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Abstract
In this paper we analyze a social network specifically designed for the elderly, people with Dementia  
and people with generally low computer experience.  This is a relatively unexplored use for such  
software, and our goal is to find out whether the technique to be used is simple enough to use for the  
intended user group, and generally how the whole situation is experienced by the users. To achieve  
this  we  conducted  an  expert  evaluation   and  interviewed  a  number  of  users  at  two  separate  
occasions during their first weeks with Modernfamilies. We came to the conclusion that this software  
generally  is  simple enough to use for the intended target group.  Some of  the users we came in  
contact with experienced the software as a positive addition to their daily lives, while some could not  
see any reason for a further use. During our own tests we found that Modernfamilies is indeed user  
friendly, but that it also has a number of technical shortcomings.
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1. Inledning
Internet har idag en större inverkan på våra liv än någonsin tidigare. Vi använder Facebook, 
Myspace och andra sociala nätverk för att dela med oss av våra liv och ta del av andras. Vi håller 
kontakt med släkt och vänner och skapar även nya kontakter via Internet. Telefonen är inte 
längre vårt enda sätt att kommunicera utan vi använder idag även Msn eller till exempel Skype. 
Det vi talar om är fenomenet Webb 2.0, vilket har förändrat våra Internetvanor. Användarna tar 
en mer aktiv roll  i  sitt  surfande, man kommenterar videoklipp på till  exempel Youtube eller 
blogginlägg hos sin favoritbloggare,  för att inte tala om att det faktiskt är vi  användare som 
skapar innehållet på sidor som dessa. Begreppet Webb 2.0 innebär att Internet inte längre är en 
plats för att bara ta del av information, utan har utvecklats till en dynamisk social plattform där  
användarna spelar en allt större roll. Idag kan säkerligen många hålla med om att de på sätt och
vis är beroende av den sociala aspekten av Internet på samma sätt som de är beroende av att
träffa människor i sin vardag.

Internet har alltså blivit ett medium som verkar för en mer social tillvaro, men problemet är 
att de äldre i det här sammanhanget har blivit bortglömda.  Det finns många äldre människor 
som   inte  använder  Internet.  En  studie  som  utfördes  år  2005  visade  att  bara  ca:  50%  av 
kvinnorna och ca: 65% av männen i åldern 55-74 år använde en persondator minst en gång per  
vecka  (http://www.scb.se/Pages/PressRelease____154444.aspx,  2010-06-17,  kl.  12:56). 
Många av dessa lever säkerligen relativt isolerade och asociala liv och är således i ännu större 
behov av den sociala aspekten av Internet än vad den typiska användarkretsen är. Förutom att  
en  isolerad  tillvaro  innebär  en  sämre  livskvalitet  påskyndar  det  även  demens  och  allmänt 
förkortar den tid man kan leva självständigt i eget boende (Waterworth et al., 2009, s. 1).

Det är just ovan nämnda problem AGNES-projektet avser att avhjälpa. Detta projekt har för 
avsikt att med hjälp av IT skapa ett mer socialt och självständigt liv för äldre människor. Via 
avancerad men inte alltför kostsam teknologi omges de äldre i sina hem av teknik som låter dem 
kommunicera  med  anhöriga  och  bekanta  samtidigt  som  information  som  till  exempel 
användarens humör eller  aktivitet,  utan att  inskränka på personens integritet,  förmedlas till  
anhöriga  eller  andra  intressenter.  Eftersom dessa  människor  är  äldre,  kanske  dementa  och 
kanske  även  helt  saknar  datorvana  kan  det  inte  krävas  att  de  ska  använda  befintliga 
applikationer  som  till  exempel  Facebook  eller  andra  liknande  sociala  nätverk. 
Användargränssnitt och främst användarvänlighet blir mycket viktiga aspekter inom projektet, 
och man har därför tagit fram nya applikationer för att på bästa sätt gynna dessa. Vi skall i första 
hand undersöka just det sociala nätverket som används inom AGNES-projektet.

