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1.  Introduktion 
Allt fler tjänster i vårt samhälle blir digitaliserade och det som tidigare kunnat utföras 

och tillgodogöras analogt är idag i stor grad eller enbart tillgängligt via internettjänster 

(Brattberg, 2017). Denna digitalisering innebär inte bara att någonting som tidigare varit 

i pappersversion flyttas till en webbsida, utan det ställer även krav på användarna som 

måste lära om och förstå hur hen ska gå tillväga (Brattberg, 2017). 

Digitaliseringskommissionens uppgift är att arbeta för att göra Sverige bäst i världen på 

att ta vara på digitaliseringens möjligheter och därigenom förbättra såväl som underlätta 

för samhället men även uppnå en jämlikhet och delaktighet hos befolkningen 

(Brattberg, 2017). Då den fysiska servicen för tjänster som tidigare kunnat utföras 

analogt, som exempelvis bankärenden i form av betalning av räkningar, i många fall 

tagits bort, tvingas kunderna mer eller mindre utföra dessa via internettjänster 

(Brattberg, 2017).  

Regeringen (2016) menar att IT-stöd bör vara tillgängliga och användbara för alla 

människor oavsett kunskapsnivå och ålder, vilket blir svårt att uppnå då det finns en del 

av befolkningen som idag av olika anledningar inte använder sig utav internet. Bland de 

som står utanför internets tjänster står seniorer för den största procentandelen (Findahl, 

2014). Findahl (2014) redogör för att cirka två miljoner svenskar är över 65 år gamla 

och att denna siffra tenderar att stiga i och med att vi lever allt längre. Seniorernas 

digitala utanförskap leder till termen “den digitala klyftan” som initialt syftade till brist 

på tillgång till en dator. När internet blev utbrett i samhället ändrades termen till att 

täcka inte bara tillgången till datorer utan även internetåtkomst (van Deursen & van 

Dijk, 2010). Den första nivån av digitala klyftan innebär klyftan mellan ung och 

gammal, vilken är långt ifrån stängd och förtjänar uppmärksamhet, samt de som har och 

inte har använt internet (Friemel, 2016). Med gammal menar Friemel (2016) personer 

som är äldre än 65 år gamla. Undersökningar utförda av van Deursen och van Dijk 

(2010) visar att den ursprungliga digitala klyftan har utvecklat en andra klyfta som 

inkluderar skillnader i färdigheter att använda internet. De skriver även att klyftan 

mellan de som har tillgång och inte tenderar att minska samtidigt som 

kompetensklyftan, det vill säga den andra klyftan, blir större. Den seniora generationen 

tenderar hamna i detta utanförskap i större utsträckning än andra, då det med åldern 
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utvecklas fysiska och psykiska hinder, vilka kan påverka den kognitiva och perceptiva 

förmågan och därmed göra att de inte har lika lätt att hänga med i den digitala 

utvecklingen (Friemel, 2016). 

Samtidigt har Regeringen (2016) tagit fram en vision för e-hälsa som säger att 

Sverige, år 2025, ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 

välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet. De skriver även att digitala tjänster ska vara universellt utformade utifrån 

tanken om design för alla. De menar att IT-stöd bör vara tillgängliga och användbara för 

alla människor oavsett ålder. Detta kan bli svårt att uppnå då designen av gränssnitt i 

datorer och mobila operativsystem allt oftare ändras från traditionell design, 

skeumorfism, till platt design, vilket är en estetisk stil som inte använder några 

realistiska eller tredimensionella visuella effekter. Stilen har kritiserats starkt av 

användbarhetsexperter som menar att den mänskliga hjärnans tredimensionella natur, 

vilken är extremt känslig för visuella ledtrådar eller signaler som länkar gränssnitt till 

den verkliga världen, ignoreras (Burmistrov et al. 2015).  

Oswald och Kolb (2014) beskriver hur Gibson, psykolog i kognitiv hälsa, myntade 

begreppet affordans (eng. affordance) i syfte att förklara relationen mellan ett subjekt 

och objekt. Gibson menar på att erfarenheter i relation med fysikens lagar, mekanik och 

relationen mellan kropp och de ting som omger oss gör att vi förstår vad vi kan göra 

med dem. Vid avlägsnandet av dessa affordanser kan interaktiva element uppfattas som 

icke-interaktiva och tvärtom (Burmistrov et al. 2015), vilket enligt Meyer (2015) tvingar 

användare att ägna mer tid och ansträngning för att förstå de tillgängliga alternativen 

och placering av designelement. Detta medför en högre kognitiv belastning som blir 

särskilt viktigt för den äldre generationen då kognitiva färdigheter försämras med 

stigande ålder (Meyer, 2015). Forskaren menar också att detta ökar 

användarfrustrationen, vilket bidrar till att webbplatsen överges. Även Cho et al. (2015) 

redogör för hur den äldre användaren har svårare att förstå denna typ av design och att 

denna målgrupp föredrar den mer verklighetstrogna designen som tidigare använts. 

Burmistrov et al. (2015) har i en studie gjort en jämförelse mellan traditionell och platt 

design utifrån tre designelement: typsnitt, ikoner och webbsidor. Studien visar att platt 

design är sämre än traditionell design i de flesta aspekterna. Både textsökning och 
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ikonsökning kännetecknas av en högre kognitiv belastning och stödjer alltså det som 

experterna säger om att platt design är skadligt inom användargränssnitt och i stället bör 

ersättas av gränssnitt baserat på designprinciper som utvecklats sedan länge av 

forskning och som har med klickbarhet att göra, det vill säga affordans (Burmistrov et 

al. 2015). Burmistrov et al. (2015) anser att eftersom det inte finns mycket empirisk 

forskning i platt design är det viktigt att göra fler jämförande experimentella studier av 

platt design och traditionell design. 

Med bakgrund av föregående resonemang avser detta examensarbete att göra en 

jämförelsestudie av traditionell- och platt design som undersöker seniorers interaktion 

med de olika gränssnitten. Eftersom Sverige har en framtidsvision om att vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter samtidigt som 

designen verkar bli svårare att hantera, främst för den äldre generationen, är det ett 

högst relevant område att undersöka. Med tanke på att detta planeras till sju år från idag, 

finns det en risk med att den digitala klyftan påverkas på ett sätt att fler seniorer hamnar 

utanför samhället eftersom denna kompetensklyfta ökar (van Deursen & van Dijk, 

2010).  

1.1. Syfte och frågeställning 
Eftersom antalet seniorer enligt Findahl (2014) beräknas öka i stor omfattning samtidigt 

som forskning visar att detta är en grupp som har särskilt svårt när design byts ut är det 

av intresse att undersöka hur dessa individer interagerar med platt design i jämförelse 

med traditionell design. Detta i syfte att ta reda på om de har svårare för att använda ett 

platt användargränssnitt. I introduktionen har det uppmärksammats ett behov av att mer 

forskning behövs inom detta område.  

Mot bakgrund av föregående resonemang är frågeställningen i föreliggande 

examensarbete enligt följande: 

• Hur påverkas seniorers förståelse av platt design i jämförelse med traditionell 
design i kontexten av webbplatser och vilken betydelse har affordans för att 
stödja deras förståelse? 

1.2. Avgränsningar 
Examensarbetet är avgränsat till att undersöka seniorer eftersom forskning visar att det 

främst är den äldre generationen som har svårigheter att förstå platt design och att dessa 
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individer föredrar en verklighetstrogen, tredimensionell design över en förenklad 

tvådimensionell. Vidare har avgränsning gjorts till att utföra undersökningar utifrån 

webbplatser som fokuserar på e-hälsa. Bakgrunden är att det har tagits fram en vision 

för e-hälsa som säger att digitala tjänster ska vara universellt utformade utifrån tanken 

om design för alla oavsett ålder. Dessutom menar Socialstyrelsen (2018) att seniorer 

insjuknar i kroniska sjukdomar i takt med att medellivslängden ökar vilket leder till ett 

ökat behov av hälso- och sjukvård.   

Eftersom examensarbetet fokuserar på hur seniorer interagerar med olika webbaserade 

gränssnitt – traditionell skeumorf respektive platt design – kommer en av Don Normans 

sju designprinciper att användas. Dessa designprinciper; discoverability, feedback, 

conceptual model, affordances, signifiers, mappings och constraints, är på olika vis 

betydande faktorer för en designs användarvänlighet (Norman, 2013).  Avgränsning till 

affordans innebär att ett objekt antyder vad en användare ska göra med det (Norman, 

2013). Affordanser erbjuder ledtrådar för hur en produkt ska användas. Exempelvis en 

knapp som har realistiska effekter så att den ser klickbar ut och därmed inbjuder till att 

trycka på den. Anledning till att det är just den här designprincipen är eftersom det är 

affordanser som saknas i platt design.  

1.3. Begreppsdefinitioner 
I uppsatsen används ett antal centrala och återkommande begrepp som definieras i 

följande. Målet här är att förtydliga hur de används och vad de syftar på.  

• Affordans (eng. affordance) är ett ord som är svårt att översätta till svenska och 

det är oftast det engelska ordet som används. En bra översättning kommer från 

Jonsson (2010) som föreslår översättningen affordans, och är den titel som 

kommer att användas i detta examensarbete. Enligt Norman (2013) innebär 

affordans att ett objekt antyder vad som kan utföras med det. Termen refererar 

till förhållandet mellan ett fysiskt objekt och en person. Den beskrivs vara en 

betydande designprincip för användarförståelse. De rätta affordanserna krävs för 

att säkerställa att användaren förstår vilka handlingar som är möjliga i en design 

(Norman, 2013). Exempel på vardagliga objekt är dörrhandtag som antyder att 

det kan vridas eller dra i, luckor för att sätta in saker i eller en boll som kan 
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kastas (Norman, 2013).  Digitalt innebär det exempelvis att en knapp antyder att 

den är klickbar alternativt tryckbar eller en ruta för att skriva in text. 

• E-hälsa (eng. e-health) Det finns olika definitioner på vad e-hälsa är men den 

definitionen som eHälsomyndigheten (2016) använder sig av kommer från 

Socialstyrelsen och lyder enligt följande: “Med hälsa menas fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta 

information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.” E-hälsa innebär bland 

annat e-recept, e-tjänster såsom tidsbokning på mottagning samt virtuella 

läkarbesök där patienten träffar en läkare via en videolänk (eHälsomyndigheten, 

2016). 

• Internet (eng. Internet) är “ett världsomspännande nät av nätverk och 

kommunikationslänkar som arbetar med protokollen TCP/IP och som kan 

kommunicera med varandra genom ett enhetligt adresseringssystem. Internet har 

fått spridning genom World Wide Web, WWW, som gör att alla kan nå alla” 

(Thorell, 2007).  

• Ledtrådar (eng. signifiers) är en betydande designprincip för 

användarförståelse och är de delar av en design som förtydligar och förstärker, 

ofta genom text (Norman, 2013). Norman (2013) beskriver ordet som etiketter, 

skyltar eller symboler. För den som inte är insatt i ämnet kan det vara ganska 

svårt att veta skillnaden mellan designprinciperna ledtrådar och affordans. 

Medan affordans antyder vilka handlingar som är möjliga, kommunicerar 

ledtrådar var handlingen ska ske (Norman, 2013). Ett exempel är dörrar som har 

handtag vilket är affordans och samtidigt en skylt som säger “dra” nära 

handtaget, vilket är ledtråden. På samma sätt har en digital knapp ledtrådar i 

form av text eller symboler.  

• Platt design (eng. flat design) definieras som en designstil i användargränssnitt 

som använder enkla, tvådimensionella element och ljusa färger. Stilen 

kontrasterar mot den traditionella, skeumorfa stilen som ger illusionen av 

tredimensionella effekter genom att efterlikna verkliga egenskaper. Designstilen 

var ursprungligen utvecklad för responsiv design där webbplatsens innehåll 

justeras efter enhetens skärmstorlek. Vidare beskrivs designstilen sakna visuella 

effekter i form av skuggor, färgvariationer och ledtrådar (Pixel fantasy, 2018).   
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• PRO står för Pensionärernas riksorganisation och är en av Sveriges största och 

mest aktiva folkrörelser. Organisationen har ca 350 000 medlemmar som finns 

utspridda över hela landet samt ca 1400 föreningar. Varje medlem tillhör en eller 

flera av dessa föreningar och har då tillgång till olika förmåner såsom rabatter, 

erbjudanden och fri datasupport (PRO, 2018).  

• Traditionell design/Skeumorfism (eng. skeuomorphism) Interaction design 

foundation beskriver skeumorf design som en gränssnittsdesign som ämnar 

efterlikna verkligheten. Designelementen blir lätt igenkännbara av användaren 

då de liknar objekt som finns i verkligheten, eller använder ett designspråk som 

ger ledtrådar om hur objektet skall användas (Göttling, 2017). 

• Äldre (eng. elderly) Det finns olika uppfattningar kring vid vilken ålder en 

person anses vara äldre och tillhöra den äldre delen av befolkningen. Enligt 

världshälsoorganisationen, World Health Organization (WHO), finns det ingen 

allmän överenskommelse om den ålder då en person blir gammal men definierar 

gamla eller äldre som personer i åldern 60 eller 65 år vilket sägs vara början på 

ålderdom och motsvarar pensionsåldern i de flesta utvecklade länder. En 

synonym till gammal och äldre person är senior, vilket är den titel som kommer 

att användas fortsättningsvis i detta examensarbete. Med senior avses vidare i 

rapporten en person som är 65 år gammal eller äldre (WHO, 2002). 

1.4. Struktur för examensarbetet 
I det första kapitlet har examensarbetets utgångspunkter, syfte och frågeställning 

presenterats. I efterföljande kapitel redogörs för den bakgrund och tidigare forskning 

som utförts inom digitalisering, digitala klyftan, e-hälsa och traditionell- och platt 

design. I kapitel tre presenteras sedan examensarbetets metod och material, nämligen en 

kvantitativ enkätundersökning och ett kvalitativt användartest. Kapitel fyra redovisar 

resultatet av de empiriska undersökningar som utförts. Avslutningsvis presenteras en 

diskussion med återknytande till examensarbetets bakgrund med utgångspunkt i de 

resultat som framkommit. Resultaten diskuteras i relation till deras potentiella påverkan 

för människa och samhälle. Det femte och sista kapitlet presenterar slutsatser och 

förslag på framtida forskning. 
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2.  Bakgrund  

2.1. Digitalisering av samhället 
Information, kunskap, varor och tjänster blir allt mer digitaliserade i dagens samhälle, 

vilka enbart eller delvis är tillgängliga via datorer, surfplattor och mobiltelefoner. 

