns 
på Internet. Sundin m.fl. anser vidare att olika riktlinjer och standarder i 
sig är ett led i arbetet mot ett tillgängligare Internet eftersom att det blir 
lättare att känna igen sig på webbplatser som liknar varandra [8]. 

Genom  att  göra  webbplatsen  användbar  för  alla  kan  webbplatsen 
användas  av  fler medborgare.  Investeringen  ger  högre  avkastning,  det 
blir lättare att hitta, läsa och förstå information, och webbplatsen går att 
använda oberoende av utrustning [9]. 

Englund  och  Sundin menar  att  långt  ifrån  alla webbutvecklare  arbetar 
efter  standarder  och  genom  detta  utestängs många med  funktionshin‑ 
der. För personer med ett funktionshinder kan Internet betyda att de kan 
studera,  få  ett  arbete  eller  på  ett  enklare  sätt  söka  information,  d.v.s. 
sådant som är en självklarhet att kunna klara utan Internet för den som 
inte har något funktionshinder [8]. 

WAI har  tagit  fram riktlinjer  för att göra det möjligt  för fler användare 
att  använda  en webbplats.  Företaget  menar  att  genom  att  designa  för 
dem  som  har  någon  form  av  funktionshinder  är  det  möjligt  att  öka 
tillgängligheten för alla [10]. 

2.3  Riktlinjer och standarder för webbanvändbarhet 
I  kapitel  2.3  är  avsikten  att  presentera  de  standarder  som  följts  under 
undersökningens gång. 

2.3.1  Verva, 24timmarsmyndigheten 
Vägledningen för 24‑timmarwebben är i första hand utvecklad att följas 
vid utveckling av webbplatser inom den offentliga sektorn. 

Enligt Verva,  som har  tagit  fram vägledningen  för  24‑timmarswebben, 
uppnås  användbarhet  på  webben  genom  att  följa  de  standarder  och 
riktlinjer  som  finns.  Med  standarder  menas  såväl  tekniska  standarder 
som de standarder som påverkar webbplatsens struktur och navigation. 
Verva  menar  vidare  att  genom  användning  av  dessa  standarder  och
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riktlinjer kan  fler  användare motta  information på  samma sätt,  oavsett 
verktyg. Dessa verktyg kan vara olika typer av hjälpmedel för dem som 
har  ett  funktionshinder  eller  olika  webbläsare.  Verva  ger  även  ut  ett 
prioriteringsstöd för utvecklare att följa [9]. 

2.3.2  W3Cs Web Accessibility Initiative (WAI) 
Web Accessibility Initiative (WAI ) anser att om man följer riktlinjerna är 
det  möjligt  att  skapa  webbplatser  som  transformeras  på  ett  bra  sätt. 
Företaget anser att webbplatser som transformeras på ett bra sätt förblir 
nåbara  även om någon  sorts  funktionshinder föreligger. WAI presente‑ 
rar  riktlinjer  och  tekniker  för  att  uppnå  denna  nåbarhet.  En  av  dessa 
riktlinjer är WCAG 1.0, det vill säga Web Content Accessiblity Guideline 
1.0. WCAG  1.0  är  till  för  dem  som  arbetar med  eller  utvecklar webb. 
WCAG  riktar  in  sig  på  innehållet  på  webbplatsen  såsom  text,  bilder, 
former, presentation av innehåll. 

WCAG presenterar fjorton riktlinjer med tillhörande kontrollpunkter där 
kontrollpunkterna  har  olika  prioriteringsgrad.  Prioriteringsgraden  går 
från 1  till  3. WAI  strävar  efter  att  uppnå prioritetsgrad 1,  gärna priori‑ 
tetsgrad 2 och helst även prioritetsgrad 3. Varje prioriteringsgrad har en 
överensstämmande bokstavsgrad där skalan går från A till AAA [11]. 

Figur 1: WAIs prioriteringsgrad [11] 

Följande riktlinjer gäller för WCAG 1.0: 

•  Tillhandahåll motsvarande  alternativ  information  för  auditoriskt 
(röst och ljud) och visuellt innehåll. 

•  Förlita dig inte enbart på färg. 

•  Använd formatmallar (style sheets) på rätt sätt. 

•  Se till att det är tydligt vilket språk som används i texten. 

•  Skapa tabeller som kan omvandlas till text. 

•  Se till att sidor som använder nya tekniker kan övergå till presen‑ 
tation med äldre teknik.
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•  Se till att användaren själv kan styra tidskritiska ändringar av in‑ 
nehållet. 

•  Se till att användargränssnittet för skärmobjekt är lika tillgängligt 
som webbplatsen. 

•  Utforma för ett oberoende av presentationsutrustningen. 

•  Använd interimlösningar. 

•  Använd W3C:s tekniker och riktlinjer. 

•  Tillhandahåll  information  som ger  användaren möjlighet  att  för‑ 
stå var i dokumentet denne är. 

•  Tillhandahåll tydliga navigationshänvisningar. 

•  Se till att dokumenten är lättillgängliga. 

2.3.3  W3Cs rekommendationer vid utveckling av webbplatser för dem 
med nedsatt syn 
För att en person med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende skall 
kunna  läsa  lättare  behövs  skillnader  i  intensitet  och  kontrast  i  färg‑ 
presentation  [8].  Vad  skillnaden  skall  vara  varierar  på  var  information 
söks. W3C rekommenderar tre olika verktyg för att mäta detta [12]. 

2.4  Pensionärer och webb 
Vid  sökning  på  pensionärer  och  webb  ges  många  förslag  för  att  öka 
tillgängligheten för äldre på Internet. Många talar om en enkel ökning av 
textstorlek, men  inte Ann Chadwick‑Dias, Michelle McNulty samt Tom 
Tullis som menar att textstorleken har mindre betydelse och att innehåll 
och struktur är avgörande för användbarheten [12]. 

Chadwick‑Dias  et.  al  har  genomfört  två  användbarhetsstudier  där 
skillnader  i  användbarhet mellan personer yngre  än 55 år och personer 
äldre än 55 år studerats. Chadwick‑Dias et. al noterade ett antal skillna‑ 
der i användningsbeteende mellan åldergrupperna [13]. 

Under  den  första  studien  upptäcktes  att  textstorleken  hade  mindre 
betydelse  för  utförande  av  uppgifterna men  att  personerna  över  55  år 
var mer  försiktiga och vågade  inte klicka på vad som helst. Personerna 
över 55 år hade svårt att förstå var på webbplatsen de var, de kunde inte
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tekniska  termer  såsom ”hem” eller  ”minimera”, de hade  svårt  att  ta  in 
stora  informationsmängder  och  de  var  mer  benägna  att  noggrant  läsa 
information som gavs när de skulle utföra en specifik uppgift [13]. 

Inför  den  andra  studien  förändrade Chadwick‑Dias  et.  al webbplatsen. 
De förbättringar som gjordes var följande: 

•  Att utöka språket på länkarna med händelseord som ”Gå till” 

•  Ikoner till länkar 

•  Att ger mer hjälptexter 

•  Att förklara de tekniska termerna 

•  Att reducera textmängder 

•  Lägga till titlar och förklaringstexter 

•  Att tala om när användaren dirigerades till en ny webbplats 

Resultatet  efter  andra  testen  var  fortfarande  stora  skillnader  mellan 
åldergrupperna om än en övergripande förbättring av användbarheten i 
de båda grupperna [13]. 