Detta  nätverk  kallas  Modernfamilies  och  påminner  om  exempelvis  Facebook.  Facebooks 
grundläggande funktioner såsom att lägga till användare i sitt nätverk, skicka meddelanden till  
dessa, uppdatera status med mera finns även tillgängliga i Modernfamilies. Den stora skillnaden 
är att Modernfamilies riktar sig mot äldre, dementa och generellt personer med låg datorvana 
vilket medför att dessa funktioner är betydligt lättare att använda samtidigt som programmet 
innehåller relativt få funktioner för att gynna användarvänlighet. Programmet har även ett stort 
fokus  på  säkerhet  för  att  gynna  den  personliga  integriteten.  Modernfamilies  befinner  sig  i 
nuläget i ett beta-stadium men är fritt att använda för vem som helst.  
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1.1 Problembakgrund
Problemet som resulterade i grundandet av AGNES projektet är att äldre ofta har för lite socialt 
umgänge och låg aktivitet i sina liv. Detta beror på att de ofta blir isolerade i sina hem och inte  
träffar andra människor alltför ofta. Detta resulterar i att de tidigare än nödvändigt drabbas av 
diverse sjukdomar som till exempel demens. Enligt projektets dokumentation menar man att 
detta kan undvikas, fördröjas och till och med förhindras med hjälp av informationsteknologi 
(http://www.agnes-aal.eu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2, 
2010-05-31, kl. 17:00). Att upprätthålla en viss social kontakt kan vara av stor vikt både fysiskt 
och psykiskt, och detta skall med hjälp av Agnes-projektet möjliggöras trots att man lever ensam 
i sitt hem. Detta  är tänkt att öppna en ny ”dimension” för de äldre som troligen aldrig använt IT  
på detta sätt tidigare. Studier har visat att äldre som allmänt använder Internet potentiellt kan 
uppnå  en  stimulans  av  hjärnan  som  effektiviserar  kognitiv  behandling  av  ny  information 
(http://www.foxnews.com/scitech/2009/10/19/ucla-study-internet-altering-brains/?
test=latestnews, 2010-05-31, kl. 17:32).

Ovan nämnda problem var anledningen till grundandet av projektet vilket nämns i projektets 
dokumentation.  Vad  ser  vi  som  problem?  Vad  är  det  som  gör  vårt  arbete  nödvändigt?  Vi 
kommer i detta examensarbete att utvärdera en del av den mjukvara som AGNES-projektet vilar 
på, det sociala nätverket Modernfamilies. Vår avsikt är att utvärdera denna, både själva och med 
hjälp av användarintervjuer.  Detta för att  skapa en större insikt i  problemet i  fråga,  Agnes-
projektet som helhet och även för att bidra med kunskap som gagnar den fortsatta utvecklingen 
av produkten.

1.2 Syfte
Vårt syfte med detta examensarbete är  i  första hand att utvärdera och analysera det  sociala 
nätverket  Modernfamilies  och  på  så  vis  erhålla  väsentlig  information  gällande  användarnas 
mottagande av programmet samt hur väl dess design stöds av forskning inom området, både 
gällande design för den avsedda målgruppen och design i  allmänhet. Vår förhoppning är att 
denna information skall vara till gagn för utvecklarna av programmet samt projektgruppen.

1.3 Frågeställning
Vi vill i vårt arbete ta reda på hur IT tas emot och används i denna nya och relativt outforskade  
miljö.  Mer specifikt  avser vi att  undersöka om det sociala nätverket  är  tillräckligt  enkelt  att 
använda för den avsedda målgruppen, och allmänt hur Modernfamilies upplevs av de berörda. 
Vi är medvetna om att en allmän uppfattning är att många äldre människor varken vill eller kan 
lära sig att använda datorer på detta sätt. Är det verkligen så eller är det bara en fördom som 
ännu  inte  är  motbevisad?  Det  sägs  faktiskt  att  de  äldre  idag  är  den  snabbast  växande 
användargruppen  för  Internet  (http://ezinearticles.com/?The-Elderly-and-the-
Internet&id=3865097, Di Mcdonald, 2010-05-19, kl. 16.00). 

1.4 Avgränsningar
Vad som kan ses som en avgränsning är att vi under den största tiden av vårt arbete inte hade 
någon möjlighet till samarbete med utvecklarna av Modernfamilies, vilket hade kunnat gynna 
oss i form av ytterligare information kring tankarna bakom artefakten. Gällande utvecklarnas 
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målsättning har vi istället sökt information via Modernfamilies hemsida.

1.5 Definitioner

1.5.1 Vad är demens?
Eftersom Modernfamilies bland andra riktar sig till personer drabbade av demens, är detta ett 
återkommande begrepp i uppsatsen. Symptom på Demens leder till att den drabbade har svårt 
att klara sig i vardagen utan stöd från vårdare eller anhöriga.  Nedan följer ett citat från Svenskt 
Demens Centrums hemsida med en definition av vad demens innebär.