Brattberg (2017) skriver att det är få aspekter av vardagslivet som inte finns speglade på 

internet och att äldre personer som saknar kunskap och praktisk erfarenhet av internet 

riskerar att stängas ute från många delar av samhället. Hon ger ett flertal exempel på 

digitaliserade tjänster och menar att det är självbetjäning som gäller idag. Exempelvis 

vill inte banker längre att människor betalar räkningar på bankkontoret eller hos 

postombudet och har därför höjt priset kraftigt för dessa tjänster vilket inte gynnar 

många seniorer som redan har det svårt ekonomiskt. De får skicka sin betalorder i ett 

kuvert via posten, vilket än så länge är möjligt att göra, eller förlita sig på att sina barn 

och andra familjemedlemmar hjälper dem digitalt (Brattberg, 2017). Länsstyrelserna 

konstaterar i rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2017 att 

kontanthanteringen och kontantanvändningen minskar till förmån för digitala 

betaltjänstlösningar samtidigt som bankkontor avvecklas, begränsar sina öppettider eller 

upphör med kontanthantering och tar bort uttagsautomater i anslutning till de 

bankkontor som lägger ned (Ehrenberg & Jansson, 2017). Nordplus Adult (2014) 

redogör för att Sverige är ett av de länder i världen som ligger i framkant gällande 

digitalisering. Den snabba utvecklingen har bidragit till att allt fler företag och tjänster 

helt övergår till digitala lösningar, vilket tvingar användare att utföra sina ärenden 

online (Brattberg, 2017). Utveckling av detta slag och i denna takt kräver att användare 

har goda kunskaper och förståelse kring användandet av dessa tjänster, vilket kan skapa 

allvarliga negativa konsekvenser för de som saknar dessa färdigheter (Bergström, 

2017).  

Statens offentliga utredningar (SOU) redogör i sin publikation Digitaliseringens 

effekter på individ och samhälle (2016) om hur digitaliseringen innebär stora 

förändringar i form av förbättring för samhället bland annat i hänseende till välfärd och 

jämlikhet. Seifert och Schellingen (2018) skriver att spridningen av internet och att 

innehåll endast görs tillgängligt på internet leder till större uteslutning av äldre 

människor som inte använder det. De menar dock att teknik och internet kan vara till 
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hjälp för att upprätthålla fysisk funktion, oberoende och motiverande engagemang med 

viktiga livsmål. Internet erbjuder många stödalternativ för ett aktivt och oberoende 

åldrande samtidigt som det är en resurs för mental hälsa och socialt utbyte (Seifert & 

Schellingen, 2018).  

Eftersom tidigare undersökningar har visat att attityd är viktigt vid acceptans och 

användning av internet utfördes en undersökning i Schweiz om äldre personers attityd 

till internet. Resultatet visar bland annat att 53 procent av deltagarna anser att de skulle 

använda internet mer om det var bättre lämpat för äldre personer (Seifert & Schellingen, 

2018). Vidare svarade endast 43 procent av respondenterna att internet tillåter äldre att 

vara oberoende längre i ålderdom. Digital teknik skulle egentligen kunna kompensera 

för de fysiska begränsningar som kommer med en stigande ålder. Även Brattberg 

(2017) tar i sin publikation upp att datorer, surfplattor, mobiltelefoner och sociala 

medier egentligen är fantastiska hjälpmedel för äldre då det är lätt att bli isolerad när 

den fysiska förmågan avtar. Hon menar att sociala medier minskar denna isolering och 

ger distansnärvaro. Trots detta är det många som på grund av åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar har svårt att använda digitala lösningar och hellre använder 

manuella lösningar (Ehrenberg & Jansson, 2017).  

I Svenskarna och Internet 2017 visar undersökningar att en majoritet i Sverige har 

tillgång till Internet i sitt hem. I åldrarna 66 till 75 år har 95 procent tillgång till en 

internetuppkoppling i hemmet och 68 procent av de som är 76 år och äldre. Trots det är 

det inte lika vanligt för personer över 55 år att använda internet dagligen och de som gör 

det använder främst en dator. Tillgången till internetuppkoppling tycks dock inte vara 

avgörande för huruvida användarantalet blir bättre och högre (Wang et al. 2013). Enligt 

Findahl (2014) är det betydligt fler av pensionärerna som har tillgång till internet än de 

som använder det. Andelen icke-användare av internet växer bland de som uppnått 

pensionsålder där nära var tionde, 8 procent, i åldrarna 66 till 75 år inte använder 

internet samt 43 procent av de som är äldre än 75 år. Rapporten visar också att andelen 

av befolkningen som använder internet i mobilen dagligen sjunker efter 45 års ålder. I 

absoluta tal är det nära 430 000 personer över 66 år som inte är uppkopplade alls. I 

kommande avsnitt kommer förutnämnda personer att diskuteras i relation till den så 

kallade digitala klyftan.  
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2.2. Den digitala klyftan 
Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2017 står cirka en halv miljon svenskar 

fortfarande utanför användningen av internet. Närmare 430 000 av dessa är äldre än 66 

år, vilket innebär att de går miste om nätets möjligheter (Davidsson & Thoresson, 

2017). Seniorer, framför allt de som är 75 år eller äldre, har legat efter i utvecklingen 

sedan start och det har visat sig att över tid att denna användargrupp har benägenhet att 

utvecklas långsammare än andra (Findahl, 2014). Detta leder till att de allra äldsta har 

en högre procent av utanförskap i det digitala samhället gentemot andra åldersgrupper 

(Bergström, 2017). Wang et al. (2013) förklarar detta utanförskap med att denna 

åldersgrupp inte fötts in i den digitala tidsåldern och därav lärt sig använda dator någon 

gång i vuxen ålder, vilket leder till att de inte är lika mottagliga eller accepterande till ny 

teknik och som i sin tur kan bidra till ett utanförskap.  

Redan 2001 skrev Prensky om detta i en rapport och förklarar att den grupp som fötts 

in i den digitala tidsåldern är “infödingar”, och de som inte gjort det är “immigranter”. 

Författaren menar på att de som är digitalt infödda har det digitala språket av datorer, 

videospel och internet som sitt modersmål medan de äldre måste lära sig ett helt nytt 

språk, vilket enligt forskare, görs i en annan del av hjärnan (Prensky, 2001). Vidare 

beskriver forskaren att gruppen av immigranter alltid kommer ha en tendens att ha med 

sig gamla vanor in i den nya tiden, vilket skapar omedvetna problem vid användning av 

digital teknik.  

Brattberg (2017) redogör för hur dessa skillnader i kunskaps- och användningsnivå 

vad gäller internet skapar en digital klyfta i samhället. Hon menar vidare på att seniorer 

som är över 65 års ålder inte har samma tillgång till internet som den yngre 

generationen och att det främst är i denna grupp det finns icke-användare. Findahl 

(2014) påvisar vidare att en tredjedel av befolkningen inte känner sig delaktig i det 

svenska informationssamhället och att en stor andel av dessa är seniorer. Författaren 

redogör även för att det är främst den äldre seniorgruppen, som är 75 år eller äldre, som 

känner sig exkluderade och att siffran är så hög som 81 procent.  

Äldre är egentligen en grupp som skulle gynnas av datorer, surfplattor, smarta mobiler 

och sociala medier då de minskar isolering när den fysiska förmågan avtar (Brattberg, 

2017). Brattberg (2017) menar att möjligheterna är oändliga om en individ kan hantera 

internet. Vidare skriver hon att äldre skulle kunna hålla kontakt med familj och vänner 
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trots långa avstånd, de skulle kunna utbyta erfarenheter med andra med liknande 

intressen som de själva har och de skulle kunna få påminnelser eller notiser via mobilen, 

vilket är en fördel när minnet försämras. Studier har även visat att internet kan bidra till 

välbefinnande och minska ensamhetskänslan (Brattberg, 2017). Många anser dock att 

de är för gamla för att lära sig använda internet och barn och barnbarn har varken tid 

eller tålamod att hjälpa till (Brattberg, 2017). Äldre som inte har tillgång till webben 

känner sig utanför och Brattberg (2017) gör en jämförelse om att bli digitalt delaktig 

med att flytta till ett land och inte begripa språket. Hon menar att datorvärldens konstiga 

ord och uttryck är obegripliga för digitala immigranter i början. 

Den digitala klyftan innebar från början en klyfta mellan ung och gammal, det vill 

säga yngre eller äldre än 65 år, samt mellan de som har använt internet och de som inte 

har det (Friemel, 2016). Även Van Deursen och Van Dijk (2010) redogör för hur den 

digitala klyftan initialt syftade till tillgången av datorer, vilket med tiden ändrades till att 

även omfatta internettillgång. Vidare förklarar de att även digital färdighet har kommit 

att bli en avgörande faktor gällande den digitala klyftan då de förändringar och den 

utveckling samhället genomgår kräver nya färdigheter, speciellt i hänseende där de 

relaterar till internetanvändning. Denna så kallade kompetensklyfta tenderar att öka 

samtidigt som de som har tillgång- och inte tillgång till internet minskar (Van Deursen 

& Van Dijk, 2010).  

Bergström (2017) menar på att den digitala klyfta som idag existerar inte längre 

handlar om skillnader mellan yngre och äldre personer generellt, utan främst gäller 

skillnader mellan yngre och äldre seniorer. Hon redogör vidare för hur denna digitala 

klyfta tycks minska, om än mycket långsamt, i och med att internetanvändandet ökar 

hos seniorer. Även Friemel (2016) rapporterar om hur klyftan minskar i takt med att de 

yngre seniorerna blir äldre samtidigt som de som tillhört den äldre gruppen av seniorer 

dör ut. Den digitala klyftan lär dock inte försvinna trots att användandet blir högre hos 

seniorer, då de troligtvis även fortsatt kommer att ha svårare att lära sig och uppfatta 

exempelvis nya program och applikationer (Bergström, 2017). Även Hanson (2011) 

belyser faktumet att tekniken är i ständig förändring, vilket gör att även de som idag 

räknas som yngre med stor sannolikhet kommer uppleva problem och svårigheter när de 

blir äldre.  
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Friemel (2016) förklarar vidare att det är många faktorer som avgör huruvida seniorer 

använder sig av internet eller ej. Författaren visar i sin rapport att både faktorer 

kopplade till individ, såsom utbildningsgrad, tekniskt intresse, ekonomiskt kapital, 

hälsa, ålder och kön, men även social kontext i form av civilstatus, socialt kapital och 

internetanvändning i sociala nätverk, spelar roll för hur en person använder sig utav 

internet och digital teknik. Persondatorn och tillgången till internet anses vara gagnande 

verktyg för ökad och förbättrad kommunikation, information och underhållning hos 

samhällets individer (Bergström, 2017). Ett flertal studier visar att användande av 

datorer och mobila enheter anslutna till internet har positiv påföljd för seniorer gällande 

välbefinnande och hälsa, vilket kan leda till minskat antal depressioner och psykisk 

ohälsa (Delello & McWorther, 2017). Detta bekräftas även av Lee et al. (2011) som i 

sin rapport visar på att datoranvändande och internettillgång har flera positiva effekter 

hos seniorers livskvalité. Författarna redogör dock även för hur digitaliseringen 

resulterar i negativa konsekvenser för seniorers liv, hälsa och fritid då dessa har en lägre 

grad av tillgång och användande, samt sämre förståelse för datormedierad 

informationsteknologi. I nästa avsnitt diskuteras seniorers livskvalité och hälsa i relation 

till e-hälsa.  

2.3. Vision för e-hälsa 
Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och sjukvård och 

kan bland annat underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg 

(Regeringskansliet & SKL, 2016). Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och 

Landsting (2016) har därför beslutat om en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 

2025. 

 

“År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-

hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik 

hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet 

och delaktighet i samhällslivet.” 

 

I publikationen tas även upp att det är viktigt att digitalisering och utveckling av IT-stöd 

är icke-diskriminerande och sker utifrån olika gruppers behov. Grundtanken består i att 
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design ska vara för alla och där digitala tjänster ska vara universellt utformade, vilket 

innebär att IT-stöd bör vara tillgängliga och användbara för alla människor oavsett 

ålder, funktionsnedsättning och kunskapsnivå (Regeringskansliet & SKL, 2016). Även 

Friemel (2016) tar i sin rapport upp att det genom den digitala teknologin bör 

eftersträvas social inkludering och jämlikhet. Flera rapporter pekar dock på hur detta är 

problematiskt och kan fortsättningsvis vara problematiskt, då de seniora användarna inte 

hänger med i utvecklingen (Findahl, 2014).  

Enligt publikationen Sveriges framtida befolkning 2017–2060 som producerats av 

Statistiska centralbyrån (SCB) förväntas Sveriges befolkning öka alla år under 

prognosperioden 2017–2060 och beräknas vara knappt 13 miljoner 2060. 

Åldersgruppen 65 år och äldre beräknas öka med 295 000 personer vilket motsvarar 15 

procent och vid slutet av prognosperioden, år 2060, beräknas antalet vara över tre 

miljoner. I publikationen visar även statistik att den yngre pensionärsgruppen, de mellan 

65 och 79 år, har ökat de senaste 15 åren då personer födda på 1940-talet kommit in i 

dessa åldrar. När fyrtiotalisterna efterhand börjar lämna den yngre pensionärsgruppen, 

samtidigt som femtiotalister kommer in i dessa åldrar, minskar antalet 65–79-åringar 

under några år innan personer födda på 1960-talet fyller 65 år (SCB, 2017). Dagens 

fyrtiotalister kan år 2020 fira sin 80-årsdag vilket innebär att den äldsta åldersgruppen 

då kommer att öka. Det finns idag drygt en halv miljon som är 80 år eller äldre i Sverige 

och beräknas överstiga en miljon i mitten av 40-talet (SCB, 2017). Att människor lever 

allt längre och med åldern tenderar få ett större vårdbehov skapar problem inom vården, 

då den inte hinner utvecklas och utökas i takt med den ökande seniora populationen 

(Hough & Kobylanski, 2009).  

Socialstyrelsen (2018) skriver i sin lägesrapport för Vård och omsorg om äldre att 

antalet personer som är 65 år eller äldre med hemsjukvård och socialtjänstinsatser var 

2016 drygt 221 000 och fortsätter öka. Även inom den kommunala hälso- och 

sjukvården ökade antalet personer 65 år eller äldre mellan 2013 och 2016 från 308 400 

personer till 325 500 personer. I rapporten framgår också att allt fler seniorer insjuknar i 

kroniska sjukdomar i takt med att medellivslängden ökar, vilket bidrar till ett ökat 

behov av hälso- och sjukvård. Brattberg (2017) instämmer i hur hälso- och sjukvård är 

ett område som blir mer aktuellt desto äldre människor blir. Hon beskriver även hur 

telemedicin, medicinsk sjukvård på distans, kan vara ett hjälpmedel för en senior person 
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som av olika anledningar har svårt att fysiskt ta sig till en läkarmottagning. Även 

Bergström (2017) beskriver hur internet är ett användbart verktyg för seniorer i hänsyn 

till att införskaffa sig information och då i synnerhet hälsoinformation. Enligt 

Davidsson och Thoresson (2017) söker 73 procent av de äldre internetanvändarna någon 

gång efter hälso- och medicinsk information. Dock visar Findahl (2014) i sin rapport att 

det är färre seniorer över 75 år som söker fakta om hälsoinformation på webben, jämfört 

med den yngre gruppen seniorer, trots daglig användning av internet.  

Sjukvårdsupplysningen finns fortfarande kvar som en telefontjänst. Det brukar dock 

vara lång väntetid och många före i kö och ofta hänvisar de till webbplatsen för 1177 

för att hitta råd och fakta eller boka tid på vårdcentralen. Många äldre människor som 

drabbas av långvariga sjukdomar vill ha möjlighet till ett flexibelt liv, vilket kan vara 

svårt då de först måste vänta på färdtjänst (som är en kostnad), åka till sjukhus, sitta i 

väntrum, få behandling och därefter åter vänta på färdtjänst för att komma hem 

(Brattberg, 2017).  

Friemel (2016) problematiserar i sin rapport hur de fysiska faktorerna blir oundvikliga 

att belysa hos den äldre senioren, då det med åldern uppstår många problem. 