Utifrån  testerna  tog  Chadwick‑Dias  et.  al  fram  ett  antal  rekommenda‑ 
tioner att tänka på vid design för personer över 55 år: 

•  Använd händelselänkar 

•  Använd en konsekvent design av länkar genom hela webbplatsen 

•  Gör ikoner och ”bullets” till länkar 

•  Använd  skalbar  textstorlek  och  förse  användaren  med  val  att 
ändra storleken 

•  Använd precisa  instruktioner 

•  Håll  terminologin  enkel,  använd  inte  termer  såsom  URL,  hem, 
tillbaka. 

•  Använd  enkel  navigation  och  förse  användaren med  redundant 
information, till exempel brödsmulor.
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En slutsats av Chadwick‑Dias et. al är att alla ålderskategorier är hjälpta 
av att få en enklare terminologi på webbplatser, men att det inte är lika 
nödvändigt i de yngre åldrarna [13]. 

2.5  Publicerade studier kring pensionärer och datorvana 
Det finns ett antal studier att tillgå som pekar på att datoranvändningen 
bland  pensionärer  ökar.  I  kapitel  2.5  är  avsikten  att  visa  statistik  som 
skall  ge  läsaren en  förståelse  för funktionshinder i  fokus vid utveckling 
av  en  community  för  pensionärer.  Statistiken  visar  att  ju  äldre  någon 
blir, desto fler blir funktionshindren som kan försvåra användningen av 
datorn och Internet. 

2.5.1  Funktionshinder som försvårar användning av Internet 
Enligt World Internet  Institute  (WII)  finns det  ett antal funktionshinder 
som  försvårar  användningen  av  datorn.  Dessa  funktionshinder  är 
motoriska,  medicinska,  kognitiva  och  olika  typer  av  synnedsättningar. 
Av figur 2 framgår statistik från WII där det tydligt framgår att synned‑ 
sättning är ett av de största funktionshindren. Det framgår också att de 
motoriska funktionshindren försvårar användningen av Internet [14]. 

Funktionshinder som försvårar användning av dator 
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Figur 2: Funktionshinder som försvårar användning av datorn och Internet 

2.5.2  Antal med funktionshinder som försvårar användning av Internet 
Enligt  WII:s  statistik  från  2007  finns  de  största  grupperna  med  funk‑ 
tionshinder  som  försvårar  användningen  av  Internet  i  de  äldre  ålders‑ 
grupperna.  Statistiskt  sett  har  en  av  fyra  personer över  75  år  ett  funk‑ 
tionshinder som hindrar användningen, och en av fem som är över 55 år



Pensiostorm.se  ‑ En community 
med fokus på slutanvändaren 
Camilla Vedin 

Teoretisk utgångspunkt 
2008‑05‑06 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

17 

har  problem.  Jämfört  med  de  yngre  årsgrupperna  har  en  av  tio  ett 
funktionshinder  som  försvårar  användningen av  Internet. Enligt  figur 3 
framgår att ju äldre någon blir, desto större risk är det att drabbas av ett 
funktionshinder av något slag [14]. 
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Figur 3: Antal med funktionshinder som försvårar datoranvändning 

2.5.3  Tillgång till Internet hos svenskar över 65 år i relation till inkomst 
och utbildning 
I  figur 4 framgår skillnader mellan de som är högutbildade och de som 
är  lågutbildade  när  det  gäller  tillgång  till  Internet.  Av  dem  som  är 
högutbildade  har  tre  av  fyra  tillgång  till  Internet.  Hos  de  med  lägst 
utbildning och lägst lön har endast två av tio tillgång till Internet [14].
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Figur 4: Tillgång till Internet hos de som är över 65 år i relation till inkomst 

2.5.4  SCB:s statistik om tillgång till dator och Internet 
Enligt Statistiska Central Byrån (SCB) ökar äldres datorvanor på fritiden 
varvid datoranvändandet  anses  snart  lika  vanligt  hos  kvinnor  som hos 
män.  SCB  visar  även på  att  allt  fler  som har  dator  i  hemmet  även har 
Internet, den största ökningen av Internet i hemmet är bland äldre [15]. 

År 2006 hade 44 % av männen och 24 % av kvinnorna tillgång till dator i 
hemmet i åldersgruppen 75‑84 år. Sett  till hela befolkningen, oberoende 
av ålder, är skillnaden inte lika stor, utan endast några procent. Sett till 
antalet  intervjuade  män  och  kvinnor  i  samma  ålder  är  antalet  som 
använder dator i hemmet jämnt fördelat mellan könen [15]. 

Enligt  SCB:s  statistik,  se  figur  5,  framgår  att  bland  män  75‑84  år  har 
andelen med Internet ökat från 17 % till 33 % sedan år 2003, och SCB ser 
inga  tecken  på  nedgång,  men  ökningen  går  inte  i  samma  takt  bland 
kvinnor. Enligt WII  använder de  äldre  inte  Internet  i  lika hög utsträck‑ 
ning  som de yngre. 93 % av de med tillgång  till  Internet uppger att de 
använder Internet högst någon gång i månaden [14].
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Figur 5: Statistik ang. Internet i hemmet bland äldre [15] 

2.6  Pensionärers krav på en community 
Utifrån  intervjuer  genomförda  under  våren  2007  togs  en  kravanalys 
fram,  se  kapitel  1.3.  Intervjuerna  resulterade  i  åsikter  om vilka  tjänster 
som borde finnas med på communityn. Nedan följer en sammanfattning 
av  vad  pensionärerna  som  intervjuades  hade  för  krav  och  visioner 
gällande en community för pensionärer. 

Pensionärerna som deltagit i intervjuerna menar att alla pensionärer inte 
är lika utan att det enda de har gemensamt är åldern. De anser att det är 
viktigt att följa de riktlinjer som finns tillgängliga och att använda en ren 
och  tydlig  design.  Pensionärerna  vill  att  utvecklaren  av  communityn 
skall  vara  noga  med  färgkombinationer  och  att  communityn  skall  gå 
snabbt att  ladda, även om ett modem används. Det skall finnas möjlig‑ 
het att enkelt ändra textstorlek och det skall även beaktas att designa för 
en  ovan  användare.  Vidare  krav  till  utvecklaren  är  att  inte  använda 
blinkande  eller  rullande  information  och  att  använda  sektionsupp‑ 
delningen ”Nytta” och ”Nöje”. Pensionärerna anser också att det bör gå 
att  komma  åt  communityns  basfunktioner  även  om han/hon  inte  är  en 
registrerad användare. 

Pensionärerna hade också åsikter om vad som skulle ingå under respek‑ 
tive  sektion.  Under  sektionen  ”Nytta”  ville  de  nå  information  och 
tjänster från landsting och kommun, men också information om pensio‑ 
ner och bostadsbidrag. De vill även kunna nå banker och apotek.
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Under sektionen ”Nöje” ansåg pensionärerna att nöjesrelaterade tjänster 
vore önskvärda. Som förslag angavs att dessa tjänster kunde vara länkar 
till  bl.a.  biografer,  teatrar  och  konserter,  utställningar,  sport,  resor  och 
pensionärsföreningar. Pensionärerna ansåg vidare att det var viktigt att 
kunna chatta och skicka e‑post. 