”Demens  är  ett  samlingsnamn  och  en  diagnos  för  en  rad  symtom  som  

orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka  

delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att  

planerna  och  genomföra  vardagliga  sysslor.  Språk,  tidsuppfattning  och  

orienteringsförmåga  är  andra  s  k  kognitiva  förmågor  som  påverkas  

negativt.  Även  oro,  nedstämdhet  och  beteendeförändringar  kan  tillhöra  

sjukdomsbilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att  

klara  sin  tillvaro  utan  stöd  från  närstående.” 

(http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/ ,  2010-

05-05, kl.11:23)
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2. Metod

2.1 Metodansats
Vårt examensarbete utgår från empiriska studier som vi själva utfört i förhoppning om att få 
utökad kunskap inom ämnet.

2.2 Val av metod
I ett tidigt skede av arbetet utförde vi själva en expertutvärdering. Detta gjorde vi för att bilda en  
egen uppfattning av systemets aktuella möjligheter och begränsningar, samt för att bättre kunna 
agera som ett stöd för vår användargrupp och andra intressenter. Utöver expertutvärdering har 
vi  även  genomfört  ett  antal  intervjuer  med  de  användare  vi  träffat.  Dessa  intervjuer 
genomfördes både när användarna introducerades till Modernfamilies och ett antal veckor efter 
introduktionen. Intervjuerna utfördes i syfte att analysera användarperspektivet, samt fördjupa 
vår insikt i systemet och dess symbios med användarna. Anledningen till att vi har använt oss av  
intervjuer  istället  för  kvantitativ  metod,  så  som  enkäter,  är  att  vi  på  ett  mer  effektivt  och 
dynamiskt  sätt  kan  kommunicera  med  användarna  och  på  så  vis  genom  en  två-vägs 
kommunikation ta del av deras åsikter, tankar och önskemål.

2.3 Specifika metoder

2.3.1 Expertutvärdering
Vi valde att utvärdera Modernfamilies ur tre olika perspektiv som vi ansåg gav en fullständig 
bild av Modernfamilies: estetik, funktionalitet/tekniska aspekter och användbarhet. Enligt Dix 
et  al.  (2004,  Kap 9.2)  har  en utvärdering tre  mål:  Att  bedöma systemets  funktionalitet,  att 
bedöma  gränssnittets  inverkan  på  användaren  och  att  identifiera  specifika  problem  med 
systemet, vilket gav oss stöd för vår utformning av utvärderingen. Dix (2004) menar att för att  
mäta designens inverkan på användaren beaktas aspekter som hur lätt ett system är att lära, 
dess  användbarhet  och  användarens  attityd  till  den.  Vad  gäller  utvärdering  av  estetik, 
funktionalitet och tekniska aspekter har vi utgått från Nielsens heuristiker (Dix et al., 2004, Kap 
9.3.2), samt personliga erfarenheter från webbapplikationer men även ur ett perspektiv som vi 
tror gynnar de äldre och de mer oerfarna användarna. Användbarhet utvärderades genom att 
två  av  oss  författare  skapade  åtta  användningsfall  som  sedan  utfördes  av  den  tredje  och 
dokumenterades i form av ett ”Think-aloud protocol”. Detta är ett bra sätt att få en större insikt i  
hur  specifika  uppgifter  utförs  och  hur  användaren  reagerar  under  en  första  session 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Think_aloud_protocol,  2010-05-19 , kl. 15:33).

2.3.2 Intervjuer
Vår  avsikt  var  att  vid  två  separata  tillfällen  intervjua  varje  användare  i  vår  tilltänkta 
användargrupp.  Vi  ställde  frågor  som  vi  ansåg  skulle  resultera  i  insikt  av  de  viktigaste 
aspekterna  av  användarnas  uppfattning  av  Modernfamilies.  Intervjuerna  spelades  in  för  att 
relevant information inte skulle förbises, och kunde senare analyseras och transkriberas. Den 
första intervjun hölls i  samband med implementationen av Modernfamilies hos den aktuella 
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användaren.  I  det  stadiet  befann sig  intervjufrågorna  på en grundläggande nivå där  vi  inte 
eftersträvade djup förståelse av användarna och det sociala nätverket, utan snarare ett första 
intryck  av  användarnas  tidigare  datorvana,  förväntningar  och  initiala  tankar.  Den  andra 
intervjun  genomfördes  efter  användaren  under  en  tid  bekantat  sig  med  systemet.  Vid  den 
intervjun utformade vi istället frågor som berörde själva användandet och användarnas tankar 
gällande  funktionalitet  och  andra  aspekter  såsom  design  och  användarvänlighet.  Detta  i 
förhoppning att få en djupare förståelse för hur systemet verkligen fungerar i praktiken samt 
bättre  kunna  identifiera  både  brister  och  positiva  egenskaper  hos  det  sociala  nätverket. 
Samtliga intervjufrågor återfinns som bilaga 2 och 3.