Exempelvis uppger 38 procent av seniorer i åldern 78-85 år att de har någon slags 

funktionshinder (Brattberg, 2017). Vanliga symptom som uppstår med högre ålder och 

som kan försvåra dator- och internetanvändning hos en person är nedsatt kognitiv 

förmåga, svagt minne, darrhänthet och synnedsättning (Brattberg, 2017). Det 

sistnämnda är även någonting som Findahl (2014) problematiserar då han redogör för 

att 58 procent av Sveriges seniorer uppger att de har synproblem, vilket kan göra det 

svårare för seniorer att läsa text eller att upptäcka detaljer. Även Hanson (2011) belyser 

i sin rapport att problem med syn och hörsel skapar en rad olika tillgänglighetsproblem, 

vilka tidigare inte varit ett problem då den visuella informationen på webbplatser har 

varit mycket detaljrik och tydlig. Hough och Kobylanski (2009) beskriver i sin rapport 

hur informationsteknik kan användas för att underlätta eller avhjälpa funktionshinder. 

De ger exempel på hur problem med styrka, synnedsättning och mobilitet kan 

underlättas av smarta hem (exempelvis uppkopplat larm- och övervakningssystem, 

robotdammsugare, uppkopplad kyl/frys), nätshopping (handla varor som t.ex. kläder 

eller mat online) och distanstjänster (exempelvis läkarbesök, utbildning, bokning av 

resor via internet) (Hough & Kobylanski, 2009). 



	

20 

 

 Forskare har bland annat bekräftat hälsovinster av att äldre personer använder internet 

och deras möjligheter till att vara aktiva och delaktiga ökar vilket enligt 

världshälsoorganisationen är två grundkomponenter som främjar hälsa (Brattberg, 

2017). Hanson (2011) beskriver dock hur det idag används en annan typ av formspråk 

och även multimedial teknik med rörlig bild och ljud som gör användandet svårare för 

personer med funktionsnedsättning. Vidare redogör författaren för hur även den 

perceptionella och kognitiva förmågan försämras ofta med ålder, vilket skapar 

ytterligare problem för den seniora användaren vid interaktion med digitala plattformar 

då de kan ha svårt att förstå och ta till sig innehållet. Hanson (2011) redogör vidare för 

hur seniorer ofta upplever problem med reducerat färgseende och nedsatt förmåga att 

uppfatta kontrast. Detta medför att de har svårt att se detaljer i visuella element och 

svårt att uppfatta sådant som har låg kontrast eller opassande färgsättning i hänseende 

för tydlighet och läslighet. Design och struktur blir då avgörande faktorer för förståelse 

och inlärning hos senioren (Brattberg, 2017).  

Delello och McWhorter (2017) redogör i sin rapport för hur en ökande levnadsålder i 

koppling med digitaliseringens framfart leder till högre antal fall av socialt utanförskap, 

som vidare kan leda till depression och nedsatt hälsa. Den snabba utvecklingen av 

digitaliseringen följer alltså inte de mål digitaliseringskommissionen strävar efter i 

hänsyn till jämlikhet och delaktighet, då inte alla invånare inkluderas på lika villkor i 

processen (Bergström, 2017). I nästa avsnitt tas platt- och skeumorf design upp i 

förhållande till en senior användargrupp.  

2.4. Från skeumorfism till platt design 
Platt design är en designstil som kan definieras av frånvaron av blanka eller 

tredimensionella visuella effekter i de grafiska elementen på en webbsida (Meyer, 

2015). Burmistrov et al. (2015) beskriver hur denna typ av design inte innehåller några 

element som har för intention att efterlikna verkligheten, utan har ett avskalat uttryck 

med abstrakta grafiska former och starka, klara färger. 

Skeumorf design däremot är realistiskt illustrerad med textur som får element att se ut 

som verkliga objekt (Cho et al. 2015). Under det senaste decenniet har förändringar i 

utseendet synts hos digitala plattformar då det har ändrats från ett mer detaljrikt 

skeumorft designgränssnitt till ett förenklat platt designutförande. Mellan 2012 och 
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2014 ändrades designen av gränssnittet för datorer, mobila operativsystem och 

applikationer till platt användargränssnitt. Redan 2010 syntes den första platta designen 

i Microsofts mobila operativsystem Windows Phone 7. Genomslaget kom efter 

lanseringen av persondatorer i och med Windows 8, efter vilken flera stora aktörer på 

marknaden, såsom Apple och Google antog samma designförändring (Burmistrov et al. 

2015).  

Den skeumorfa designstilen har fått mycket uppmärksamhet och kritik i förhållande 

till användbarhet och syfte då det ifrågasätts om den är överdriven och konstlad (Cho et 

al. 2015). Cho et al. (2015) beskriver dock hur skeumorf design sammanlänkar 

människa och maskin genom sitt detaljrika och illustrativa formspråk. Meyer (2015) 

beskriver vidare hur tredimensionella effekter ger en illusion av djup i ett gränssnitt, 

vilket kan hjälpa användare att tolka visuell hierarki och förstå vilka element som är 

interaktiva. Exempelvis beskrivs hur element som framträder upphöjda ser ut som att de 

kan tryckas ned, till exempel digitala knappar, medan element som framträder 

nedsänkta ser ut som de kan fyllas, exempelvis inmatningsfält som sökverktyg. Inom 

digital design anses skeumorf design ha onödiga, prynadsdesignade egenskaper som 

efterliknar verkliga exempel. Dessa egenskaper hjälper dock användare att förstå hur ett 

nytt gränssnitt ska användas eftersom de då har en viss förkunskap (Meyer, 2015). 

Även platt design har sedan sitt intåg kritiserats starkt, framför allt av 

användbarhetsexperter och experter inom människa-datorinteraktion (MDI) som menar 

att platt design ignorerar den mänskliga hjärnans tredimensionella natur som är extremt 

känslig för visuella ledtrådar eller signaler som länkar gränssnitt till den verkliga 

världen (Burmistrov et al. 2015). Oswald och Kolb (2014) beskriver även hur platt 

design saknar affordanser, vilket gör att den blir svårare att förstå och mindre 

användarvänlig. Avlägsnandet av dessa affordanser innebär att interaktiva element 

uppfattas som icke-interaktiva och tvärtom (Burmistrov et al. 2015).  

Vidare menar Page (2014) att den minimalistiska designen som platt design har kan 

ge allvarliga konsekvenser för användbarhet. När signaler och affordanser blir borttagna 

är det svårt för användaren att interagera med gränssnittet samt svårare att fokusera på 

specifika delar på en webbsida när allt är på samma plan eller nivå, det vill säga platt, 

vilket skapar förvirring. Burmistrov et al. (2015) redogör dock vidare för hur kritiken 

ignoreras av mjukvaruindustrin och grafiska designers, vilket leder till att platt design 
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blir allt vanligare. En bidragande faktor till detta skulle kunna vara det Page (2014) 

nämner i sin rapport om att många webbdesigners har tröttnat på skeuomorfism 

eftersom företag som Apple och likasinnade tidigare skapat en överdriven användning 

av det, vilket resulterat i en debatt mellan skeumorfism och platt design. Trots 

överanvändning av onödiga visuella prydnader som bidrar till att skeumorfism kan 

betraktas som ett dåligt designval, gör den tredimensionella designen i skeumorfism det 

lättare för människor att interagera med appar (Page, 2014).  

Page (2014) menar vidare att designers måste tänka mer på användbarheten – inte 

endast på det estetiska. Eftersom användarupplevelse inte kan garanteras, anses platt 

design vara bristfällig. Meyer (2015) beskriver hur även Nielsen Norman Group har 

kritiserat platt design sedan dess framväxt och den främsta invändningen är att designen 

tenderar att offra användares behov för estetikens skull. De menar att användare sedan 

länge har blivit utsatta för traditionella ledtrådar av klickbarhet såsom 3D-effekter på 

knappar och understrukna, blåa länkar och den genomsnittliga användarens förmåga att 

identifiera klickbara element har utvecklats när designtrender har ändrats. Nielsen 

Norman Group menar dock att bara för att användare blivit bättre på att upptäcka 

klickbara element innebär inte det att de inte behöver några affordanser alls och att 

långsiktig exponering för platta, klickbara element har sakta minskat 

användareffektiviteten genom att komplicera förståelsen för vad som är klickbart och 

vad som inte är det (Meyer, 2015). Trots försök till vidareutveckling av platt design som 

kallas för “semi platt” eller “platt 2.0” och som innebär en designstil som mestadels är 

platt men använder skuggor, höjdpunkter och lager för att skapa djup i 

användargränssnittet, kvarstår den långsiktiga effekten av svag upptäckbarhet för 

klickbarhet (Meyer, 2015).  

Tidigare studier med traditionella och platta gränssnitt visar att det traditionella 

gränssnittet är överlägset det platta i tre användbarhetsaspekter vilka är effektivitet, 

verkan och tillfredsställelse (Burmistrov et al. 2015). Burmistrov et al. (2015) har i sin 

studie gjort en jämförelse mellan traditionell och platt design utifrån tre designelement: 

typsnitt, ikoner och webbsidor. Studien resulterade i att platt design är sämre än 

traditionell design i de flesta aspekterna. Exempelvis textsökning där teckensnitt 

används som är populära i platt design, leder till högre kognitiv belastning än sökning i 

texter med traditionella teckensnitt. De beskriver vidare att även ikonsökning 
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kännetecknas av en högre kognitiv belastning och utförs nästan dubbelt så långsamt 

som realistisk ikonsökning. Studien stödjer alltså det som experterna säger om att platt 

design är skadligt inom användargränssnitt och bör istället ersättas av gränssnitt baserat 

på designprinciper som utvecklats sedan länge av forskning och som exempelvis har 

med klickbarhet att göra, det vill säga affordans (Burmistrov et al. 2015).  

Hough och Kobylanski (2009) skriver i sin rapport om Nielsens modell, vilken går ut 

på att en design ska matcha användarens behov och förmågor när det kommer till 

användarvänlighet. En design bör vara visuellt behaglig, lättnavigerbar, effektiv i 

hänseende till avsökning och ska med hjälp av sitt innehåll och struktur vara lätt att lära 

sig med minimal vägledning (Hough & Kobylanski, 2009). Detta är även någonting 

som Nordplus Adult (2014) ringar in i sin rapport där de pekar på vikten av 

användarvänliga gränssnitt i e-tjänster och yrkar för att en design bör vara enkel och 

lättnavigerbar. Detta blir även tydligt i en undersökning de gjort tillsammans med 

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) då det visade det sig att medlemmar i 

organisationen i Dalaregionen hade fått välja dyrare alternativ till kollektivtrafik när 

kontantbetalningen överfördes till ett system genom vilket betalning utförs via 

mobiltelefoner. Kollektivtrafikens tidtabeller blir mer och mer digitaliserat vilket ställer 

nya krav på användarna som måste förstå och komma ihåg vilka ikoner och symboler 

som de ska klicka på för att komma till önskad information (Brattberg, 2017).  

Brattberg (2017) påpekar att det kan vara svårt för just seniorer att navigera i den nya 

digitala miljön. Oswald och Kolb (2014) redogör för hur människan är kapabel att räkna 

ut hur en mekanism/objekt fungerar genom att utforska den med hjälp av ögonen och 

beroende på tidigare kunskaper och erfarenhet ser vi möjligheter att flytta, trycka eller 

vrida. De beskriver vidare hur vi vet och känner även igen mekaniska konstellationer 

som begränsar dessa möjligheter. Knappar indikerar “klickbarhet” men en snedslipad 

kant effekt (avfasningseffekt) och en ribbad yta indikerar dragbara hörn som gör det 

möjligt att ändra storlek på ett fönster (Oswald & Kolb, 2014). Båda dessa exempel 

använder 3D-effekter för att skapa affordanser. Detta förklarar varför 

gränssnittsdesignsdesigners har varit engagerade i en debatt om trenden mot platt 

design. Huvudargumentet hos kritiker av platt design är att utan 3D-effekter finns det 

färre affordanser och därför är gränssnittet mindre självförklarande, vilket kan resultera 

i dålig användbarhet (Oswald & Kolb, 2014). 
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Som tidigare nämnt sker det med åldern en gradvis försämring av syn, hörsel, balans, 

koordination och minne (Farage et al. 2012). SOU beskriver i 

pensionsåldersutredningen från 2011 hur perceptionsförmågan ofta blir nedsatt hos en 

senior person, vilket gör att denne inte lika enkelt förstår helhetsbilden av någonting. De 

redogör vidare för hur associationsförmågan blir långsammare och förmågan att snabbt 

tillgodogöra sig information försämras. Även de motoriska och sensoriska förmågorna 

blir långsammare med åldern, vilket bidrar till att reaktionstiden från uppfattad 

stimulering till motorisk reaktion blir längre. En påtaglig försämring av dessa förmågor 

sker efter 70 års ålder, men kognitiva förändringar kan uppstå redan i medelåldern eller 

tidigt vuxenliv (SOU, 2011). Shahid et al. (2016) belyser att användandet av realistiska 

representationer har visat sig vara framgångsrikt för att förbättra förståelsen för 

designen i applikationer för seniora användare som också är en grupp med speciella 

behov. Sourbati (2009) menar att det är svårt för en senior person att använda design 

som är skapad för en ung publik. Även Hanson (2011) beskriver att det är en utmaning 

att designa för en bred användargrupp med skilda behov och att seniorer ofta har extra 

svårt att lära sig ny teknik, vilket gör att användargränssnittet måste vara utformat på ett 

sätt så att även de med enkelhet förstår hur det är tänkt att användas.  

Författaren beskriver vidare att utvecklare brytt sig mindre om att tänka på detta vid 

framtagandet av teknik för äldre. Vidare redogör Farage et al. (2012) för att det finns 

några viktiga saker att tänka på vid skapande av design för seniorer. Den måste vara 

enkel att förstå och vara logisk och konsekvent. Det är bra att använda sig av vedertagna 

designgrepp, såsom exempelvis traditionell placering av logotyp och huvudmeny, 

blåmarkering av länkar etcetera, samt att minimera irrelevant information samtidigt som 

det viktigaste belyses (Farage et al. 2012). Seniorer behöver tydligt se hur de ska 

navigera och identifiera exempelvis klickbara element på en sida, då de ofta har svårare 

att snabbt koppla dynamisk förändring (Hanson, 2011).  

Meyer (2015) menar att när ledtrådar för klickbarhet saknas söker användare efter 

andra spår som kan vägleda och hjälpa dem identifiera möjliga interaktiva element. 

Detta tvingar användarna att ägna mer tid och ansträngning för att förstå de tillgängliga 

alternativen och placering av designelement, vilket medför en högre kognitiv belastning 

eftersom de måste lagra extra information som de inte behöver i arbetsminnet (Meyer, 

2015). Detta ökar även användarfrustrationen, vilket kan leda till att användare överger 
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en webbplats. Särskilt viktigt blir detta för den äldre generationen då kognitiva 

färdigheter försämras med stigande ålder. Det är då ohållbart att vissa designers hävdar 

att det inte är några problem om äldre användare inte förstår platt design intuitivt 

eftersom platta gränssnitt riktar sig till yngre användare (Meyer, 2015).  