2.6.1  Fördjupad kravanalys 
Den kravanalys som togs fram utifrån intervjuerna resulterade i en lista 
med tänkta tjänster på communityn. Utifrån denna lista genomfördes en 
avgränsning och följande punkter valdes ut: 

1)  Registrering 

2)  Inloggning 

3)  Nyttofunktioner 

a)  Hemvård 

b)  Sjukvård 

c)  Tandvård 

d)  Pension 

e)  Pensionsorganisationer 

f)  Länkar 

4)  I mån av tid nöjesfunktioner 

a)  Matsedel 

b)  Evenemang i länet 

c)  Interaktiv kokbok 

d)  Integrerad global kalender 

e)  E‑vykort 

f)  Dagens sudoku
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3  Metod 
Användarcentrerad  design,  konstruktion  och  användbarhet  ligger  till 
grund  för  genomförandet  av  denna  examensrapport,  där  användaren 
ständigt  är  i  fokus. Designen av communityn har utgått  från en använ‑ 
darcentrerad  design  och  riktlinjer  för  webbdesign.  Undersökningen 
baseras  på webbaserade  och  skriftliga  källor. De  riktlinjer  som  i  första 
hand har följts är W3Cs WAI och Vervas 24‑timmarswebb. 

3.1  Undersökningens struktur 
Undersökningen  har  följt  en  struktur  som  inleddes med  en kravanalys 
för  att  sedan  fortsätta  med  design.  Designfasen  har  varit  iterativ  och 
resulterade i en prototyp. 

Figur 6: Grafisk bild av arbetets gång 

I figur 6 visas arbetsgången där kravanalysen skulle konkretisera arbetet 
och  bestämma  vilka  funktioner  som  var  relevanta  att  implementera.  I 
designfasen  fokuserades  arbetet  på  att  skapa  en  användbar webbplats 
utifrån webbstandarder och riktlinjer. Utvecklingen skedde  i en  iterativ 
fas där konstruktion, utvärdering och analys av arbetet  ingick.  Design‑ 
fasen  resulterade  i  en  prototyp  på  en  community  för  pensionärer, 
www.pensiostorm.se. 

3.1.1  Arbetsdefinition av communityn 
Utifrån  Preece  rekommendationer  utformades  en  arbetsdefinition  av 
communityn  [4].  I  det  stadiet  formulerades  fyra  högnivåformuleringar 
på vad communityn skulle bestå av: 

•  I första hand människor
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•  Ett delat intresse, såsom service som ger anledning till att använ‑ 
da communityn. 

•  Behandling  av  frågor  som  angår  nytta  och  nöje  i  vardagen  för 
målgruppen  samt  ritualer,  protokoll,  regler  och  lagar  som  styr 
människors interaktioner. 

•  Datasystem  för  att  stödja  social  interaktion  och  skapa en känsla 
av samhörighet. 

3.2  Pensionärernas krav och önskemål på en community 
Undersökningen inleddes med en kravanalys, det vill säga vad uppgiften 
bestod av samt vad målet med uppgiften var. Se figur 7. 

Figur 7: Kravanalysen 

Undersökningen fortsatte med studier kring den befintliga kravanalysen, 
för att utröna vad det fanns för krav och visioner på den tänkta commu‑ 
nityn. Utifrån detta skapades avgränsningar. 

3.2.1  Urvalet till intervjuerna 
Urvalet  av  testpersoner  till  intervjuerna  genomfördes  i  samarbete med 
intressenterna.  En  representant  för  Åkroken  Science  Park  tog  kontakt 
med  pensionerade  medarbetare  hos  de  inblandade  intressenterna. 
Utifrån dessa kontakter sammanställdes en representativ lista på intres‑ 
serade pensionärer. Utifrån denna lista skedde urvalet till fokusgrupper‑ 
na, med hänsyn till kön ålder och fysiska funktionshinder. 

Testpersonerna som valdes ut att delta i den första testen var mellan 65 
och  71  år.  Deras  ålder  passade  bra  in  i målgruppen  som  är  tänkta  för 
communityn då den är tänkt att  lanseras bland ålderspensionärer, 65 år 
och uppåt.
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3.3  Design av webbanvändargränssnitt 
Designen av communityn skedde utifrån användarcentrerad design och 
genom  riktlinjer  för  webbdesign.  De  riktlinjer  som  följdes  var  W3C:s 
WAI  och  24‑timmarswebben.  Under  utvecklingens  gång  validerades 
koden så att utvecklingen följde W3C riktlinjer för HTML 4.01 strict. 

Figur 8: Designfasen 

Designfasen  (se  figur  8)  i undersökningen var  iterativ och började med 
design  för att övergå  i konstruktion. Efter konstruktionen genomfördes 
en utvärdering följd av en analys av utvärderingen [16]. 

I designfasen togs det fram en modell över hur ramverket skulle byggas. 
Därefter togs skisser fram på användargränssnittet. 

3.4  Konstruktion 
Konstruktionsfasen  bestod  av  två  delar.  Först  skapades  en  statisk 
version av communityn och sedan en dynamisk. Se figur 9. 

Figur 9: Konstruktionsfasen 

Utifrån modellen över ramverket och användargränssnittsskisser skapa‑ 
des  en  statisk  prototyp  enligt  de  riktlinjer  som  diskuterats  tidigare,  se 
kapitel 3.3. I denna fas fokuserades designen i första hand på navigation 
och struktur. Färg och form fick komma i andra hand.
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Anledningen  till valet av användbarhetsprinciper bygger på att  statistik 
visar att  en stor del av de i målgruppen, pensionärer, har eller kommer 
med  tiden  att  få  någon  form  av  funktionshinder  såsom  till  exempel 
synnedsättningar. 

I  det  här  skedet  togs  också  kontakt  med  de  myndigheter  som  ansågs 
kunna bidra med information till communityn och varje organisation tog 
med sig frågan till sina respektive tekniska enheter. 

När den statiska versionen ansågs klar, började implementationen i det 
befintliga ramverket. 

När  communityn  var  implementerad  i  det  dynamiska  gränssnittet, 
fortsatte arbetet med att skapa de grundläggande funktioner och tjänster 
som skulle ingå i communityn. 

3.5  Utvärderingar av communityn 
Under  tiden  för  konstruktionen  av  communityn  utfördes  två  utvärde‑ 
ringar.  Dessa  utvärderingar  skedde  på  den  dynamiska  versionen  av 
communityn.  Båda  utvärderingarna  genomfördes  med  fem  personer,  i 
enlighet med Jacob Nielsen som anser att fem personer ur en homogen 
grupp ger ett rättvist resultat [7]. Se figur 10. 

Figur 10: Utvärderingsfasen 

Det slutgiltiga målet med utvärderingarna var att fastställa hur använd‑ 
bar communityn var och den första utvärderingen skedde i tre steg: 

•  Observation av  testpersonen  i Mittuniversitetes Människa‑ Dator 
Interaktions testlokal, campus Sundsvall 

•  En enkät bestående av 30 frågor baserad på SUMI‑test 

•  En pluralistisk genomgång
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Målet  med  utvärdering  1  var  att  se  om  slutanvändaren  klarade  av  att 
hitta olika funktioner på communityn, det vill säga om funktionerna var 
logiskt placerade och om de hade rätt namn. 