2.4 Vår användargrupp
Vi  avser  här  att  förklara  vilka  som  ingått  i  vår  användargrupp  samt  på  vilka  sätt  de  har 
medverkat i vårt arbete.

Tanken  var  i  början  av  examensarbetet  att  vi  skulle  arbeta  med  en  redan  befintlig 
användargrupp i Skellefteå, vilket tyvärr inte blev fallet. Vi kom istället i kontakt med en grupp 
om åtta  personer som var intresserade av att  delta i  vårt  arbete,  samt medverka i  AGNES-
projektet. Dessa åtta var medlemmar i Afasiföreningen och återfinns alla i Umeå med omnejd. 
Nu började vi stöta på motgångar vilka yttrade sig i att det inte fanns möjlighet att införa alla 
åtta personer i projektet och således vårt arbete under den tid vi var verksamma. Endast två av  
dessa personer medverkade i vår studie. Vi tvingades därför söka andra personer som kunde 
medverka  i vårt arbete. Eftersom vem som helst kan skapa en användare i Modernfamilies är  
det inte ett krav att delta i AGNES-projektet, och därför kunde vi söka enskilda personer till vår 
användargrupp. Bland annat värvade en person inom vår befintliga användargrupp ytterligare 
två personer till sitt nätverk som hon rekommenderade oss att kontakta. Vi kom i kontakt med 
en av dessa, och kunde via ett telefonsamtal höra hennes åsikter. Vidare fick vi vetskap om en 
möjlig framtida användare via institutionen för Informatik vid Umeå Universitet. Denna person 
visade sig vara villig att låta oss demonstrera Modernfamilies samt medverka i en intervju. Vår 
användargrupp bestod alltså av fyra personer, och gemensamt för samtliga är att de är äldre och 
på så vis lämpar sig att representera Modernfamilies målgrupp. 

Vidare upptäckte vi att alla av de fyra personerna i vår användargrupp inte kunde medverka i  
båda intervjuerna.  I  ett  fall  introducerade vi  användaren till  Modernfamilies men tog under 
mötet beslutet att inte genomföra en inledande intervju då vi ansåg att personen i fråga i det  
skedet inte var kapabel till detta. Vi fick i efterhand höra att den personen inte heller fortsatt 
användandet  av  Modernfamilies  vilket  uteslöt  även  den  andra  intervjun.  I  ett  annat  fall 
bestämde  sig  respondenten  under  första  mötet  för  att  inte  använda  programmet,  vilket 
medförde  att  endast  den  första  intervjun  kunde  genomföras.  Den  person  vi  endast  kunde 
kontakta via telefon hade även hon beslutat sig för att inte använda Modernfamilies, och var inte  
heller intresserad av att medverka i en intervju. I det fallet blev det bara en kort diskussion som 
vi sedan försökte applicera till intervjumallen. Det var alltså endast två användare som deltog i 
en formell första intervju, och bara en av dem som även deltog i den uppföljande intervjun. 

2.5 Metodkritik
Det är uppenbart  att  vår användargrupp består av alltför få personer för att  på ett  bra sätt  
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representera den tilltänkta målgruppen.  Om vi,  som det  var planerat,  hade haft  tillgång till 
användargruppen  i  Skellefteå  eller  till  samtliga  åtta  personer  i  Afasiföreningen  hade  vi 
genomfört betydligt fler intervjuer och således bättre kunnat analysera målgruppens åsikter om 
Modernfamilies, vilket kanske även hade medfört ett annorlunda resultat. Vår användargrupp 
består i slutändan inte heller av någon person med demens, vilket är olyckligt då dessa ingår i 
målgruppen. Detta har medfört att vi blivit tvungna att applicera vad litteratur och forskning 
visar om dementa och IT på vårt arbete istället för att studera detta inom vår användargrupp. 
Det låga antalet personer i vår användargrupp tvingade oss även att till stor del förlita oss på vår 
expertutvärdering  samt  litteratur  rörande  ämnet.  Det  kan  visserligen  riktas  kritik  mot  att 
användbarhetstest utfördes av oss själva, men vi grundade detta beslut på att det inte kändes 
lämpligt att pressa vår användargrupp med användningsfall och ett ”think-aloud protocol”. Vi 
ville snarare att deras första möte med Modernfamilies skulle vara så avspänt som möjligt och 
kräva så lite som möjligt av användaren. Vi är dock medvetna om att ett användbarhetstest med 
vår användargrupp skulle kunna medföra ett annorlunda resultat. 
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3. Att designa för äldre och dementa 