Cho et al. (2015) visar i sin studie att det finns en positiv korrelation mellan graden av 

realism och förståelse, men även mellan realism och preferens hos seniorer. I studien 

kan det utläsas att seniorer uppfattar metaforisk design som lättare att förstå jämfört 

med platt design. Lee et al. (2011) beskriver hur förståelse för de problem seniorer har, 

exempelvis med att förstå datormedierad informationsteknologi, gör att en uppfattning 

kan skapas kring vilka strategier som bör tas i bruk för framtida utveckling av digitala 

tjänster. Farage et al. (2012) redogör för hur att det blir av stor vikt att produkter, 

kommunikationsmedel och hjälpmedel är designade på ett vis som möter de behov som 

finns och som passar för alla. De menar vidare att design som skapats med tanke och 

hänsyn till äldres behov och förmågor bidrar till minskad segregering och utanförskap. 

Farage et al. (2012) beskriver även att design som inkluderar designprinciper passar 

alla, oavsett ålder och leder till inkludering, vilket de menar främjar folkhälsa och 

välbefinnande då det blir enklare att förstå och därigenom minimerar hinder och 

problem vid användarinteraktion med en gränssnittsdesign.  

3. Metod 
Detta avsnitt har för avsikt att redogöra för de metoder som använts vid genomförandet 

av de undersökningar som utförts för examensarbetet. De olika studiernas deltagare, 

material, samt genomförande redogörs nedan, följt av en beskrivning kring hur etiska 

överväganden beaktats. 

3.1. Enkätundersökning och användartest 
För att kunna besvara frågeställningen, “Hur påverkas seniorers förståelse av platt 

design i jämförelse med traditionell design i kontexten av webbplatser och vilken 

betydelse har affordans för att stödja deras förståelse?”, bygger examensarbetet dels på 

en kvantitativ enkätundersökning och dels på ett kvalitativt användartest. Eliasson 

(2006) menar att det många gånger kan vara en fördel att kombinera kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder framhäver översikt och mönster medan 
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kvalitativa metoder framhäver insikt och djup. Vidare syftar kvantitativa metoder till att 

söka förklaring medan kvalitativa strävar efter förståelse (Tjora, 2012).  

I föreliggande examensarbete användes en enkätundersökning som en pilotstudie i 

syfte att få en översikt av och samla information om en grupp seniorer för att bättre 

kunna utforma användartestet. En pilotstudie ger möjlighet att justera frågors innehåll, 

antal och formuleringar för att skapa goda förutsättningar för genomförandet av ett 

användartest (Patel & Davidsson, 2011).  

Eliasson (2006) menar att kvantitativa metoder, som exempelvis enkätundersökningar, 

är bra för att kunna säga något om stora grupper, även om resurserna bara räcker till att 

undersöka en mindre grupp. En annan fördel med kvantitativa undersökningar är att det 

genom dem är möjligt att undersöka om svaren systematiskt hänger samman med 

demografiska variabler (Tjora, 2012), där ålder spelar en viktig roll för den här 

undersökningen eftersom den fokuserar på seniorer. En nätbaserad enkät 

sammanställdes med hjälp av verktyget Google Forms vars länk sändes via e-post till en 

av PROs föreningar. Anledningen till att vi vände oss till PRO är eftersom vi ansåg att 

det var störst möjlighet att få tag på vår målgrupp där. En fördel med webbaserade 

enkätundersökningar på internet är att den tillfrågade kan svara på frågeformuläret 

vilken tid på dygnet som helst samt på vilken plattform som helst. 

Medan kvantitativa metoder passar bra för att göra generaliseringar utifrån en mindre 

grupp, passar kvalitativa metoder bra för att fördjupa sina frågeställningar i syfte att 

söka sammanhang och förståelse (Eliasson, 2006). Inom samhällsvetenskapen är de två 

vanligaste kvalitativa metoderna användartest med tillhörande observation och intervju 

(Eliasson, 2006). Användartestet i detta examensarbete har som syfte och fokus att ta 

reda på seniorers förståelse av platt design i jämförelse med traditionell design med 

anknytning till designprincipen affordans. Till användartestet utfördes även en 

observation med syfte att uppfatta skeende och beteende i nuet. En fördel med en 

observation är att studera det människor faktiskt gör medan intervjuer studerar det 

människor säger att de gör (Tjora, 2012).  

Användartestet genomfördes med ett bestämt antal deltagare som baserades på ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kan både ha för- och nackdelar. Den 

främsta anledningen till detta val var avståndet. Eftersom enkäten blivit besvarad av 

seniorer bosatta i en annan del av landet var det även där de tillgängliga personerna för 
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användartestet befann sig. Detta då en del lämnat sina kontaktuppgifter i den 

webbaserade enkäten och givit medgivande till fortsatt kontakt. Med en begränsad 

budget i tid och kostnad gjordes bedömningen därför att utföra användartest och 

observation med seniorer som fanns nära till hands.  

En observatör kan ha olika roller. För den här undersökningen antogs en synlig 

observatörsroll där personerna var medvetna om vår observatörsroll. Detta eftersom vi 

hade uppföljande intervjufrågor till de olika bilderna som visades och de två 

webbplatserna där ett par uppdrag skulle utföras av seniorerna. Vidare föreslår Tjora 

(2012) beteckningen interaktiv observation, där forskaren intar en passiv roll som 

observatör men kan gå in i olika former av interaktion såsom samtal och assistans. 

Målet med att inta en passiv roll var främst att låta deltagarna få tid på sig och på så sätt 

kunna observera vad de gjorde och hur de tittade på skärmen. En del var osäkra ibland 

på om de gjorde rätt eller fel och behövde få frågan upprepad eller förklarad, vilket vi 

menar med assistans.  

3.2. Deltagare 
Totalt antal svarande på enkätundersökningen var 31 personer, vilka bestod av 14 

kvinnor (45%) och 17 män (55%), fördelat på 14 personer i åldrarna 65-70, sju stycken i 

spannet 71-75, åtta svarande i åldern mellan 76-80 och två personer som var 81 år eller 

äldre. 25 av deltagarna (80,6%) använder internet varje dag, medan tre stycken (9.7%) 

använder sig utav det några gånger per vecka, en person (3.2%) använder det några 

gånger per månad och två stycken (6.5%) några gånger per år eller mer sällan. I 

åldersintervallet 65-70 uppgav 12 stycken att de använder internet varje dag medan två 

personer använder internet några gånger i veckan. I åldersintervallet 71-75 uppgav 

samtliga personer att de använder internet varje dag och i åldersintervallet 76-80 var det 

sex personer som svarade att de använder internet varje dag, en person några gånger i 

veckan samt en person några gånger i månaden. Personerna som var 81 år eller äldre 

svarade att de använder internet sällan eller aldrig. Utav de svarande var det nio 

personer (29%) som främst använde sig utav en stationär dator som plattform för 

användande av internet, åtta personer (25.8%) använde sig av bärbar dator, åtta 

svarande (25.8%) använde surfplatta och fem personer (16.1%) använde smart 

mobiltelefon. Det var väldigt varierande i de tre yngre åldersgrupperna av vilken 
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plattform som främst används. I den äldsta åldersgruppen uppgav en person stationär 

dator och en person inget.  

Deltagarna i användartestet bestod av totalt åtta personer varav tre kvinnor och fem 

män. Kvinnorna var fördelade i åldrarna 66, 69 och 78, medan två av männen var 67 år 

gamla och resterande utav dem 74, 81 och 82. Sex utav deltagarna har tillgång till egen 

dator och samtliga har tillgång till en mobiltelefon, dock är tre utav dessa telefoner ej av 

smart modell. Av de deltagande är det två stycken som använder sig av internet flera 

gånger dagligen och tre stycken dagligen, medan resterande aldrig använder sig utav 

det.  

3.3. Material 
Enkätundersökningen utfördes via internet genom att en länk sändes via e-post till en av 

PROs föreningar som i sin tur publicerade länken för medlemmarna på sin hemsida. 

Utöver detta skickades länken ut via e-post till de medlemmar som hade en registrerad 

e-postadress och prenumererar på föreningens nyhetsbrev.  

Mycket tid och fokus lades på utformningen av frågorna till enkäten för att på bästa 

möjliga vis få svar på hur fokus skulle riktas i det kommande användartestet, se Bilaga 

1. Detta i enlighet med det Eliasson (2006) beskriver i hänsyn till att förberedelser är 

viktiga vid kvantitativa undersökningar eftersom de inte går att komplettera i efterhand. 

Enkäten bestod av både fasta svarsalternativ och öppna frågor, det vill säga frågor med 

hög grad av standardisering, samt både hög och låg grad av strukturering (Patel & 

Davidsson 2011). Vidare undveks långa frågor, ledande frågor, oklara och tvetydiga ord 

eller uttryck, samt negationer (Patel & Davidson, 2011). Exempelvis användes “digital 

delaktighet” i stället för “digitalt utanförskap”. Vissa av frågorna hade dikotoma svar 

medan andra innebar en Likert-skala med gradering från 1-5 för att avgöra var på skalan 

senioren ansåg befinna sig.  

Materialet till användartestet med tillhörande observation togs som tidigare nämnt 

fram med hjälp utav den fakta och teorier som funnits i litteratursökningen. Exempelvis 

det Meyer (2015) beskriver angående hur avsaknaden av affordanser kan leda till högre 

kognitiv belastning och göra det svårare för användaren att identifiera möjliga 

interaktiva element, samt det Oswald och Kolb (2014) skriver om hur platt design 

saknar 3D-effekter och innehåller färre eller inga affordanser och därför gör ett 
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gränssnitt mindre självförklarande. Användartestets material är även utformat utefter de 

svar som framkommit i pilotstudien. Trost (2014) beskriver hur ämnet i samspel med 

det teoretiska perspektivet bör styra metodvalet, vilket tagits fasta på för denna studie. 

Intressanta spår lokaliserades och användes för att definiera fokus, vilket bottnade ut i 

att jämföra traditionell- och platt design i relation till affordanser.  

I tidigare studier utförda av Cho et al. (2015) och Burmistrov et al. (2015) har 

jämförelser presenterats där skeumorf design ställts mot platt design. Dessa användes 

som inspiration till användartestet i detta examensarbete där två designobjekt av samma 

sort men med olika designutförande, ett med traditionellt utseende och ett med platt 

design, presenterades bredvid varandra i nio varianter, se Bilaga 2. Dessa bilder 

återfanns genom sökningar på nätet och valdes ut med hänsyn till att det skulle vara 

objekt som målgruppen ofta stöter på vid användande av internet. Till dessa bilder 

utformades tillhörande frågor med hög standardiseringsgrad, där varje bild hade samma 

eller liknande frågeställningar, se Bilaga 2. Bild 1-4 samt 7-8 hade samma uppsättning 

av frågor medan 5-6 såväl som bild 9 hade en annan utformning. I den avslutande delen 

av användartestet visades två olika webbsidor i sin helhet som valdes ut dels på grund 

av dess utförande och dels att de båda hade med e-hälsa att göra. Det lades stor vikt vid 

att den ena webbsidan hade övervägande traditionell design medan den andre hade platt. 

Anledningen till att webbsidor för e-hälsa valts berodde främst på att det i tidigare 

forskning belysts att seniorer kräver sjukvård i större utsträckning och att det därför blev 

intressant att undersöka hur målgruppen interagerade med denna typ av webbsidor. Till 

dessa webbsidor togs det fram en fråga samt två scenarios som syftade till att undersöka 

deltagarnas beteende och förståelse genom att se hur de gick tillväga vid interaktion 

med gränssnittet efter en enklare uppmaning. 

Alla frågor var av öppen karaktär vilket gjorde att personen som observerades kunde 

tolka och svara fritt. Vid användartestets inledning ställdes ett antal demografiska 

variabler som exempelvis behandlade könstillhörighet, ålder, tillgång till egen dator 

och-/eller mobiltelefon, användningsfrekvens av internet, samt om personen någonsin 

utfört ett läkarbesök online och om denne skulle kunna tänka sig att utföra ett sådant. 

Detta för att återkoppla till enkätundersökningen som tidigare gjorts och kunna dra 

paralleller mellan de båda studierna. Vid dessa inledande frågor registrerades enbart 

svaren och någon observation gjordes inte. 
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3.4. Genomförande 
En pilotstudie genomfördes i form av en kvantitativ enkätundersökning i syfte att 

undersöka om vår inriktning och forskningsfråga var adekvat samt inhämta statistik för 

att få en översiktlig bild av den aktuella situationen bland seniorer beträffande 

exempelvis användande av e-hälsotjänster, uppfattning av skeumorf och platt design 

och den digitala klyftan. Frågorna till enkätundersökningen togs fram med hjälp utav 

det material som funnits i den tidigare forskning och teorier som använts för 

examensarbetets bakgrundsdel och baseras på de tematiska teoretiska områden som tas 

upp i kapitlet, såsom exempelvis digitalisering, digital klyfta, e-hälsa och traditionell- 

och platt design. För att undvika eventuella missförstånd av frågorna fick några utvalda 

testpersoner svara på enkäten innan den skickades iväg. Eliasson (2006) menar att en 

nackdel med enkätundersökningar är att risken för missförstånd ökar eftersom det 

förutsätter att den tillfrågade förstår vad som står i frågeformuläret och det finns därför 

risk att missa svar. Det fanns inga missförstånd och inga ändringar gjordes.  

För att göra enkäten lättillgänglig användes Google Forms för att skapa frågor av 

olika karaktär och bredd för att täcka in de ämnen som belysts enligt 

bakgrundsavsnittet. Överst i enkäten informerades deltagarna om undersökningen samt 

att deltagande görs på basis av anonymitet. En förfrågan om hjälp med utskick av 

enkäten skickades till PRO som valde att skicka ut den till sina medlemmar vid en av 

deras enheter. Enkäten fylldes i digitalt med hjälp av valfri plattform. Enkäten fanns 

tillgänglig två veckor för deltagare och därefter exporterades resultatet från Google 

Forms för analys. De svar som enkätundersökningen inbringat, och citat av dessa, som 

används i detta examensarbete har namngivits i det ordningsnummer som svaret inkom, 

det vill säga person 1-31. 

Vidare valdes en grupp ut på åtta personer för att genomföra ett användartest med en 

tillhörande observationsstudie. Studien hade som inriktning att fånga seniorers 

förståelse av platt design i jämförelse med traditionell design för att ta reda på vilken 

betydelse affordanser har i sammanhanget. Personerna delades in i två grupper, grupp A 

och grupp B, med fyra personer i varje grupp. Deltagarna grupperades enligt A1, A2, 

A3 och A4 samt B1, B2, B3 och B4. Indelningen skedde genom lottning och slumpen 

avgjorde således i vilken grupp varje deltagare skulle ingå. Dessa grupper användes i 

syfte att undersöka huruvida visning av skeumorf- och platt designgränsnitt i olika 
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ordning hade någon effekt hos deltagarna och därigenom säkerställa reliabilitet. Studien 

utfördes under dagtid i deltagarnas hemmiljö med avseende att studera beteenden och 

skeenden i realtid i en naturlig miljö. Varje deltagare blev observerad vid ett enda 

tillfälle, vilket pågick under cirka 20-30 minuter. Ingen tidsgräns sattes eftersom varje 

observationstillfälle blir unikt och det därför är svårt att i förväg avgöra hur länge den 

fortlöper. Under användartestet användes en dator med tillgång till mus och tangentbord 

genom vilken bildmaterial visades på skärmen. En rad semistrukturerade frågor med 

stor möjlighet för personen att svara öppet och fritt ställdes i koppling till bildvisningen. 