Den andra utvärderingen var en pluralistisk genomgång. I den pluralis‑ 
tiska  genomgången  fick  testpersonerna  tillsammans  med  utvecklaren 
diskutera communityn och  lösningarna på problemen som uppstod vid 
det första utvärderingen. 

För att kontrollera att alla riktlinjer var följda funktionalitetsvaliderades 
alla sidor enligt W3Cs WCAG 1.0 AAA (se kapitel 2.3.2). 

Hela communityn validerades i omgångar med ett antal verktyg: 

•  W3Cs validator för HTML . 

•  W3Cs validator för CSS. 

•  Med ett verktyg  som kontrollerade att communityn var använd‑ 
bar enligt WAIs riktlinjer. Verktyget är rekommenderat av W3C. 

•  Med  två  verktyg  som  kontrollerade  färgintensitet  och  färgkon‑ 
traster. 

3.5.1  Utvärdering av färger och kontrast 
När communityn var implementerad i det dynamiska gränssnittet, lades 
fokus på färg och kontrast. För att mäta kontrast och differens i färgerna 
användes ett verktyg utvecklat av ”Autistic Cuckoo” [17]. 

Ytterligare ett verktyg, cactusflower, användes som rekommenderats av 
W3C,  för  att  kontrollera  validiteten  av  resultatet  från Autistic  Cuckoo 
[18]. 

3.5.2  Utvärdering 1 
Inför  utvärdering  1  krävdes  personnummer  vid  registrering.  Utan  det 
var  det  inte  möjligt  att  registrera  sig  på  communityn.  Detta  var  ett 
medvetet val  för att  framtvinga en reaktion från testpersonerna om det 
ansågs som positivt eller negativt. 

Utvärderingen av communityn ägde rum i Människa‑Dator Interaktions 
testlokalen  vid  Mittuniversitetet,  campus  Sundsvall.  Utvärderingen
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fokuserade  på  navigation  och  struktur  av  communityn  men  tog  även 
upp synpunkter på design. 

Testpersonerna var fem till antalet, och varje utvärdering beräknades ta 
cirka 1,5 timmar. Testpersonerna fick sex uppgifter att lösa, se bilaga A. 
Under  tiden de  löste uppgifterna, noterades tid och resultat för uppgif‑ 
ten. 

Observationen  av  testpersonerna  skedde  ifrån  ett  observationsrum,  se 
figur  11,  där  utvecklaren  noggrant  noterade  hur  lång  tid  varje  uppgift 
tog  att  utföra  och  om  uppgiften  utfördes.  Kommunikation  mellan 
rummen var möjlig. 

Figur 11: Översikt över Människa‑ Dator interaktions testlokal 

Efter  observationsutvärderingen  fick  testpersonen  göra  en  subjektiv 
utvärdering  bestående  av  ett  formulär med  30  frågor där han/hon  fick 
betygsätta  användbarheten  på  communityn med  kriterierna  Instämmer 
inte alls, instämmer delvis och instämmer helt. Den subjektiva utvärdering‑ 
en  skapades  med  ett  SUMI‑testet  som  grund.  När  testpersonerna 
besvarat  enkäten  skedde  även  diskussion  runt  communityn  mellan
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testpersonerna  och  utvecklaren.  Det  som  diskuterades  var  synpunkter 
från  testpersonerna och de  frågor som utvecklarens hade under utveck‑ 
lingen av communityn. 

3.5.3  Utvärdering 2 
Den andra utvärderingen av communityn var en ren pluralistisk genom‑ 
gång där alla testpersoner samlades runt ett bord med datorn i centrum 
för  att  föra  en diskussion om de ändringar  som var gjorda sedan  förra 
utvärderingen  av  communityn,  se  bilaga  B  för  diskussionsunderlag. 
Utvärderingen  avsåg  att  svara  på  om det  hade  skett  någon förändring 
och om förändringen då var till det bättre eller till det sämre. Testperso‑ 
nerna  var  samma  som  vid  första  testen  och  testerna  låg  tätt  inpå  var‑ 
andra, och därmed valdes att inte göra ett nytt navigationstest. 

3.6  Analys 

Figur 12: Analysfasen 

I  analysfasen  (se  figur  12)  utfördes  analyser  av  utvärderingarna  och 
utifrån  analyserna  utfördes  ändringar  på  communityn  utifrån  de  pro‑ 
blem som uppstod vid utvärderingarna. 

Regelbundna  kontroller  av  syftet med  communityn  gjordes  för  att  inte 
tappa bort det övergripande syftet under undersökningens gång.
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4  Konstruktion 
Gränssnittskonstruktionen  skapades  utifrån  WAIs  och  24‑timmars‑ 
myndighetens riktlinjer för dem med funktionshinder. 

Det bakomliggande system är uppbyggt med JAVA som genererar XML 
och  en  SQL‑databas.  För  presentation  av  design  och  struktur  används 
XSL.  Eftersom  JAVA  använts  vid  skapandet  av  ramverket  är  systemet 
plattformsoberoende och kan köras på alla plattformar som har stöd för 
JAVA 1.5. 

4.1  Tekniska förutsättningar 
De programvaror som använts under konstruktionen av communityn är 
följande: 

•  Eclipse 3.3 (Europa) 

•  Apache Tomcat 5.5 

•  MySQL 5.0 

•  Notepad för HTML‑koden 

För att spara tid och för att inte skapa något som redan fanns, användes 
ett  befintligt  ramverk.  Detta  sätt  att  arbeta  på  uppmuntras  av  Chris 
Britton,  som  anser  att  skriva  nytt  inte  är  en  bra  strategi om det  redan 
finns  ett  säkert  fungerande  system  [19].  Systemet  ombesörjer  struktur, 
behörigheter och presentation, vilket innebar att mer tid kunde användas 
för den innovativa delen och gränssnittet. 

4.2  Användargränssnittet i HTML 
Konstruktionen  inleddes med en  statisk version av  communityn  för att 
projektgruppen skulle få en bild av den tänkta communityns funktionali‑ 
tet. Den statiska versionen är skapat i HTML 4.01 strict och med fokus‑ 
grupperna krav i åtanke och med utgång från W3Cs rekommendationer 
för  dem  med  funktionshinder,  det  vill  säga  att  all  viktig  grafik  har 
alternativa  texter,  extern  stilmall  är  använd,  inga  absoluta  mått  är 
använda,  inga  tabeller  och  ingen  auto  refresh.  Rekommendationer  för
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dem med funktionshinder är också följda, vilket innebär att alla textfält 
har en accesskey och ett tabindex. Se figur 13. 

Figur 13: Användargränssnittet i HTML 

All presentation av innehåll sker i div‑märken med relativ positionering, 
em, och storlek, em, vilket gör att det är möjligt att använda webbläsar‑ 
nas inbyggda funktioner till att andra textstorlek. När textstorlek ändras 
i webbläsaren ändras också sidans utseende i förhållande till texten. 

4.3  Ramverk 
Ramverket  är uppbyggt  som en webbapplikation  i  JAVA enligt  servlet 
specifikationen 2.4 [20]. 

Ramverket hanterar webbplatsens struktur, behörigheter, cachning, och 
felhantering vilket medför att utvecklaren kan  fokusera på den funktio‑ 
nalitet som är unik för webbplatsen istället för att lägga ned tid på något 
som redan skapats med testad funktionalitet och säkerhet. 