3.1 Design ur ett användarperspektiv
Vi  har  valt  att  studera  det  litterära  verket  ”Dementia,  Design  and  Technology:  time  to  get 
involed,  Topo P, Östlund B, 2009”. Denna bok är en sammanställning av ett antal forskares  
arbete inom området. Vi har även studerat en webbsida som berör projektet Cogknow och som 
återfinns på  www.cogknow.eu. Cogknow är ett projekt där man under tre år, med start 2006, 
har forskat kring hjälpmedel för människor med demens och i första hand människor med mild 
demens. Vi har för avsikt att nedan lyfta fram viktiga aspekter ur ovan nämnda källor för att se 
hur väl Modernfamilies fungerar i sin kontext i dagens läge, samt hur man med utökad kunskap 
kan förbättra systemet.

3.1.1 Designaspekter
Litteraturen i fråga styrker teorin om att ett aktivt liv är en avgörande faktor för välmående. I 
boken tar man upp ett exempel på hur man som dement bör sträva efter att hålla sig aktiv då det 
är lätt att tappa vanor och bli inaktiv. Vanor och aktiviteter kan enligt författaren jämföras med 
en muskel, om man inte använder den förtvinar den. På samma sätt tappar man vanor och  
aktiviteter om man inte underhåller dem. Om man i ett tidigt stadium tappar sina aktiviteter och 
vanor förlorar man samtidigt sin självständighet och blir beroende av samhällstjänster såsom 
hemtjänst och annan hjälp. Förutom att skapa ett sådant beroende tidigare än nödvändigt blir 
även behovet större än i det fall då en person klarar sig längre tid på egen hand (Nygård L., 
2009, s. 10) .

Medvetenhet  är  viktigt  för  dementa  människor  eftersom  den  bevisligen  sjunker  hos 
människor drabbade av sjukdomen, dock i olika hög grad från person till person. De är ofta 
medvetna  om  denna  förändring  till  en  början  och  arbetar  fram  egna  metoder  att  höja  sin 
medvetenhet och känsla för nuet med hjälp av tekniska artefakter. Boken återger ett exempel  
där en kvinna med demens varje morgon besöker det lokala bageriet för att köpa något och på så 
sätt göras medveten om dagens datum via kvittot.  Ett  annat exempel ur boken talar om en 
dement kvinna som varje dag via sin dator skriver ut ett blad med dagens datum. Även hon har  
hittat  ett  eget  sätt  att  hålla  sig  uppdaterad  kring  nuet  (Nygård  L.,  2009,  s.  11,  18).  Som 
utvecklare bör man således ha detta i åtanke och inte anta att användarna kommer att använda 
systemet på precis det sätt man tänkt sig.

I  litteraturen  menar  författarna  vidare  att  det  är  viktigt  att  integrera  de  dementa  i 
designprocessen. Det är annars lätt att generalisera dementas behov och beteenden. Man skall 
som utvecklare arbeta nära dem och på så vis skapa en betydelsefull relation, vilket ger en ökad 
insikt i dementas liv och designbehov (Orpwood R., 2009, s. 80).

Vad man även bör tänka på vid utveckling av system för dementa är att förenkla designen och 
hålla  antalet  funktioner  och  val  till  en  begränsad  nivå.  Ny  teknik  är  ofta  skrämmande  för 
dementa.  Därför  bör  sådant  introduceras  tidigt  i  sjukdomsförloppet  om  så  är  möjligt.  Ett 
exempel enligt boken är att TV är en trygg teknik för denna grupp människor och således ett bra 
medium att arbeta med, då man integrerar design i det vardagliga användandet (Nygård L., 
2009, s. 20-21, Knall G., Östlund B., 2009, s.31, 33).
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Man bör som utvecklare vara lyhörd för att dementa använder alternativa medel för att klara 
sina vardagliga sysslor. De kan ha nedsatt förmåga som hindrar dem att exempelvis studera 
instruktionsböcker eller följa skriftliga anvisningar. Istället kan en dement person genomföra 
samma uppgift med andra medel, till exempel med hjälp av hörsel, bilder eller taktila förmågor. 
Ett exempel är att känna igen telefonen med hjälp av det välkända ljudet man möts av när man 
lyfter på luren eller den säregna formen på kabeln till telefonluren (Nygård L., 2009, s. 15).