Användartesterna inleddes med att deltagarna blev informerade om de etiska 

övervägandena som beskrivs närmare i avsnitt 3.5. De fick sedan titta på nio stycken 

bilder, se Bilaga 2. Varje bild bestod av två sammansatta bilder föreställande samma 

bildobjekt men en med platt design och en med traditionell design. De medverkande 

informerades inte i förväg om vad bilderna skulle föreställa, samt i vilken kontext de 

avses användas, med anledning av att ge deltagarna ett neutralt synsätt på objekten. 

Deltagarna observerades och iakttagelser dokumenterades. Under användartestet 

gjordes en ljudupptagning samtidigt som dokumentation utfördes i syfte att kunna 

fokusera på skeendet och beteendet i första hand och sedan gå tillbaka för att 

transkribera det som sagts (Patel & Davidsson, 2011). Den inledande delen av studien 

gick ut på att jämföra traditionell och platt design för att skapa en uppfattning kring 

huruvida seniorer uppfattar och förstår de olika designstilarna, samt att kartlägga denna 

förståelse i förhållande till det som har framkommit i enkätundersökningen. I den andra 

delen av användartestet användes scenarion för att undersöka hur väl användaren 

interagerar med plattformar som karaktäriseras av traditionell eller platt design. De fyra 

deltagarna som ingick i grupp A fick först se en webbplats med traditionell design 

(1177.se) och därefter utföra två scenarion. De fick sedan besöka en webbplats med 

platt design (mindoktor.se) där de fick utföra samma scenarion som för den traditionella 

webbplatsen. De fyra deltagarna som ingick i grupp B fick gå tillväga på samma sätt 

men omvänt, det vill säga de fick först se webbplatsen för platt design och sedan för 

traditionell design. Detta för att undvika eventuella överföringseffekter som kan uppstå 

givet den ordning som webbplatserna presenterades.  

Under användartestet ombads deltagarna att tänka högt i syfte att kunna ta del av vad 

och hur de tänkte angående de olika scenarion och webbplatserna. Tänka högt metoden, 
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eller “thinking aloud”, rekommenderas av Nielsen Norman Group och innebär att 

testdeltagare kontinuerligt tänker högt och förmedlar sina tankar när de använder ett 

system och rör sig i ett gränssnitt (Nielsen, 2012).  

3.5. Etiska överväganden 
Under tillfällena för de undersökningar som har genomförts har etiska överväganden 

gjorts i enlighet med de fyra krav som presenteras av Vetenskapsrådet (2002), nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 

ämnar vi redogöra för hur de fyra kraven tillgodosetts i föreliggande examensarbete. 

Informationskravet innebär att “forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Samtliga 

deltagare som medverkat i de båda studierna har informerats om undersökningens syfte, 

omfattning och villkor. Deltagarna har även delgivits information om sin roll och bidrag 

till studien, samt hur detta kommer att användas i examensarbetet (Patel & Davidsson, 

2011).  

Samtyckeskravet refererar till “deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). De samverkande 

deltagarna har medverkat på helt frivilliga villkor. Enkätundersökningen utfärdades på 

ett vis som gjorde att personerna i gruppen själva valde om de ville delta eller ej och de 

kunde när som helst avbryta sin medverkan genom att inte färdigställa enkäten. PRO 

har skriftligt medgivit samtycke till användande av organisationens namn i detta 

examensarbete. Inför användartestet togs personlig kontakt med deltagarna, vilka 

muntligt uttryckte samtycke till deltagande i studien. Enligt Tjora (2012) måste 

deltagaren tillfrågas om det går an att en ljudinspelning kommer göras samt om hur 

inspelningarna kommer att bevaras, hur de kommer att användas och när de kommer att 

raderas. Medgivande till inspelning av ljud under användartestet avlades muntligt inför 

tillfället för observationen (Patel & Davidsson, 2011).  

Konfidentialitetskravet innebär att “uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 

Samtliga deltagare har behandlats med respekt för personlig integritet. I enlighet med 

det Patel och Davidsson (2011) skriver angående konfidentialitet har de uppgifter som 
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införskaffats under de båda studierna behandlas med sekretess, vilket även framgått till 

de deltagande, vars vilka uppgifter och svar är helt anonyma och inte går att härleda till 

specifik person. I enlighet med konfidentialitetskravet används således inga uppgifter 

som kan röja personlig information i detta examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet innebär att “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Alla uppgifter som 

framkommit under studien har behandlats med sekretess och förvaras på ett vis som gör 

att ingen utomstående kan ta del av dem. Deltagarna har försäkrats om att de uppgifter 

som utlämnats inte kommer att användas i andra syften än studien för examensarbetet 

(Patel & Davidsson, 2011).  

4. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras de resultat som utvunnits genom empiriska undersökningar, i 

form av enkätundersökning och användartest. Resultaten ämnar besvara detta 

examensarbetes frågeställning, nämligen: Hur påverkas seniorers förståelse av platt 

design i jämförelse med traditionell design i kontexten av webbplatser och vilken 

betydelse har affordans för att stödja deras förståelse? 

4.1. Kvantitativ enkätundersökning 
Då enkätundersökningen utfördes som en pilotstudie i syfte att undersöka vilka 

beröringspunkter som tycktes förefalla mest relevanta för en fortsatt studie med 

användartest och observation, höll den en mer generell utgångspunkt gentemot 

examensarbetets bakgrundsdel.   

4.1.1. E-tjänster 

Totalt svarade 25 (80.6%) deltagare att de använder e-tjänster och självservice för att 

exempelvis utföra bankärenden, köpa biljetter och handla mat etcetera medan sex 

(19.4%) personer inte använder sådana tjänster. På frågan “Hur enkelt eller svårt tycker 

du det är eller verkar vara att utföra digitala självservicetjänster?” var det blandade 

svar i de tre yngre åldersgrupperna. Frågan hade en Likert-skala från ett till fem där ett 

var enkelt och fem svårt. Totalt svarade nio (29%) deltagare en etta, det vill säga att det 

är enkelt att utföra digitala självservicetjänster. Sex deltagare svarade en tvåa (19.4%), 
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sju svarade en trea (22.6%), fyra svarade en fyra (12.9%) samt fem stycken svarade fem 

(6.1%). I den äldsta åldersgruppen svarade båda deltagare fem. Det var alltså väldigt 

blandade svar för de som var mellan 66-80 år, där några av de yngre pensionärerna 

svarade fyra eller femma medan några av de äldre svarade en etta eller tvåa. Det var 

däremot tydligt att den äldsta åldersgruppen tycker det verkar vara svårt att utföra 

digitala självservicetjänster.  

På frågan som handlade om att göra ett läkarbesök online svarade 28 deltagare “Nej, 

jag vill träffa en läkare vid ett fysiskt besök” (90.3%) medan tre deltagare svarade ja 

(9.7%). De tre deltagare som svarade ja ingick samtliga i det yngsta åldersintervallet 65-

70 år och uppgav att de använder internet varje dag. Detta kan tolkas som att yngre 

seniorer som även har mer vana att använda internet kan också tänka sig att använda en 

digital tjänst för att utföra ett läkarbesök online.  

4.1.2. Traditionell design och platt design 

De svarande fick ta del av en bild i enkäten som föreställde två knappar där den vänstra 

knappen hade platt design och den högra hade traditionell tredimensionell design, se 

Bilaga 1. Totalt svarade 26 deltagare att de i första hand hade valt att trycka på den 

högra knappen, det vill säga den tredimensionella. Anledningar som gavs var att den ser 

mer ut som en knapp, den känns eller är tydligare, den framträder tydligast, den är 

upphöjd, den syns bättre, den är mer markerad, den ser mer inbjudande ut, finare, den 

har djup som en riktig knapp samt att skuggorna ger intryck av att det är en knapp. En 

deltagare svarade:  

 

“Beror på i vilket sammanhang den förekommer. Om sidan i övrigt har en del i 3D 

passar den högra bättre. Annars är den till vänster helt OK.” (Person 17) 

 

Två deltagare svarade “vet ej” och två deltagare svarade att de i första hand valt att 

trycka på den vänstra knappen, det vill säga den med platt design. Anledningar de 

uppgav var att den moderna tekniken är enklare att hantera samt att den är ren och klar 

och att det inte behövs några utsmyckningar. De som föredrog den vänstra knappen 

ingick båda i åldersintervallet 65-70 år. En klar majoritet föredrog alltså den 

tredimensionella knappen på grund av affordanser då de uppgav att den är “mer 
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markerad”, “upphöjd”, “har djup” och att “skuggorna ger intrycket av att det är en 

knapp”. De som föredrog den vänstra knappen kan tänkas vara vana vid platt design då 

de svarade att “den moderna tekniken” är lättare. 

4.1.3. Digital delaktighet 

På frågan “Känner du dig delaktig i dagens digitala samhälle?” svarade 22 deltagare 

“ja” (71%) medan nio personer svarade “nej” (29%). Av de som svarade “nej” tillhörde 

två deltagare åldersintervallet 65-70 år, två deltagare tillhörde åldersintervallet 71-75, 

tre deltagare tillhörde åldersintervallet 76-80 samt båda deltagarna som var 81 år eller 

äldre.  

På frågan om digitalisering av samhället skapar klyftor mellan åldersgrupper var det 

endast två deltagare som ansåg att det inte gör det. Anledningar de uppgav var att “Jag 

får ofta hjälp av de yngre om det är något som jag inte kan” (Person 7) och “Jag 

använde dator i arbetet” (Person 8). Deltagarna har således utgått från sig själva trots 

att frågan rörde mer en allmän uppfattning om klyftor i samhället. De övriga 29 

svarande ansåg att digitaliseringen av samhället skapar klyftor mellan åldersgrupper 

även om några svarade att de själva inte känner sig utanför. Exempelvis svarade en 

deltagare att “Jag tycker synd om dem som är 80 och äldre och inte intresserade av 

teknik. De hamnar utanför och får det svårt att klara vardagen. Även de som drabbas 

av olika former av demens får det svårt ganska snart” (Person 17). En annan deltagare 

svarade “Ja det anser jag. Inte för min egen del men många äldre i Sverige har svårt att 

hänga med i den snabba utveckling som sker” (Person 3).  

Majoriteten av de anledningar som uppgavs handlade om att tekniken går för fort för 

de som inte växt upp med datorer och att äldre har svårt för att hantera och hänga med i 

den snabba utvecklingen samt att den yngre generationen är uppfödd med tekniken. 

Exempelvis svarade en deltagare att “Ja, det gör det. Det har gått lite för fort med 

digitaliseringen, eller snarare att försvåra möjligheten att behålla "det gamla". Tänker 

bl a på svårigheten för våra gamla att ta ut kontanter samt att TV hänvisar alla att "gå 

in på vår hemsida" både vad gäller nyheter och annat” (Person 6). Andra svarade att 

det är svårt för äldre att hänga med i digitaliseringen som inte har barn och barnbarn 

som kan hjälpa till och att personer som inte har en dator blir utanför. Men även med en 

dator kan en individ hamna utanför. Ett svar som gavs var att “Även om man har egen 

dator behövs hjälp med mycket av det tekniska. Utan barn och barnbarn som kan hjälpa 
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till är det svårt” (Person 29). Två svar handlade mer om självservicetjänster där en 

svarade “Tjänster lanseras som om de vore självklarheter. De är inte det för personer 

födda i järnspisens tidevarv!” (Person 19) medan en annan deltagare svarade “Att inte 

kunna gå på banken och få ut pengar vi äldre har inte lika lätt att lära oss swish” 

(Person 12). Slutligen svarade en deltagare på frågan “Det är åldersdiskriminering” 

(Person 18).  

Trots att 29 personer ansåg att digitaliseringen av samhället skapar klyftor mellan 

åldersgrupper var det ändå en majoritet med 22 deltagare som svarade att de inte känner 

sig utanför. Av de som svarade att de känner sig utanför är det blandat mellan de tre 

yngre åldersgrupperna. Inget tyder på att äldre seniorer känner sig mer utanför än yngre 

seniorer. Först i den äldsta åldersgruppen blir det tydligt där de båda svarande känner 

sig utanför. Många uppgav dessutom att det blir svårt utan hjälp från familjemedlemmar 

som barn och barnbarn. De som inte har barn och barnbarn att vända sig till riskerar då 

att bli utanför. En deltagare svarade även att äldre som drabbas av demens får det svårt 

med tekniken ganska snart vilket är en direkt koppling till den vision Sverige har om e-

hälsa 2025 om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 

välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet. De riskerar således att bli utanför det digitala samhället i större 

utsträckning.  

4.2. Kvalitativt användartest med observationsstudie 
För användartest gjordes en observationsstudie återkoppling till de av 

enkätundersökningens delar som upplevdes relevanta utifrån examensarbetets 

frågeställning i förhållande till de svar som har samlats in. I studiens inledning ställdes 

en rad frågor av demografisk art, dels för att få en bild av deltagarna, men även för att i 

efterhand kunna se om det finns tecken på samband mellan de svar som inkommit 

genom enkätundersökningen och användartestets svar.  

Ett par av de inledande demografiska frågorna undersökte ämnet e-hälsa och 

läkarbesök online. Detta ansågs relevant då enkätundersökningen visade tydliga 

negativa tendenser och resultatet i användartestet visade sig hålla samma linje. Alla de 

åtta medverkande svarade “nej” på frågan om de någonsin genomfört ett läkarbesök 
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online. På den uppföljande frågan “Skulle du kunna tänka dig att genomföra ett 

läkarbesök online?” svarade sju av åtta “nej”. När deltagarna sedan blev frågade 

“varför” visades det tendenser på avsaknad av tillit och då främst i hänsyn till att det 

tycks finnas en uppfattning om att läkaren behöver ha en fysisk kropp framför sig för att 

kunna undersöka den på ett korrekt sätt. 

 

“Nej min generation är uppväxt med att man går till läkaren för att utföra en 

undersökning. Läkaren kan ju omöjligt veta vad som är fel på mig via en skärm. Jag 

tror det kommer bli mycket sånt där… att någon säger att den har ont i ryggen och 

det går ju inte att kontrollera. Det har redan konstaterats att det kommer bli 

kostsamt för kommunerna.”  (Person A2) 

 

“Jag vill gärna ha ett personligt besök. Tror det är lättare att visa och förklara då.” 

(Person B2) 

 

De svar som gavs visar fortsatt tydliga tendenser på negativ inställning till läkarbesök 

online, mycket beroende på tillit och vana, vilket tyder på att det möjligen krävs någon 

form av invänjning och förändring av denna typ av tjänster för att attrahera även den 

äldre målgruppen. En möjlig lösning vore att inkludera en anhörig, vän eller till och 

med personlig läkare vid introduktionen av denna typ av tjänst för att vägleda och 

besvara eventuella tekniska frågor. Utifrån svaren syns tydliga tecken för att det 

fortsättningsvis bör finnas möjlighet till fysiskt besök hos läkare och vårdcentral. 

4.2.1. Jämförelsestudie av grafiska objekt 

Efter de demografiska frågorna visades en serie med nio bilder som demonstrerades i 

samma ordningsföljd för samtliga deltagare. Varje bild innehöll två objekt där det 

vänstra var av traditionellt- och det högra platt designsnitt, se Bilaga 2. Nedan redogör 

vi för vardera av de bilder som uppvisades. 