Funktionaliteten läggs till ramverket via ett modulgränssnitt. Modulerna 
kan läggas till, tas bort, startas, stoppas samt flyttas i strukturen medan 
systemet  är  igång.  Detta  sätt  att  arbeta  ger  slutanvändaren  en  högre 
tillgänglighet då webbplatsen inte behöver startas om eller stoppas vid 
modifikation av funktionaliteten och strukturen. 

Ramverket  är  skiktat  i  tre  lager  där  presentation,  logik  och  lagring 
tydligt separeras.
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4.3.1  Ramverkets struktur 
Ramverket  är uppbyggt enligt en hierarkisk  trädstruktur med sektioner 
och undersektioner där varje sektion kan ha noll till många moduler och 
undersektioner.  Den  funktionalitet  och  logik  som  tillförts  systemet  har 
utformats i form av moduler som placerats i fyra olika sektioner, se figur 
14. 

Figur 14: Ramverkets struktur 

HTTP‑adresserna  genereras  av  systemet  och  dessa  speglar  systemets 
struktur. Kärnan (core) är en servlet, och när ramverket startas anropas 
init()‑metoden  i  servleten.  Init‑metoden  körs  en  gång  när  servleten 
startas. Kärnan har även en destroy()‑metod som anropas när servleten 
stängs.  Figur  15  visar  den  automatgenererade  adressen  till  modulen 
pension som ligger under sektionen nytta. 

Figur 15: Automatgenererade adressen
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4.4  Presentation av användargränssnittet 
Det  statiska  användargränssnittet  implementerades  i  XSL  som  är  en 
standard  där  det  är  möjligt  att  bestämma  vilken  output  som  skall 
genereras  [21].  I  detta  fall  genererade XSL:en märkspråket HTML  4.01 
strict.  Genom  att  använda  XSL  har  logiken  kunnat  frikopplas  från 
designen vilket har medfört  att det varit möjligt att byta design medan 
systemet  varit  igång. Detta  har medfört  en bättre  felkontroll  av koden 
redan under utvecklingsfasen. 

Det  grundläggande  gränssnittet  på  communityn  definieras  av  en  eller 
flera  XSL‑filer.  Det  transformerade  svaret  från  modulerna  inkluderas 
därefter på fördefinierade platser i detta gränssnitt. Det transformerade 
svaret  från  de  moduler  som  skapats  för  detta  projekt  presenteras  i 
innehållsdelen (se figur 16). 

Figur 16: Communityns övergripande design 

4.5  Logik i form av moduler 
Det  har  skapats  fjorton  moduler  för  detta  projekt  där  varje  modul 
representerar  ett  unikt  användarrelaterat  fall.  En del  av modulerna har 
återanvänts på olika ställen i webbplatsens struktur. 

När modulerna  får  en  förfrågan, genererar de XML som  transformeras 
via en XSL innan resultatet presenteras för användaren.
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De moduler  som skapats utöver de moduler som följer med ramverket 
är följande: 

•  Under nyttosektionen 

o  Nyttolänkarkivmodul 

o  Pensionsmodul 

o  Tandvårdsmodul 

o  Sjukvårdsmodul 

o  Fotvårdsmodul 

o  Hemvårdsmodul 

o  Färdtjänstsmodul 

•  Under nöjessektionen 

o  Nöjeslänkarkivmodul 

o  Dagens lunchmodul 

o  E‑vykortsmodul 

o  Evenemangsmodul 

•  Start sektionen 

o  Logga in 

o  Logga ut 

o  Registrering 

•  Sök sektion 

o  Enkel sökning 

o  Avancerad sökning 

Utöver  de moduler  som  skapats,  tillhandahåller  ramverket  ett  system‑ 
admininistrationsgränssnitt.
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4.6  Lagring av data 
Lagringen  sker  i  en  SQL  databas,  och  under  testperioden  användes 
MySQL  5.0.  Förutom de  delar  av  databasen  som  följer med  ramverket 
har tabeller för geografisk placering av slutanvändaren skapats. Det har 
även skapats ett länkarkiv. 

4.6.1  Databasen för hämtning av personlig information 
Idén med databasen är att en person är knuten till ett postnummer och 
utifrån  postnumret  skall  rätt  information  från  rätt  kommun  och  län 
kunna hämtas. Databasen är skapad så att det är möjligt att bo varsom‑ 
helst  i  Sverige.  Idén  är  att  all  information  som  finns  i  databasen  skall 
vara knuten till ett län eller en kommun. 

Databasen  är  även  förberedd  för  att  hantera  personnummer  då  det  i 
förlängningen kanske blir en nödvändighet att både använda elektronisk 
legitimation och personnummer för att kunna logga in på de personliga 
delarna av communityn. Se figur 17. 

Figur 17: Användardatabasens struktur
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4.6.2  Länkdatabasen 
Idén  med  länkdatabasen  är  att  en  användare  skall  kunna  spara  en 
personligt  anpassad  länklista  utifrån  länklistorna  som  finns  under  alla 
sektioner, idag Nytta och Nöje. Se figur 18. 

Figur 18: Länkarkivet 

För  att  spara  länken  klickar  användaren  på  en  diskettikon  varmed 
ikonen försvinner och länken hamnar under ”mina sidor” och ”personli‑ 
ga länkar”, men länken finns även kvar under de allmänna länklistorna. 
Länkdatabasen  innehåller fyra tabeller som är kopplade till användarna 
och sektionerna. Se figur 19. 

Figur 19: Länkdatabasens struktur
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5  Resultat 
I kapitel 5 redovisas resultaten av kravanalysen och utvärderingarna. 

5.1  Resultat från kravanalysen 
Utifrån kravanalysen togs en modell fram på hur strukturen på commu‑ 
nityn skulle se ut, se figur 20. 

Figur 20: Översikt över ramverket 

Analysen resulterade i en lista med tänkta tjänster. Denna lista bearbeta‑ 
des  och  begränsades  till  ett  antal  tjänster  och  funktioner,  avsedda  att 
implementeras  i  communityn. Fokus är de  tjänster som kunde erbjudas 
från myndigheterna. 

5.1.1  Navigering och struktur 
Då  communityn  skulle  innehålla mer  än bara  en Nytta‑ och Nöjes‑ del 
blev  navigeringen  en  stor  fråga.  Enligt  tidigare  studier  av  Chadwick‑ 
Diaz  et.al  [12]  behövs  det  en  tydlig  navigation  med  lagom  mycket 
information under varje del. 

För  att  inte  få  för mycket  information  under  två  sektioner,  enligt  krav 
som kom fram under intervjuerna, beslutades det att navigationen skulle 
bestå i fem sektioner med tillhörande under rubriker. Se figur 21.
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De sektionerna blev följande: 

•  En  startsektion med  övergripande  information  om webbplatsen 
och hur den fungerar. 

•  En nyttosektion med information om sjukvård, hemvård, pensio‑ 
ner, länkar till t.ex. myndigheter och banker, och annan nyttig in‑ 
formation behjälplig i vardagen. 

•  Nöjessektion med  information  om  kultur,  nöjen  och  resor  i  sin 
närhet. 

•  Mötessektion för att bl.a. kunna träffas och diskutera viktiga äm‑ 
nen, skicka e‑post, lösa veckans sudoku. 

•  Söksektion för att söka efter information på communityn. 