 

På den första bilden som visades syntes två knappar. Samtliga deltagare förstod vad 

bilderna föreställer och vad de kunde användas till, men det framgick att inte alla 

förstod att det var digitala knappar det handlade om.  
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“Ja, det är väl på och avstängningsknapp till en elektronisk apparat.” (Person B1) 
 

“Har jag en radio eller tv och där står on ska jag trycka på den knappen och stänga 

av på off.” (Person B4) 

 

 

Figur 1. Illustrationen visar två knappar där den högra utgör platt design, medan den vänstra är baserad 

på traditionell design. Hämtad från https://www.obsid.se/livsstil/flat-design-kontra-skeuomorphic-design/ 

 

Två stycken av deltagarna föredrog den högra, platta designen, medan sex stycken valde 

den vänstra, traditionella versionen. Intressant i sammanhanget är att de två 

medverkande som föredrog det platta designutförandet också var de äldsta deltagarna, 

vilket motsäger det som tidigare rapporter belyst angående att den äldre gruppen av 

seniorer ska ha svårare att hänga med i dagens nya teknik och design (Van Deursen & 

Van Dijk, 2010). Nedan visas ett exempel för hur en av deltagarna motiverade sitt val 

av den vänstra, traditionella knappdesignen. 

 

“Jo för att den använder jag kanske mest. Den är snyggare. Den andra är lite 

intetsägande. On är klarare om man ser dåligt.” (Person B4) 

 

Det tycktes främst bero på tydlighet då valet av designversion valdes, men ett par av de 

medverkande verkade gå mer efter faktumet att det stod “on” på den vänstra knappen 

och att den då satte igång någonting, vilket gjorde att den valdes före “off”. Det 

uttrycktes bland annat att det vore dumt att stänga av någonting innan det har satts 

igång, vilket tyder på att de möjligen inte förstod att knapparna inte hörde ihop. 
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Den andra bilden visade två versioner av en digitalt designad kalender, vilket alla 

deltagare snabbt förstod att de föreställde. Samtliga kunde även redogöra för olika 

funktioner en kalender har och hur de används. Två av deltagarna föredrog den platta 

versionen före den traditionella, medan sex stycken valde den sistnämnda.  

 

“För att svarta siffror mot grå botten är tydligare för mig att läsa. Den högra är 

siffrorna inte skarpa. Det är bättre skärpa på siffrorna på den vänstra sidan än vad 

det är på den högra. Den grå botten accentuerar och skärper de svarta siffrorna.” 

(Person A2) 

 

“Det är lite mer grejer på. Färg! Färg framförallt. Röd och grön och lite färger och 

så. Sen är det lite knappar här och var så undrar man vad är det? Är det någonting 

som är inlagt eller så?” (Person B2)   

 

 

Figur 2. Illustrationen visar två kalendrar, varav den högra baseras på platt design, medan den vänstra 

utgör traditionell design. Hämtad från http://www.vyrazu.com/blog/design-technique-to-use/ 

 

Det tycktes främst vara avgörande vad de vant sig vid sedan tidigare och vilken de 

tyckte sig känna igen. Även färgsättning tenderar vara en avgörande faktor för att valet 

föll på den traditionella versionen. Detta är i linje med det Farage et al. (2012) beskriver 

angående rekommendationen att använda sig av tydlighet, samt invanda placeringar och 

designutseenden vid design av webbgränssnitt för seniorer. 
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Tredje bilden som visades för de deltagande föreställde två versioner av kalkylatorer, 

vilket alla utom en slutligen förstod. Två deltagare svarade att det var telefoner på 

bilden, men en utav de två personerna resonerade sig till slut fram till att det var det som 

visades på telefonens skärm på bilden som det handlade om. För denna bild var 

resultatbilden för de två versionerna mer jämn, då tre stycken valde den högra och fyra 

den vänstra. En av de svarande kunde inte välja vilken som föredrogs då denne ansåg att 

de inte var jämförbara. Bland de som valde den högra, platta designversionen sades det 

bland annat:  

 

“Stora rejäla tangenter och ja.. ja, det är nog det.” (Person A3) 

 

“Den syns bäst. Det är touchknappar ju. Man kan trycka. Den andra har ju vanliga 

knappar ju.” (Person A4) 

 

 

Figur 3. Bilden föreställer två versioner av kalkylatorutseende för mobiltelefon. Den högra utgör platt 

design, medan den vänstra har traditionellt designutförande. Hämtad från https://axc3670.wordpress.com/ 

2014/05/18/flat-vs-skeuomorphism/ 

 

För den vänstra gavs kommentarer som fokuserade mer på färgsättning och synliga 

funktioner. En utav de som valde denna traditionella version visade även indikationer på 

att det fanns fördelar även hos den andra versionen som inte valts, framförallt gällande 

läslighet.  
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“Jag tycker utseendet är snyggare men det är tydligare siffror på den andra. Ser 

man dåligt så är den högra bättre att se. Ser man dåligt så är det bättre syn på den 

högra än på den vänstra.” (Person B4) 

 

Det blir tydligt i resultatet för test och observation för denna bild att tydlighet, kontrast 

och storlek förefaller vara av stor vikt för hur en design tas emot. Intressant var att 

många tycktes uppskatta tydligheten för läslighet och storleken på knapparna i den 

platta designen, men utseendet och färgsättningen i den traditionella designversionen. 

Detta är i linje med det Hanson (2011) skriver angående att design för äldre bör ta 

hänsyn till den synnedsättning som ofta kommer med ålder och som också gör att det 

blir viktigare att tänka på kontrast och tydlighet. 

På den fjärde bilden demonstrerades en bild som föreställer två versioner av en 

kundvagnsknapp. Samtliga deltagare förstod att det var en sådan som visades, men alla 

verkade inte förstå att det handlade om e-handel, utan de verkade ha för sig att det 

handlade om en symbol som fanns vid en fysisk kundvagn i en butik. Det föreföll heller 

inte som att det tydligt framgick för alla medverkande att objekten föreställde knappar 

som var klickbara.  

 

“En kundvagn. Där man ska hämta kundvagnen i butik.” (Person A4) 

 

“Det är en varuvagn i ett köpcenter. En symbol att man trycker väl på en knapp så 

kan man använda varuvagnen.” (Person B1) 
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Figur 4. Illustrationen visar två knappar för kundvagn varav den högra utgör platt design och den vänstra 

baseras på traditionell design. Hämtad från https://dribbble.com/shots/1123651-Skeuomorphic-vs-Flat-

Design 

 

Samtliga medverkande förstod vad vagnen kunde användas till, men även här var det 

oklart för en del av de svarande att det var internethandel de syftade till. Någon trodde 

exempelvis att det var en knapp som skulle användas i butik för att låsa upp en 

kundvagn så den kunde användas och någon svarade att det kunde lastas saker i den, 

som exempelvis en hund. För denna bild valdes den högra versionen av tre deltagare. 

 

“Den ser mer aptitlig ut för min del. Jag vet inte varför, men det är min syn. Jag 

tycker den är tydligare på något vis.” (Person A1) 

 

“Den är mer svart. Mer markerad. Den andra syns inte.” (Person B3) 

 

En av deltagarna tyckte inte att det syntes någon skillnad mellan de två versionerna och 

kunde därför inte avgöra vilken av dem som föredrogs. De fyra kvarvarande deltagarna 

föredrog den vänstra med motiveringar som exempelvis:  

 

“Den är lite mer (visar med händerna runda former) den sticker ut. Den är 

iögonfallande. Där är 3D i den. Man ser formerna!” (Person A4) 

 

“Den är mer tydlig. Jag har lite dålig syn också så ser jag den mycket tydligare än 

den högra. Den är mer markerad menar jag.” (Person B2) 

 

Det upplevs svårare att avgöra vad som faktiskt ligger till grund för de medverkandes 

val av design i detta fall då både de som valde den platta eller den traditionella 

versionen tycktes basera det på att det handlade om tydlighet. Det faktum att en 

deltagare även uttrycker att denne inte ser någon skillnad mellan de två versionerna kan 

tyda på att det inte förefaller finnas någon specifik preferens för hur utseendet bör se ut 

för att öka förståelsen. Däremot tyder de svar som indikerat på att det inte framgår att 
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det är tryckbara digitala knappar om att det saknas ledtrådar som signalerar om detta på 

ett tydligt sätt. Då denna oförståelse för klickbarheten ter sig gälla både de olika 

designvarianterna, inte bara den platta, kan det som Meyer (2015) menar angående att 

vana av 3D-effekter i samröre med andra affordanser som indikerar på klickbarhet 

skulle göra en designs syfte mer tydligt ifrågasättas. 

Femte och sjätte bilden visades var och för sig och visade bara ett objekt vardera. 

Båda bilderna föreställde sökrutor, varav en hade traditionellt utförande och den andra 

platt. Dessa bilder visades i olika ordning för deltagarna beroende på vilken grupp de 

tillhörde. Grupp A fick se den traditionella först och platta efter, medan grupp B fick se 

dem i omvänd ordning. Resultat för traditionell design av sökruta redovisas 

inledningsvis och övergår sedan i redovisning av resultaten för det platta 

designutförandet.  

Den skeumorfa sökrutan möttes av en del frågande ögon från deltagarna. Sju av 

deltagarna verkade förstå att det gick att klicka på knappen där det stod “GO”, men det 

var bara en av dem som uttryckte att det handlade om en sökfunktion. Resterande visade 

genom sina kommentarer tecken på att de förstod att om de klickade på knappen var det 

någonting som startade eller skulle ske. En av deltagarna förstod inte alls vad bilden 

föreställde och två stycken av de svarande gav intryck av att de tycktes förstå det som 

att det handlade om maskiner såsom kopieringsmaskin, datorskärm eller stereo. När de 

uppmanades förklara hur de skulle använda sig utav objektet var svaren av liknande 

karaktär. 

 

“Man skriver ju in vilket program man vill starta och sen trycker man på ’GO’.” 

(Person A1). 

 

“Om jag söker någonting så står det ju ‘GO’, det betyder tryck, alltså börja. Nu står 

det ju inte hitta.se eller hitta utan det står ‘GO’, men någonting måste ju hända om 

jag trycker på ‘GO’. Start alltså.” (Person B2) 

 

“Om jag gissar så skulle jag säga att det är en stereo så man trycker på den blåa 

knappen och startar upp den. Men jag vet inte.” (Person B4)  
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Figur 5. Illustrationen visar ett sökfält med traditionellt designutförande. Hämtad från 

https://colorlib.com/ wp/free-css3-html5-search-form-examples/ 

 

Sökrutan med platt designutförande möttes av liknande frågande reaktioner, men det 

var färre som förstod vad bilden föreställde. Någon svarade att det var en knapp som 

används för att avsluta någonting och en trodde det var ett nyckelhål till ett lås. Två 

personer förstod inte alls vad bilden föreställde och kunde inte svara på vad objektet 

skulle användas till, medan två svarade att det var förstoringsglas och gav sedan 

indikationer på att det var en funktion för att göra text större. Endast två personer 

svarade att det var en sökruta det rörde sig om.  

 

“... Om jag inte hittar på annat vis så använder jag den sökrutan. Jag har lärt mig 

det att det finns ett sånt där (pekar på förstoringsglaset) så vet jag att det är så det 

ska användas.” (Person A3) 

 

“Skriva in det jag söker på internet och sedan trycka på den röda symbolen och låta 

internet leta upp det jag vill ha reda på.” (Person B1) 

 

“Om jag behöver förstora om det t.ex. är en text och jag tycker den är för liten då 

måste jag klicka på den för att få en större text. Om det inte är så att jag går in på 

datorn för att ibland kan man ju ändra texten i datorn också om man är lite närsynt 

så kan man få större text, det finns ju redan inlagt om man vill. För synskadade. 

Men det är det enda jag kan tänka mig att det är ett förstoringsglas.” (Person B2) 
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Figur 6. Illustrationen visar ett sökfält med platt designutförande. Hämtad från 

https://pngtree.com/so/search- box 

 

För observationen av dessa två bilder kan konstateras att det inte tycktes ha någon 

inverkan för förståelsen av de olika objekten beroende på vilken bild som visats först 

och därmed inte heller beroende på vilken grupp deltagaren tillhörde. Det syntes inga 

tendenser för att deltagarna hade benägenhet att förstå den andra visade bilden bättre 

efter att ha sett den första, vilket skulle kunna indikera på att samtliga såg de olika 

objekten som vitt skilda. Detta syns även i svaren, där det ges till synes olika 

uppfattningar av vad bilderna föreställer och vad objektet kan användas till. Här verkar 

det finnas olika uppfattning och associationer utifrån tidigare kunskap om de olika 

ikoner som syns i objekten och fokus ter sig ofta mer dras till det som visas i 

knappdelen av bilderna i form av texten “GO” eller förstoringsglaset. Eftersom dessa 

bilder inte satts i jämförelse med varandra finns inga data angående vilken av 

designerna som föredras av deltagarna, men slutsatsen kan dras att majoriteten förstod 

att en förväntas klicka på de färgade fälten i de båda objekten. Här skulle det Meyer 

(2015) beskriver i sin rapport kunna ifrågasättas. Enligt henne skulle den traditionella 

designen i den först beskrivna bilden tydligare indikera på klickbarhet än vad den platta 

versionen skulle göra, men det föreföll under observationen inte vara någon skillnad 

gällande förståelsen i just detta hänseende. 

Den sjunde bilden höll samma upplägg som de första fyra och visade två versioner av 

en nedladdningsknapp, den vänstra skeumorf och den högra i platt designutförande. Sex 

utav deltagarna förstod att det var en nedladdningsknapp och att den förväntades tryckas 

på för att ladda ner någonting. Två av deltagarna var osäkra på vad det var för någonting 

och trodde det antingen hade med en toalett eller en verktygsmaskin att göra. Alla utom 

en deltagare uppgav att de föredrog det vänstra utförandet före det högra. Den ensamt 

svarande deltagaren tyckte att de båda objekten såg likadana ut och kunde därför inte 
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välja en. Anledningarna till att deltagarna valt som de gjorde var av olika karaktär, men 

det tycktes främst handla om färgsättning, formspråk och kontrast.  

 

“Den är inte så stel. Den har mer rundare former och är utstickande. Den är 

skiftande i färgen. Har ett djup liksom.” (Person A4) 

 

“Den är synligare, tydligare. Det är själva texten, färgen och… vad heter det? 

Layouten som är tydligare.” (Person B2) 

 

 

Figur 7. Illustrationen visar två nedladdningsknappar varav den högra utgör platt design och den vänstra 

baseras på traditionell design. Hämtad från https://uxplanet.org/buttons-in-ui-design-the-evolution-of-

style-and-best- practices-56536dc5386e 

 

Givet de svar som inkommit kan det återigen konstateras att valen baseras mycket på 

tydlighet, kontrast och läslighet av texten, vilket också beskrivs av Hanson (2011) som 

anger att äldre personer ofta upplever problem med reducerat färgseende och nedsatt 

förmåga att uppfatta kontrast och detaljer. Svaren går även i linje med det Brattberg 

(2017) redogör för i hänseende till hur design och struktur blir avgörande för seniorens 

förståelse och inlärning då symptom av synnedsättning upplevs.  

Bild nummer åtta demonstrerade en skeumorf- och en platt designversion av en ikon 

tillhörande applikationen Instagram. Samtliga deltagare förstod att det var en kamera 

det handlade om och tre av dem indikerade på förståelse om att det syftade just till 

Instagram. Samtliga av de medverkande svarade också att de skulle använda den till att 

fotografera med, men det gavs även svar som visade på att den skulle kunna användas 

som webbkamera, eller att den indikerade att en extern kamera finns kopplad till datorn. 

Samtliga deltagare föredrog det vänstra, traditionella utförandet, vilket för flera utav 

dem tycktes bero på den tredimensionella och verklighetstrogna designen.  
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“Den är lite mer professionellt utförd. Det är mer djup i bilden.” (Person B1) 

 

“Den är mer tredimensionell. (Växlar över till den högra och pekar). Den är så 

platt. Det händer ingenting i den bilden. Den tror man ju inte är verklig. (Växlar 

över och pekar på den vänstra). Den tror man är mer verklig. (Växlar till den högra 

igen). Den ser ut som att du hade fått det på ett papper.” (Person B2) 

 

 

Figur 8. Illustrationen visar två ikoner för applikationen Instagram varav den högra utgör platt design och 

den vänstra baseras på traditionell design. Hämtad från https://medium.com/@evanknight/the-ios7-

design-is-a- ploy-8309da64c3e6 

 

Sett till det Meyer (2015) skriver angående hur tredimensionell, skeumorf design ger 

illusion av djup i ett gränssnitt, vilket hjälper användaren förstå och tolka visuell 

hierarki kan det konstateras att flera utav de svarande just beskriver detta djup i det 

vänstra objektet, vilket också tycks tilltala ögat. Det syns också tydliga samband till 

förkunskap om föremålet och förståelse för designen, vilket verkar bero mycket på det 

verklighetstrogna gränssnitt som används i den vänstra, traditionella designen (Meyer, 

2015). 

Nionde och sista bilden som visades för de medverkande föreställde två versioner av 

en dialogruta med två valmöjlighetsknappar. Deltagarna fick svara på vilken av de två 

versionerna som var lättare att förstå och samtliga valde den vänstra, traditionella 

designen. För denna bild tycktes valet återigen bero mycket på färgsättning, layout och 

kontrast. Flera svarade att de föredrog det traditionella utförandet på grund av att de 

kunde se texten lättare på dess mörka bakgrund och att knapparna på den var tydligare. 
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“Den ser ut som att man vill trycka på den. Den andra är inte så klar med 

tryckfunktionen. Här ser man ju vad det är de vill att man ska göra.” (Person A1) 

 

“Den är mörkare blå. Den andra är vit. Det är lättare att se på den mörkblåa.” 

(Person B4) 

 

 

Figur 9. Illustrationen visar två dialogrutor varav den högra är baserad på platt design och den vänstra 

utgör traditionell design. Hämtad från https://robots.thoughtbot.com/abstraction-vs-skeuomorphism 

 

Genom de beteendemönster och svar som angavs under observationen var det tydligt att 

den vänstra designvarianten var den som hade en överlägsen förmåga att locka till sig 

deltagarens blick och tycke. Utifrån de svar som inkommit kan tendenser härledas till 

att denna vänstra versions gränssnitt, i linje med det Meyer (2015) skriver angående 

affordanser och tredimensionella effekter, ökar förståelsen för vad som ter sig klickbart 

eller ej. Dock ligger som för flera av de tidigare redovisade bilderna mycket fokus på de 

textelement som finns med i gränssnittet och många kommentarer handlar om läslighet 

och kontrast, vilket indikerar på att det även detta är av stor vikt för förståelsen av ett 

designobjekt. 

4.2.2. Jämförelsestudie av webbsidor 

Avslutningsvis visades i detta användartest två webbsidor i sin helhet, varav en hade ett 

mer traditionellt och en ett platt designutförande. Här användes återigen 

gruppindelningen där grupp A först fick se den traditionella, sedan den platta versionen, 

och grupp B tvärtom. Resultaten redovisas i ordningen traditionell först, sedan platt.  
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För att visa en webbsida med element av traditionell design användes 1177.se, vilken 

visades i sin helhet, med startsidan som introduktion. De flesta medverkande förstod att 

det handlade om en sida som användes för att söka rådgivning gällande läkarvård och 

sjukvård, men en deltagare tycktes tro att det var en sida för en tandläkare, vilket 

förmodligen berodde på att bilden på startsidan föreställde en tandläkarmottagning. 

Gemensamt för många av de deltagande var att de tycktes läsa texten på skärmen för att 

sedan återge det de läst för att förklara vad som kunde utföras. Då deltagarna ställdes 

inför ett scenario där de skulle visa hur de gör för att logga in på sidan väljer de flesta 

den knapp som finns överst i sidans högra hörn. Vad som då framstår som förvirrande 

för några utav deltagarna är dock att det finns två sådana knappar på olika ställen på 

sidan, den ena uppe till höger i huvudmenyn, och den andra i en ruta längre ned i en vit 

informationsruta. Intressant i sammanhanget är att de två personerna som upptäckte 

båda dessa knappar tycks tro att de har olika funktion och att texten “Boka tid eller 

förnya recept”, som står i den vita informationsrutan, också är det som kan utföras då 

användaren loggar in genom den knappen.  

 

“Ja det beror ju på vad jag ska göra. Om jag ska boka tid eller förnya recept så kan 

jag ju logga in här. (Visar logga in-knappen i den vita rutan med muspekaren) 

Annars så finns ju denna om jag vill logga in här. (Visar logga in-knappen överst i 

huvudmenyn).” (Person B2)   

 

Deltagarna ställdes inför ett andra scenario där de uppmanades visa hur de skulle gå 

tillväga för att hitta vårdinformation om en viss sjukdom. Alla deltagare utom en väljer 

direkt att använda sig utav det sökfält som finns mitt på sidan, vilket gör att deras 

premiss ändras och de får inte längre använda sökfältet när de ska hitta informationen. 

Det märks direkt att samtliga deltagare får leta mer på sidan och flera av dem tittar 

noggrant igenom dess innehåll, både grafiska element och textelement. Det skiljer sig 

något i hur lång tid det tar för varje deltagare att hitta rätt och det är också skilda 

tillvägagångssätt i förhållande till antal musklick- och scrollningar. Under detta 

avslutande scenario uppmärksammades en hel del frustration och frågor, både muntliga 

och genom blick. En deltagare ger till och med upp innan denne hittat fram till den 

eftersökta sidan. 
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För att visa en webbsida med platt design valdes mindoktor.se, vilken även den 

visades i sin helhet med utgångspunkt från dess startsida. Samtliga deltagare förstår 

direkt, eller efter ha granskat sidans innehåll att dess syfte går ut på att en ska kunna 

söka vård eller besöka en läkare online. Precis som för föregående webbsida syns det 

tydligt vid observationen att deltagarna läser textinnehållet på sidan för att förstå vad 

den innebär. Flera av dem berättar högt under tiden som de läser.  Det är även tydligt att 

flera av de medverkande sedan tidigare vet om att denna typ av tjänster finns. 

 

“Man kan skaffa en läkare på en telefon. Ladda ner en läkare. Jag har sett det på 

TV att man kan göra det. Och då kan jag ringa till honom när jag vill och få kontakt 

med honom eller henne eller vad det nu är. Jag har sett det på TV, de hade en 

läkare som de ringde till på telefonen.” (Person B4) 

 

Då deltagarna ställs inför ett scenario där de uppmanas visa hur de skulle gå tillväga för 

att logga in på webbsidan är det i stort sett ingen som har några problem att hitta. Endast 

två stycken av de medverkande tittar på någon annan del av webbsidan innan de hittar 

platsen där det står “logga in”. Då de ska hitta vårdinformation om en specifik sjukdom 

är det dock flera som stöter på patrull. Hälften av deltagarna hittar snabbt till knappen 

som leder till sidan med vårdinformation och väljer att klicka på den. Övriga deltagare 

har en lite krokigare väg fram till målet. Det är återigen tydligt att de läser den text som 

finns på sidan för att navigera sig fram.  

 

“Kanske man kan göra det där? (Klickar på hamburgermenyn). Nej, tillbaks igen. 

(Läser texten i huvudmenyn). Nej! Det hittar jag inte på denna. (För muspekaren 

mellan de olika menyvalen. Tittar sedan nere i den vita rutan och för muspekaren 

till den röda knappen. Trycker). Ja, där var det ju en del i alla fall. (Scrollar ner och 

tittar på de olika objekten). Ja, då är det ju här.” (Person A3) 

Efter användartestet kan det konstateras, att det trots indelning i två grupper med skild 

exponeringsordning av traditionell och platt design, inte föreföll uppmärksammas någon 

skillnad i förhållande till hur senioren förstod och uppfattade det som de såg. Oavsett 
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vilken ordning var svaren tämligen lika och det kan därför konstateras att det inte hade 

någon speciell, varken positiv eller negativ effekt att se det ena före det andra. 

5. Diskussion 
Det övergripande syftet med detta examensarbete var att jämföra traditionell- och platt 

design för att ta reda på huruvida seniorer, i enlighet med tidigare forskning, har svårare 

att förstå och ta till sig ett platt användargränssnitt. Med hjälp av de kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar som utförts fanns avsikten att besvara frågeställningen för 

detta examensarbete: Hur påverkas seniorers förståelse av platt design i jämförelse med 

traditionell design i kontexten av webbplatser och vilken betydelse har affordans för att 

stödja deras förståelse? 

5.1. Teknologi som stöd för digital integration 
De teorier som tas upp genom problematiseringen av digitaliseringens framfart i 

förhållande till seniorer, som påstår att de skulle ha svårigheter att hänga med tekniken, 

tycks stämma utifrån de undersökningar som utförts för detta examensarbete. Findahl 

(2014) menar på att det är de allra äldsta som är i störst risk att hamna i ett digitalt 

utanförskap, vilket är intressant i hänseende till de svar som angivits i 

enkätundersökningen, där majoriteten av de svarande inte upplever utanförskap. En 

majoritet med 22 deltagare svarade att de inte känner sig utanför trots att 29 deltagare 

ansåg att digitaliseringen av samhället skapar klyftor mellan åldersgrupper. Inget tyder 

dock på att äldre seniorer känner sig mer utanför än yngre seniorer. Av de som svarade 

att de känner sig utanför var det tämligen blandat i de tre yngsta åldersgrupperna, det 

vill säga mellan 66 och 80 år. En 67-åring kunde exempelvis känna sig utanför medan 

en 78-åring inte gjorde det. Däremot syns det tydligt att de som tillhör den allra äldsta 

åldersgruppen känner sig utanför i störst utsträckning. 

Anledningen till känslan av utanförskap skulle kunna bero på den snabba 

utvecklingen av tekniken och digitaliseringen av tjänster som också visar tendenser på 

att den äldre befolkningsgruppen upplever att de har svårare att förstå den nya tekniken. 

Seniorer får ofta förlita sig på familjemedlemmar som hjälper dem, vilket många 

deltagare också svarade att så var fallet i enkätundersökningen. Flera angav att de får 

hjälp av yngre när de inte själva klarar av att reda ut tekniken, vilket skulle kunna tyda 
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på att de upplever att det är för svårt och krångligt att förstå hur de ska göra för att 

själva använda sig av internet och digitala tjänster. Många av de svar som inkommit i 

enkätundersökningen pekar på att seniorer upplever att eftersom de inte har vuxit upp 

med tekniken är det svårare att hänga med, vilket går i linje med det Prensky (2001) tar 

upp angående digitala infödingar gentemot immigranter. Bergström (2017) beskriver 

vidare att det finns en digital klyfta som syftar till skillnader mellan yngre och äldre 

seniorer. De undersökningar som utförts i detta examensarbete visar dock att skillnaden 

mellan yngre och äldre inte tenderar skilja sig märkbart i förhållande till förståelse av 

informationsteknik och användande utav den. Snarare verkar det handla om en typ av 

kompetensklyfta som grundar sig i individens bakgrund, likt det Friemel (2016) 

beskriver i sin rapport. Denna klyfta lär kvarstå framledes, vilket är i linje med det 

Hanson (2011) tar upp angående att den ständiga utvecklingen av tekniken gör att även 

de som idag har koll på den digitala tekniken inte med säkerhet har det i framtiden, då 

tekniken framledes lär se annorlunda ut. En kan ställa sig frågande till om det finns 

någonting som skulle kunna utrota denna klyfta framåt. Nordplus Adult (2014) 

beskriver hur olika pensionärsföreningar bedriver verksamhet för att främja digital 

integration hos äldre genom diverse utbildningar och kurser. Kanske att det hade varit 

fördelaktigt om denna typ av tjänster enkelt fanns att tillgå även på andra sätt, 

exempelvis att hemundervisning kunde köpas till då en ny digital enhet införskaffas, så 

att även de som inte är engagerade i en förening eller har möjlighet att ta sig ur hemmet 

får möjlighet att få tillgång till lärande. Ett annat förslag på lösning skulle kunna vara ett 

hjälpprogram som erbjuder vägledning i ett digitalt program eller på en webbsida, där 

det på skärmen visas exempel på vad som kan utföras och hur detta görs. 

5.2. Design av digitala tjänster för e-hälsa 
Faktumet att det idag upplevs ett digitalt utanförskap och att den digitala klyftan även 

framledes tycks fortsätta existera blir problematiskt med tanke på den vision för e-hälsa 

som planlagts genom Regeringskansliet & SKL (2016). Med en ökad åldrande 

befolkningsmängd utsätts den svenska vården för problem med en ökad andel 

vårdsökande, vilket besvarats med att skapa digitala tjänster för att utföra ärenden. Dels 

har möjligheten att söka information, exempelvis om olika symptom, genom internet 

blivit möjligt i större utsträckning, men under de senare åren har även tjänster för 

telemedicin utvecklats.  
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Brattberg (2017) beskriver hur denna typ av onlinetjänster gynnar den seniora 

målgruppen i och med att de kan söka vård utan att fysiskt ta sig till läkaren. De studier 

som utförts i detta examensarbete visar dock tydliga tendenser på en negativ inställning 

till läkarbesök online, vilket i stort tycks handla om att personen just vill träffa en läkare 

vid ett fysiskt besök och att det verkar förekomma en avsaknad av tillit till denna typ av 

tjänster. Denna misstro kan bero på att användaren inte förstår innebörden av tjänsten 

och dess funktioner, vilket gör att denne avstår från att ens testa denna typ av tjänster 

och därmed inte kan skapa sig en tydlig bild av dem. Troligtvis kommer allt fler bli 

tvungna att använda sig utav dessa tjänster i framtiden, då det inte syns någon 

minskning av de långa vårdköerna och den personalbrist som idag råder. I och med 

detta lär den negativa attityd som idag kan ses minska. Någonting som skulle kunna 

vara en start på vägen till en ökad positivitet till denna typ av tjänst skulle kunna vara 

möjlighet att välja specifik läkare och att patienten därigenom kan möta den läkare som 

vanligtvis besökts fysiskt, vilket tycks vara någonting den seniora generationen 

uppskattar. 

Problematiken ökar ytterligare sett till hur gränssnittsdesignen har utvecklats över tid i 

förhållande till att digitala tjänster skall vara universellt utformade och inkludera alla 

samhällsgrupper, oavsett kunskapsnivå och ålder. Flera rapporter pekar på hur 

övergången från skeumorf till platt design har bidragit till en negativ effekt i förhållande 

till förståelsen för ett gränssnitt. Page (2014) förklarar hur platt design blir svårare att 

förstå och mindre användarvänlig i och med att den saknar de affordanser som används 

flitigt i traditionell design. Meyer (2015) beskriver hur traditionell design och dess 

affordanser hjälper användaren att förstå hur designen förväntas användas.  