Figur 21: Bild på sektionsindelningen av communityn 

5.2  Utvärderingar av communityn 
Under  tiden  för  konstruktionen  av  communityn,  utfördes  två  utvärde‑ 
ringar. Resultatet från dessa två utvärderingar redovisas i kapitel 5.2. 

5.2.1  Översikt av utvärdering 1 
Den  första  utvärderingen  fokuserades  i  första  hand  på  navigering  och 
struktur av communityn men även på en del design vilken består av tre 
delar:

•  övervakning utifrån givna uppgifter 

•  enkät



Pensiostorm.se  ‑ En community 
med fokus på slutanvändaren 
Camilla Vedin 

Resultat 
2008‑05‑06 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

37 

•  pluralistisk genomgång 

Övervakningen ägde rum i Människa‑Dator Interaktions testlokalen vid 
Mittuniversitetet, campus Sundsvall. Efter övervakningen fick testperso‑ 
nerna  fylla  i  ett  frågeformulär,  se  bilaga  A,  som  skapats  med  utgång 
utifrån  ett  så  kallat  SUMI‑test.  När  testpersonerna  besvarat  enkäten 
diskuterade utvecklaren och  testpersonerna communityn. Där  framkom 
synpunkter  från  testpersonerna  och  de  frågor  som  utvecklaren  hade 
under utvecklingen. 

5.2.2  Utvärdering 1 – resultat från test 
Testpersonerna fick sex uppgifter var att lösa för att se hur testpersoner‑ 
na  navigerade  på  communityn  och  hur  de  reagerade  på  språk  och 
innehåll, se uppgifterna i sin helhet i bilaga A. 

•  Uppgift  1  bestod  i  att  titta  på de olika delarna på  communityn, 
och se om de förstod den information som gavs. 

•  Uppgift  2  bestod  av  att  registrera  sig  och  logga  in  på  pensios‑ 
torm. 

•  Uppgift 3 bestod av att hitta informationen om tandvården. 

•  Uppgift 4 bestod av att skicka ett elektroniskt vykort. 

•  Uppgift 5 bestod av att hitta länken till Norra berget. 

•  Uppgift 6 bestod av att logga ut från webbplatsen. 

Utvecklaren kontrollerade hur  lång  tid uppgifterna  tog att  lösa och om 
de  löstes.  I  figur  23  visas  resultatet  av  navigeringen  där  det  tydligt 
framgår att  testperson 5 hade större problem att lösa uppgifterna än de 
övriga. Orsaken var externa  länkar, då  testpersonen i  fråga inte förstod 
att de  ledde vidare bort  från  communityn  till  en annan webbplats, och 
fastnade  på  andra  webbplatser  utanför  communityn.  Testperson  5 
klarade  inte  heller  av  att  logga  ut  med  länken  för  utloggning,  utan 
stängde istället webbläsaren. 

Det som också noterades under tiden för testet var att flera av testperso‑ 
nerna  försökte  klicka  på  ikonen  som  låg  till  vänster  om  länken  för 
inloggning (se figur 22), d.v.s. samma som för utloggning.
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Figur 22: Inloggningslänk vid första utvärderingen 

Länken för  inloggning samt för utloggning var placerad mitt på sidan i 
sidhuvudet. 

Hur lång tid det tog att slutföra uppgiften 
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Minuter 

Figur 23: Tid för genomförande av uppgifter 

Under tiden för uppgifterna noterades flera iakttagelser: 

•  Sektionernas placeringar var felaktiga. 

•  Logga in text var för liten. 

•  Länkarna Logga in och Logga ut var för små vilket gjorde de svåra 
att hitta. 

•  Ikonerna  bredvid  länkarna  logga  in  och  logga ut  var missvisande 
då de inte var någon länk. 

•  Mötesplats är inte ett bra namn. 

•  Kartan var felaktig. 

•  Text som är placerad i textfälten är svårt att förstå.
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•  För lite förklaringstexter på länkar. 

•  Förståelse för externa länkar. 

5.2.3  Utvärdering 1 – resultat från enkät 
Testpersonerna  fick  30  frågor  att  besvara.  Dessa  frågor  inkluderade 
områdena  effektivitet,  känslor,  hjälpfullhet,  kontroll,  lärbarhet  och 
design.  Resultatet visas  i  figur  24. Där  framgår  tydligt  att  communityn 
uppfattades som effektiv och hjälpfull. Testperson 5 påverkades mer än 
de  andra  av  systemet.  Vid  jämförelse  med  observationen,  framgår  att 
testperson 5:s svarstider på uppgifterna är högre än de övriga. 

Resultat från enkäten 
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Figur 24: Resultat från den heuristiska testen 

5.2.4  Utvärdering 1 – resultat från den pluralistiska genomgången 
I  den  pluralistiska  genomgången diskuterades kommentarer  från  enkä‑ 
ten  och  utvecklarens  frågor  som  uppstått  under  utvecklingen  av  com‑ 
munityn. Diskussionen omfattade följande: 

•  Design 

o  Det  fanns  kommentarer  om  färgen  på  vänstra  menyns 
knappar och den grå bakgrunden, där en av testpersonerna 
uppfattade det som att färgerna flöt ihop.
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•  Placering av knappar 

o  En  av  testpersonerna  ansåg  att  placeringen  av knapparna 
e‑vykort och e‑post borde vara tillsammans. 

•  Uppdelningen av sektionerna 

o  Samtliga  testpersoner ansåg att uppdelningen med sektio‑ 
ner och olika undermenyer var bra, och ingen ansåg upp‑ 
delningen svår att förstå. 

•  Hur  det  kändes  att  lämna  ifrån  sig  sitt personnummer på  In‑ 
ternet 

o  De  flesta  av  testpersonerna  hade  inga  problem  med  att 
lämna ifrån sig sitt personnummer, men tyckte att det bor‑ 
de vara valfritt. 

•  Engelska termer som används alltmer i svenskan. 

o  De  termer  som  diskuterades  var  webbplats,  webbportal, 
och  testpersonerna  ansåg  att  dessa  termer  kändes  främ‑ 
mande  och  kunde  ge  effekten  att  de  inte  kunde  använda 
communityn. Önskemål om att kalla communityn för hem‑ 
sida  och  communitydelen  för  kontaktyta  eller  liknande 
framfördes. 

Sett  till hela första utvärderingen framkom att communityn hade en del 
använbarhetsbrister som måste åtgärdas för att uppnå användbarhet. 

5.2.5  Översikt av utvärdering 2 
Utvärdering  2  av  communityn  var  en  pluralistisk  genomgång  med  de 
testpersoner  som  deltog  under  utvärdering  1.  Testpersonerna  och 
utvecklaren satt tillsammans vid en dator och diskuterade communityn. 
Vad som diskuterades var språket och förändringarna som gjorts sedan 
sist, se bilaga B för diskussionsunderlag.
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5.2.6  Utvärdering 2 – resultat från den pluralistiska genomgången 

•  Texter 

o  Texterna var bra, men några borde vara mer framträdande, 
d.v.s. att någon text skulle vara fetare än övrig text. 

•  Externa länkar 

o  Externa länkar är svåra och i gruppen framkom att när an‑ 
vändaren  klickade  på  en  extern  länk  vore  det  behjälpligt 
med  en  mellansida  som  berättade  att  användaren  var  på 
väg att lämna communityn. Mellansidan skulle också inne‑ 
hålla  information om hur användaren kommer tillbaka till 
communityn. 