Resultaten från det användartest som utförts i detta examensarbete visar dock att så 

inte alltid är fallet. Exempelvis uppfattas en knapp vara just en knapp, både i 

traditionellt- och platt designutförande, vilket gör att slutsatsen kan dras att det inte 

alltid beror på affordanserna för huruvida senioren förstår hur denne ska använda ett 

designobjekt. Med tanke på att deltagarna i användartestet delades in i två grupper, vilka 

fick se webbsidor med traditionell- och platt design i olika ordning och att det inte 

uppfattades att någon av designerna var enklare att förstå, oberoende vilken som först 

visades, talar för att de inte uppfattar den traditionella designen som lättare att förstå än 

den platta, trots affordanser.  
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Någonting högst intressant som däremot uppmärksammades i observationsstudien i 

användartestet var att det inte tycktes vara just affordanser som var den avgörande 

faktorn för förståelsen, utan snarare andra visuella ledtrådar som exempelvis textobjekt 

och informationsgrafik som ikonbilder. Deltagarna läste i många fall bokstavligen upp 

det som stod på skärmen när de skulle navigera på webbsidorna, vilket de gjorde 

oberoende av om det gällde det traditionella eller platta gränssnittet. Det kan diskuteras 

om det skulle handla om att affordanserna inte är tillräckligt tydliga, varken i det 

traditionella eller platta gränssnittet och att användaren då istället söker efter andra 

ledtrådar som kan hjälpa dem att hitta exempelvis interaktiva objekt. Norman (2013) 

förklarar att visuella ledtrådar är det som genom text eller bild tydligt förklarar vad 

någonting är, eller hur det ska användas. Ett exempel är att det står “drag” på en dörr, 

och att användaren då förstår hur denne ska göra för att öppna den utan att behöva gissa 

sig till det. Meyer (2017) beskriver hur dessa visuella ledtrådar ofta tas bort i ett platt 

gränssnitt och att detta har gjort att användarna över tid har ändrat sitt sätt att flytta sig 

genom digitala gränssnitt. Detta faktum kan förklara varför observationsstudien inte 

påvisade olikheter i beteende hos deltagarna vid interaktion med de olika webbsidornas 

gränssnitt. En anledning till detta kan vara att många av de designobjekt som finns med 

i en webbsidas gränssnitt redan är invanda, exempelvis placering av meny, och att det 

därför inte krävs affordanser för att användaren ska förstå hur det skall användas. Att de 

visuella ledtrådarna tycks tendera vara viktigast för senioren kan ses som ett tecken på 

att varken det traditionella eller platta gränssnittet är tillräckligt självförklarande och att 

ledtrådarna behövs för att understryka och förklara.  

I bildjämförelsedelen av användartestet väljs dock i majoriteten av fallen den 

traditionella designvarianten, vilket indikerar på att detta gränssnitt och dess 

tredimensionella effekter och affordanser faktiskt är enklast att förstå för en senior 

användare, men att det inte skadar att komplettera dessa designobjekt med andra 

visuella ledtrådar, som exempelvis text. Intressant i sammanhanget är också att det i 

flera forskningsrapporter tas upp hur det med åldern ofta uppstår synnedsättning, vilket 

gör det svårare att läsa text eller uppfatta detaljer. Detta kan därför ses som en mycket 

viktig faktor att ta hänsyn till vid framtagande av design för en senior publik. 

Synproblematiken i förhållande till platt design går dock emot det faktum att det i vissa 

fall under användartestet uttrycktes att det platta designutförandet var tydligare och 

lättare att se. Det kan därför inte konstateras att alla äldre skulle ha samma preferenser 
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och behov designmässigt och att det skiljer sig mellan individer vilket som upplevs 

lättare att se och förstå sig på. 

Med detta sagt kan en ställa sig frågande till hur vision e-hälsa och dess mål på totalt 

genomförande av digitalisering till år 2025 är möjligt. Hur skall samtliga invånare 

integreras i ett jämlikt digitalt samhälle då dagens design och gränssnitt inte inkluderar 

alla, oavsett teknisk bakgrund, kunskap, funktionshinder och ålder? Här skulle en helt 

ny marknad och kategori inom webbdesignområdet kunna skönjas, där det inte bara 

behövs utveckling av responsiv webbdesign, utan även för flera olika användare och 

målgrupper. För att uppnå målet att integrera alla samhällsgrupper i det digitala 

samhället krävs det att design tar hänsyn till olika behov. En möjlig metod skulle kunna 

vara att det fanns någon form utav preferens där användaren kan välja mellan två olika 

designutföranden anpassade för exempelvis olika åldersgrupper. Detta skulle kunna 

utföras antingen genom ett knapptryck på en hemsida, manuellt vid varje tillfälle, eller 

genom en preferensinställning där den digitala enheten som används automatiskt ser till 

att visa den designversion som angivits som standardval. För att detta ska vara 

genomförbart krävs dock att det även utvecklas webbläsare som klarar av dessa 

funktioner och att webbläsaren, samt enhetens systeminställningar kan lagra dessa 

inställningar.  

5.3. Metodologiska reflektioner 
Något vi funderade på väldigt mycket var valet av deltagare som baserades på ett 

bekvämlighetsurval, vilket kan ha både för- och nackdelar. Den främsta anledningen var 

att enkäten blivit besvarad av seniorer bosatta i en annan del av landet än var vi som 

uppsatsskribenter befinner oss. Tanken var från början att intervjua några av de seniorer 

som besvarat enkäten och som lämnat sin e-post för vidare kontakt. Med stora avstånd 

och begränsad budget valdes därför istället seniorer som fanns nära till hands. Detta kan 

ha påverkat resultatet eftersom dessa seniorer känner oss som skribenter och känner sig 

därför mer bekväma i situationen. Detta behöver dock inte innebära en nackdel. 

Eftersom de känner sig bekväma känner de kanske också större tillit och vågar uttrycka 

sig i observationer och uppgifter på ett mer avslappnat sätt. En nackdel kan dock vara 

att de känner att de inte vill svika oss som skribenter, vilket Tjora (2012) även tar upp i 

sammanhanget med samtyckeskravet för etiska överväganden. Han menar att även om 

deltagarna har givit sitt informerade samtycke och är medvetna om rätten att dra sig 
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tillbaka när som helst är det mycket möjligt att de inte vill “svika” forskaren. Detta var 

även något vi kände under användartestet med tillhörande observation då flera uttryckte 

att de endast ställde upp och fortsatte för att det var just “vi” som utförde 

undersökningen. 

En annan risk med observationsstudier är observatörens tolkning. Patel och Davidsson 

(2011) skriver att vid användning av observationer i en undersökning är det är viktigt att 

skilja på faktiska beteenden och tolkningen av vad beteendet betyder. Patel och 

Davidsson (2011) menar att observatören gör bedömningar när de registrerar svar eller 

observationer där olika typer av bedömningsfel kan uppträda. Ett sätt att veta att en god 

reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, uppnås kan verkligheten lagras så att 

registreringarna kan göras i efterhand (Patel & Davidsson, 2011). Inspelningar av ljud, 

som används i examensarbetets användartest och observationsstudie, kan då användas 

för observatören att lyssna på i efterhand så många gånger det behövs för att garantera 

att något är korrekt uppfattat (Patel & Davidsson, 2011).  

Tjora (2012) tar vidare upp att det vid ljudinspelning är lätt att känna att en med våld 

tränger sig in på andras territorium, men att detta ofta är ett startproblem än en 

bestående tendens. Ljudinspelning kan ha olika påverkan på olika människor där en del 

känner sig obekväma, vilket medför att viktiga saker som personen ifråga kanske 

undviker att säga riskeras utebli. Närvaron av en bandspelare kan alltså påverka de svar 

som lämnas av deltagaren (Patel & Davidsson, 2011). De menar att det som regel inte är 

några problem att få intervjupersoner att prata inför en bandspelare, men att det ändå 

händer något när den stängs av. De börjar då prata mer spontant och är inte lika 

angelägna om att framstå som förnuftiga och logiska (Patel & Davidsson, 2011). Vi 

märkte dock inte av att någon skulle vara obekväm med att användartestet spelades in 

och handlade mest om ett startproblem som fort glömdes bort precis som Tjora (2012) 

påpekar.  

Vidare kan de utvalda bilder som användes både i enkätundersökningen och i 

användartestet ha påverkat resultaten. I den här studien visades en traditionell bild på 

den ena sidan och en bild med platt design på andra sidan, föreställandes samma sak. 

Användning av andra bilder kan tänkas producera andra resultat och i en framtida studie 

skulle bilder kunna visas var för sig. Detsamma gäller valet av webbplatser i 

användartestet som kan ha påverkat resultatet. I efterhand kan vi konstatera att ett antal 



	

57 

 

webbplatser med traditionell design och ett antal med platt design borde ha testats redan 

i pilotstudien. Svårigheter att hitta en webbplats med traditionell design var svårare än 

väntat då de flesta redan övergått till platt design. En fiktiv webbplats skulle kunna 

sättas samman, där diverse traditionella element kan testas i ett test med tillhörande 

observationsstudie. Möjligen kunde också ett annat resultat ha uppnåtts om deltagarna i 

förväg hade blivit tydligare informerade om bildernas kontext och innebörd. En del utav 

de deltagande förstod inte att det handlade om digitala objekt, utan drog paralleller till 

verkliga objekt, vilket skulle kunnat motverkas genom inledande information. Dock 

skulle detta även förändra förutsättningen för ett neutralt synsätt hos de deltagande och 

på så sätt förändra förutsättningen för studien. 

5.4. Slutsatser och framtida forskning 
Detta examensarbete hade för avsikt att ta reda på hur seniorers förståelse påverkas av 

platt design i jämförelse med traditionell design i kontexten av webbplatser och vilken 

betydelse affordans har för att stödja förståelsen. Genom en kvantitativ och kvalitativ 

undersökningsmetod frågades och observerades målgruppen. Vid genomfört arbete kan 

konstateras att svaret på frågan är att det inte förefaller vara någon skillnad gällande 

förståelsen för platt design jämfört med traditionell design. Affordans tycks inte ha 

någon som helst betydelse för seniorens förståelse, utan det ges genom användartestet 

och observationsstudien intryck av att det snarare handlar om färgsättning, layout och 

visuella ledtrådar.  

För framtida forskning föreslås en mer specificerad studie med fler deltagare där 

fokus enbart ligger på jämförelsen mellan traditionell och platt design i förhållande till 

förståelse och i syfte att utreda vilka designgrepp som bör användas i design för en 

senior målgrupp. En intressant metod hade varit att utföra ett användartest med hjälp av 

en prototyp där en responsiv webbdesign testas, med möjlighet för preferensval och där 

användaren ges möjlighet att växla mellan två gränssnittsformat för olika åldersgrupper. 

Det hade då kunnat ges en klarare bild gällande designpreferens i förhållande till en rad 

demografiska variabler, vilket skulle kunna bidra till viktiga fakta i framtidens 

designutveckling.  

En annan intressant vinkel skulle kunna tänkas vara att utföra en studie med hjälp av 

en mer konceptdriven metod där deltagarna används för att komma fram till ett mer 
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designinriktat resultat i syfte att undersöka om det är möjligt att skapa ett designkoncept 

med både platt- och skeumorf design. Ett tredje exempel på hur en framtida studie hade 

kunnat läggas upp är genom att använda sig utav ett mer etnografiskt perspektiv där inte 

bara de som använder designen observeras, utan även de som skapar den. 
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7. Bilaga 1 
ENKÄTUNDERSÖKNING 

1. Vilket åldersintervall tillhör du? 

[ ] Yngre än 65 

[ ] 65-70 

[ ] 71-75 

[ ] 76-80 

[ ] 81+ 

  

2. Är du... 

[ ] Man 

[ ] Kvinna 

  

3. Hur ofta använder du Internet? 

[ ] Varje dag 

[ ] Några gånger per vecka 

[ ] Några gånger per månad 

[ ] Några gånger per år eller mer sällan 

 

4. Vilken plattform använder du oftast vid användning av Internet? 

[ ] Stationär dator 

[ ] Bärbar dator 

[ ] Surfplatta 

[ ] Smart mobiltelefon 

[ ] Använder inte internet 
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5. Använder du e-tjänster och självservice för att exempelvis utföra 

bankärenden, köpa biljetter och handla mat etc. online? 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

 

6. Hur enkelt eller svårt tycker du det är eller verkar vara att utföra digitala 

självservicetjänster? 

         1       2       3       4       5 

Enkelt          [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      Svårt 

  

7. Digital hälso- och sjukvård har ökat de senaste åren. Skulle du kunna tänka 

dig att göra läkarbesök online? 

[ ] Ja  

[ ] Nej, jag vill träffa en läkare vid ett fysiskt besök 

 

8.    

 

Hade du i första hand valt att trycka på knappen till höger eller vänster? Av 

vilken anledning?1 

                                                
1 Bilden är hämtad från: http://side-side.co.uk/flat-design-trend/  

 



	

64 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

9. Känner du dig delaktig i dagens digitala samhälle? 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

 

10. Anser du att digitalisering av samhället skapar klyftor mellan åldersgrupper? 

Beskriv kort dina åsikter och upplevelser. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 

(11). Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en vidare anonym intervju och 

hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med projektet? Om ja, fyll i din e-postadress 

nedan. Om nej, lämna fältet tomt. 

______________________________________________ 
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8. Bilaga 2 
ANVÄNDARTEST MED OBSERVATIONSSTUDIE 

• 4 personer får se först platt, sedan traditionell design. 

• 4 personer får se först traditionell, sedan platt design.  

• Vilka som får se vad först är lottat i förväg och därmed slumpvis utvalt.  

 

Fem frågor ställs inledningsvis: 

1. “Vilken könstillhörighet har du?” 

2. “Hur gammal är du?” 

3. “Har du tillgång till egen dator?” 

4. “Har du tillgång till egen mobiltelefon?” 

5. “Hur ofta använder du Internet?” 

Aldrig 

Någon gång 

Någon/några gånger i månaden 

Någon/några gånger i veckan  

Dagligen 

Flera gånger dagligen 

Vet ej 

Ej svar 

6. “Har du någonsin genomfört ett läkarbesök online?” 

7. “Skulle du kunna tänka dig att genomföra ett läkarbesök online?” 

8. “Varför?”  

• 9 antal utvalda komponenter visas för senioren. 

• Bild 1-4: “Vad tror du att detta är?”, “Vad kan man göra med dem?”, “Vilken 

föredrar du?”, “Varför?”.  
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• Bild 5-6: “Vad tror du att detta är?”, “Vad skulle du vilja göra med den?”,  

“Varför?”. 

• Bild 7-8: “Vad tror du att detta är?”, “Vad kan man göra med dem?”, “Vilken  

föredrar du?”, “Varför?”.  

• Bild 9: “Vilken tycker du är lättare att förstå?”, “Varför?” 
 

• Hela webbplatsen visas. (1177.se som skeumorft exempel, mindoktor.se som 

platt exempel) 

 

 

 Bilden är hämtad från: https://www.1177.se/Skane/ 

 



	

67 

 

 

 

 Bilden är hämtad från: https://www.mindoktor.se/  

 

• “Vad tror du att man kan göra på denna sidan?” 

• Scenarios/uppgift där senioren får utföra en förutbestämd övning - 2st i den 

platta designen och 2st i den traditionella.  

“Hur går man tillväga för att logga in?” 

”Kan du visa hur man går tillväga för att hitta vårdinformation om en viss   

sjukdom?” 

Tillägg för skeumorf (1177.se): “Om du inte får använda sökfältet?” 

• Ljud spelas in för att kunna gå tillbaka och transkribera.  

• Skriftligt underlag för vad senioren gör, hur denne tittar och rör sig.  

 