•  Knapparnas design 

o  Den vänstra menyns knappar kunde fortfarande uppfattas 
som  svårlästa.  Ett  förslag  var  att  ta  bort  övertoningen  i 
knapparna  och  använda  en  solid  färg.  Se  figur  25. 

Figur 25: Bild på knapparnas design och nytt förslag 

•  Logga in 

o  Samtliga  var  överrens  om  att  knappen  logga  in  var bättre 
designad än  innan. Däremot skulle det uppskattas om det 
blev  mer  kontrast  mellan  knappen  och  bakgrunden,  och 
gärna  flytta  knappen  till  den  gröna  ytan.  Se  figur  26. 

Figur 26: Logga in
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•  Länktexter 

o  Länkarnas  alt‑texter  hade  sedan  förra  utvärderingen  för‑ 
ändrats  och  blivit  mer  förklarande,  vilket  framstod  som 
positivt. 

o  I  diskussionen  om  länkarnas  namn  framkom  att  namnet 
”Hur  fungerar  hemsidan”  behöver  tydliggöras  till  ”Hur 
fungerar  pensiostorm”,  eftersom  termer  av olika  slag kan 
uppfattas  som  svårhanterligt  och  svårförståeligt.  Testper‑ 
sonerna  ansåg  att  detta  kan  leda  till  att  användaren  inte 
använder communityn. 

•  Personnummer 

o  Inför  utvärdering  2  kunde  användaren  registrera  sig  utan 
att ange personnummer vilket upplevdes som positivt. 

5.3  Prototyp 
Resultatet  av  undersökningen  gav  en  prototyp  som  uppfyller  fokus‑ 
gruppernas och intressenternas krav och önskemål. Prototypen uppfyller 
WCAGs riktlinjer för AAA (se kapitel 2.3.2) och har en viss funktionali‑ 
tet. Se figur 27. 

Figur 27: Prototypens övergripande design
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5.4  Rekommenderade riktllinjer 
Utifrån  undersökningen  och  skapandet  av  prototypen  kan  ett  antal 
punkter  lyftas  fram  som  är  värda  att  följa  vid  utveckling  för  personer 
över  65  år.  Nedanstående  sammanfattar  de  viktigaste  riktlinjerna  i 
prioritetsordning. 

1.  Färger är viktiga – att ha hög kontrast men inte använda överto‑ 
ningar. 

2.  Knapparna eller länkarna bör ha en stor träffyta och utformning‑ 
en bör vara konsistent. 

3.  Det är inte nödvändigt att använda större fontstorlek än 14 punk‑ 
ter, men ange alla storlekar  i em och % då detta ger en  flytande 
design, det vill  säga att när texten  förstoras påverkas den övriga 
designen. 

4.  Ge  tydliga  instruktioner  på  hur webbplatsen  fungerar, målgrup‑ 
pen 65 år och uppåt är duktig att läsa instruktioner. 

5.  Använd ett  enkelt  språk och översätt engelska  termer, men tänk 
noga på definitioner. 

6.  Användargränssnittet är viktigt – en enkel design utan blinkande 
och rullande information förenklar användningen. 

7.  Ge  instruktioner  om  hur  textstorleken  ändras  eller  ge  en  enkel 
möjlighet att ändra textstorleken med hjälp av olika style sheets. 

8.  Ge länkarna och knapparna en logisk tab‑ordning, det vill säga ett 
tabindex, där lägst tabindex är första träff. Genom att ge länkarna 
ett  tabindex  är  det  möjligt  att  hjälpa  dem  som  navigerar  med 
hjälp av tabtangenten att enkelt navigera på webbplatsen. 

9.  Ge bilder som har en beskrivande funktion alternativa texter och 
ett ”longdesc”‑attribut som beskriver bilden. Dessa texter bör hål‑ 
las korta och koncisa. 

10. Använd  inte  bilder med  beskrivande  text,  utan  använd html  för 
att ge informationen.
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En sista rekommendation till den som tänker utveckla en webbplats för 
äldre  är  att  följa  de  tillgänglighetsriktlinjer  som  finns.  Många  små 
detaljer  som  inte  syns  i  användargränssnittet  ökar  tillgängligheten  för 
dem med olika typer av funktionshinder.
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6  Diskussion 
Huvudsyftet  med  undersökningen  har  varit  att  skapa  en  användbar 
community för pensionärer på Internet och skapandet skulle ske utifrån 
standarder  för  webbutveckling.  Undersökningen  har  genomförts  i  och 
med en  prototyp  av  en  community  för pensionärer skapats,  som  följer 
standarder  för webbutveckling,  samt  kriteriet  att  testpersonerna  ansåg 
att den var lättanvänd. Dock har den inte alla funktioner som behövs för 
en lansering. 

Under  undersökningens  gång  har  det  konstaterats  att  alla  människor 
förmodligen är hjälpta av att  följa standarder även om det inte alltid är 
nödvändigt. Vid skapandet av en kommersiell webbplats är det ekono‑ 
miskt  oförsvarbart  att  stänga  ute  en  stor  mängd  personer,  därför  bör 
man skapa enligt standarder. 

För  att  utvärdera  communityn  användes  Människa‑Dator  Interaktions 
testlokalen  vid Mittuniversitetet,  campus  Sundsvall  där  en  observation 
av testpersonerna genomfördes. Utöver observationen fick testpersoner‑ 
na  svara  på  en  enkät och delta  i  två pluralistiska utvärderingar. Under 
observationen fick testpersonerna sex uppgifter att utföra och personer‑ 
na  blev  klockade  för  att  kontrollera  hur  lång  tid  varje  uppgift  tog  att 
utföra.  Observationen  visade  sig  ge  mest  av  de  utvärderingar  som 
utfördes  då  de  problem  testpersonerna  hade med  navigeringen  syntes 
tydligt. Dessa problem kom till en  liten del  fram i den enkät testperso‑ 
nerna fick göra direkt efter observationen. 

Enkäten  som  testpersonerna  fick  svara  på  skapades  utifrån  ett  SUMI‑ 
test. Genom att själv ha skapat underlaget för frågorna kan dock frågor‑ 
na ha styrts på så sätt att det påverkat resultatet. Frågorna fokuserades 
på navigation, struktur, design och hur systemet påverkade användaren. 
Det kan dock ha varit för få frågor för att få fram ett rättvisande resultat. 

De  pluralistiska  utvärderingarna  utgick  från  att  föra  diskussioner  om 
communityn.  Anledningen  till  valet  av  detta  tillvägagångssätt  är  att 
erfarenheten av pensionärer är att de alltid vill vara till lags och inte göra 
fel  och  definitivt  inte  ge  kritik  till  någon  som  lagt  ned  hela  sin  själ  i 
något. Den  första utvärderingen gav för bra kritik,  särskilt  enkäten gav
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höga resultat. Slutsatsen är att det finns inte någon som kan skapa något 
så bra att kritik uteblivs oavsett om standarder eller inte följs. 

Under  observationen av  testpersonerna  iakttogs  ett  stort problem med 
externa  länkar.  De  flesta  av  testpersonerna  hade  problem  att  hantera 
dessa även om länkarna var länkade som standarden säger, det vill säga 
att de öppnas  i  samma webbläsarfönster. Under de pluralistiska utvär‑ 
deringarna  diskuterades  detta  och det  framkom att  det  egentligen  inte 
finns något bra sätt att hantera externa länkar på. Samtliga testpersoner 
var  överens  om  att  det  skulle  vara  än  mer  förvirrande  att  öppna  de 
externa  länkarna i ett nytt webbläsarfönster än att öppna dem i samma 
fönster. Detta har uppfattats som problematiskt vid skapandet av denna 
community då den  i  stort  sett  består  av  ett  stort  länkarkiv. Om slutan‑ 
vändaren  inte  förstår  att han  lämnar communityn, hur gör användaren 
då? 

Undersökningen kan kritiseras ur flera aspekter, men det är ändå möjligt 
att  dra  flera paralleller mellan denna undersökning och Chadwick‑Dias 
et. al studie. Testpersonerna i de båda fallen försökte klicka på ikonerna 
bredvid  länkarna  och  förstod  ej  de  tekniska  termerna  på webbplatsen. 
Titlar och  förklaringstexter behövde  redigeras och vid omdirigering  till 
en  annan  sida,  behövdes  en  extra  instruktion.  En  faktor  som  kan  ha 
påverkat  slutresultatet  är  att  samtliga  testpersoner  har  använt  datorn 
som verktyg  i  tidigare  arbete,  och kan därför  anses  som vana datoran‑ 
vändare. 

Två andra  faktorer som kan ha påverkat slutresultat är antalet utvärde‑ 
ringar och att det  inte utfördes någon undersökning av testpersonernas 
hälsa. Den ursprungliga idén var att ha tre utvärderingar av communityn 
men det var problem att få testpersonerna att delta fler än två gånger då 
utvärderingarna ägde rum under julfirandet.
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Utvärdering 1 av Pensiostorm.se 
Jag är en student vid Mittuniversitetet i Sundsvall som läser till 
medietekniker. Jag har fått i uppdrag att skapa en portal för seniorer. 
Portalen är tänkt att vara lättnavigerad och syftes uppfyllande för 
målgruppen. Därför är era tankar kommentarer runt navigering och 
struktur av största vikt för den fortsatta utvecklingen. 

Denna första test avser i första hand navigering och struktur på 
innehållet, att ha i beaktande är att allt innehåll inte är helt klart. 
Uppdragsgivare är WM‑data AB, SPV, Åkroken Science park, Sundsvalls 
Kommun, Landstinget och Mittuniversitetet. 

Tack på förhand 
Camilla Vedin
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Dina uppgifter idag 
Din främsta uppgift idag är att reagera på design, struktur och 
navigering (innehållet under de olika rubrikerna är långt ifrån klart). Är 
alla rubriker och länkar logiskt strukturerade, finns de olika ämnena 
under rätt rubrik. 

Det första jag vill att du gör är att navigera runt i portalen, titta på de 
olika delarna som finns, något att tänka på är förstår du informationen 
du får? 
Reaktioner: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Den andra uppgiften du får är att registrera dig som användare och 
sedan logga in som den användaren du skapat. 
Reaktioner: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Din tredje uppgift blir att hitta informationen om tandvården i din 
kommun 
Reaktioner: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Din fjärde uppgift blir att skicka ett vykort till någon bekant (kan du inte 
e‑postadressen så kan du använda den här: cave0300@student.miun.se) 
Reaktioner: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
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Din femte uppgift blir att hitta länken till norra berget och klicka på den 
Reaktioner: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Din sjätte och sista uppgift blir att komma tillbaka till Pensiostorms sida 
och logga ut. 
Reaktioner: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Lycka till! 
Camilla
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Testformulär 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

1  Jag tycker att portalen är 
konsekvent i sin utformning       

2  Jag tycker att länkarna är 
lättbegripliga       

Om du inte instämmer vilken länk reagerade du på? 

Svar: 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3  Jag tycker att länkarna är rätt 
placerade med tanke på deras 
avsikt och placering 

     

4  Jag tycker att det finns ett bekvämt 
och lätthanterligt navigeringssätt 
mellan sektionerna och sidor under 
sektionerna 
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5  Jag känner att jag får den feedback 
jag behöver vid registrering och 
inloggning 

     

Om du inte instämmer vad behövs mer? 

Svar: 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

6  Jag tycket att det är lätt att hitta 
den information jag vill ha       

7  Jag känner att informationen som 
ges är placerad under rätt kategori 
(sektion) 

     

8  Jag tycker att det är för många steg 
att gå igenom vid registrering       

9  Jag tycker att det är lätt att glömma 
hur jag nyligen hittat information       

10  Jag tycker att den här portalen 
verkligen är svår att förstå      
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11  Jag tycket att det krävs för många 
steg vid inloggning       

Om du tycker det, vad är det du reagerar negativt på? 

Svar: 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

12  Jag tycker att det krävs för mycket 
information vid registrering       

13  Jag tror att den här portalen 
kommer att ge mig huvudvärk då 
och då 

     

Om du tror det varför känner du så? 

Svar: 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

14  Jag tycker att det är lätt vid en 
hastig blick att förstå vad jag ska 
göra för att ta mig dit jag vill 

     

15  Jag tycker att det är lätt att förstå 
vad som händer när jag använder 
en extern länk 

     

16  Jag vet hur jag tar mig tillbaka till 
Pensiostorm när jag använt en 
extern länk 

     

17  Jag tycker att det är irriterande att 
de externa länkarna inte öppnas i 
ett nytt webbläsarfönster 

     

18  Jag känner att jag behärskar 
portalen när jag använder den       

19  Jag tycker att det är för mycket att 
läsa innan man kan använda 
portalen 

     

20  Ibland undrar jag om jag klickat på 
rätt knapp(länk)       

21  Jag skulle rekommendera den här 
portalen till mina vänner      
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22  Jag tycker att relaterade delar är 
tillsammans på rätt ställe       

23  Jag tycker att rubrikerna har gett 
den information jag förväntade dig       

Om du inte vilken rubrik reagerade du på? 

Svar: 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

24  Jag tycker att portalens design är 
tilltalande       

25  Jag tycker att design och syftet med 
portalen stämmer överens       

26  Jag förstår syftet med portalen       

27  Jag tycker att jag fick den feedback 
jag behöver vid registrering och 
inloggning 

     

Om du inte instämmer vad var det som fattades? 

Svar:
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_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

28  Jag tycker att portalen är 
inkonsekvent       

29  Under användningen av portalen 
fanns det tillfällen då jag kände 
mig ganska spänd 

     

Om du instämmer helt eller delvis vad var det som gjorde att du kände dig 
spänd? 

Svar: 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

30  Jag tycker att färgerna är behagliga 
och passar portalen       

30  Om du inte instämmer vad är det du reagerar på? 

Svar: 
_______________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Andra uppgifter jag behöver är: 
Om du är en man eller kvinna och din ålder, dessa uppgifter behövs för 
diskussionen i min rapport. 

Man  Kvinna  Ålder 
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Diskussionsunderlag inför 
Utvärdering 2 
Idag skall vi diskutera förändringarna på pensiostorm om navigeringen 
upplevs bättre eller sämre. Vi skall sida för sida gå igenom webbplatsen. 
Det vi skall diskutera är: 

•  Utformning av texter och deras betydelse 

•  Hur gör man externa länkar lättare att förstå? 

•  Hur blev knapparnas design efter att de bytt färg? 

•  Logga in och logga ut blev knappar, hur blev det? 

•  Länkar och länktexter 

•  Personnummer