Enligt definitionen av demens ovan vet vi att minnet försämras på grund av sjukdomen, de 
drabbade  är  medvetna  om  detta  och  hanterar  detta  på  olika  sätt  som vi  beskrivit  tidigare. 
Ytterligare  exempel  återfinns  i  litteraturen  gällande  detta,  varav  ett  är  att  de  dementa  ofta 
skriver lappar för att lättare komma ihåg saker och ting samt även talar med sig själva för att 
underlätta utförande av diverse uppgifter i vardagen (Nygård L., 2009, s. 16).

Vi vet även att dementa generellt blir oroliga över nya tekniker och händelser som påverkar 
deras liv, särskilt när det gäller ny teknik som innehåller problem och svagheter (Orpwood R., 
2009,  s.  84,88).  Något  vi  lärt  oss  genom  vår  utbildning  är  att  man  inom  design  sällan 
uppmärksammar  alla  problem  som  kan  uppstå  hos  artefakten  förrän  man  har  blandat  in 
användarna  i  testandet.  Detta  faktum  leder  till  ett  problem  gällande  design  för  dementa.  
Utvecklarna kan inte upptäcka alla problem som kan uppstå förrän användarna har fått testa 
produkten, samtidigt får man inte blanda in dem alltför tidigt, eftersom man då riskerar att de  
blir avskräckta av att fått uppleva problem med systemet och att de då  i värsta fall inte längre 
vill vara delaktiga i det fortsatta arbetet.

Angående  etiskt  ställningstagande  måste  man  som  designer/utvecklare,  liksom  vi  i  vårt 
arbete, vara medveten om att dementa kan ha svårt att försvara sig och sina rättigheter, och 
därmed kan de ses som sårbara. En sådan person skulle exempelvis inte kunna kämpa för sin 
rätt  när  deras  namn eller  bild  florerar  i  forskningsrapporter  och liknande  i  aktuellt  projekt 
(Rauhala M., 2009, s. 100). Vi anser således att man bör införa särskilda regler och arbetssätt  
när man arbetar med användare som dessa, för att inte omedvetet begå misstag när det gäller 
etiska frågor.

Ett bra alternativ när man utvecklar för dementa är att skapa grovhuggna prototyper där man 
inte  ännu  implementerat  tekniken  i  fråga,  exempelvis  elektronik  eller  programmering.  I 
litteraturen nämns ett exempel där man testar fjärrkontroller för dementa,  men enbart låter 
dem testa ”skalet” för att utvärdera utformning, knappar och liknande. I det stadiet finns det 
ingen anledning att installera nödvändig elektronik och man kan på detta sätt undvika onödiga 
kostnader samt extra arbete när man måste omvärdera sina designbeslut (Orpwood R., 2009, s. 
87).

Vad gäller användargränssnitt talar inte boken enbart om uppenbara aspekter såsom storlek 
och tyngd. Här måste man även ta hänsyn till mer komplexa egenskaper, som till exempel hur 
denna målgrupp upplever och påverkas av vissa färger och former, eller hur de tyder olika ljud 
och  vad  de  förknippar  olika  bilder  och  ikoner  med.  Många  av  dessa  aspekter  är  svåra  att 
definiera och blir sällan uppenbara innan produkten testas av aktuell målgrupp (Orpwood R.,  
2009, s. 83).  Vad man därför måste förstå  är att ett system aldrig blir bättre än dess gränssnitt  
mot användaren, särskilt i detta sammanhang.
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3.1.2 Cogknow
I följande stycken lyfter vi fram viktiga aspekter från Cogknow-projektet som kan hjälpa oss att  
analysera vår empiri samt återknyta till vad vi lyft fram ovan. Målet med Cogknow-projektet  
liksom Agnes-projektet är att hjälpa människor med demens men först och främst människor 
med mild demens. Detta genom att utveckla tekniska hjälpmedel som ger personerna i fråga en 
större upplevd och faktisk självständighet samt ökad livskvalitet.  Målsättningen är att hjälpa 
denna grupp människor att navigera i vardagen. Detta sker genom en kognitiv förstärkning, som 
att exempelvis hjälpa människor att komma ihåg, upprätthålla sociala kontakter, utföra dagliga 
livets verksamhet och öka deras känsla av säkerhet
(http://www.cogknow.eu/overview/objectives, 2010-05-24, kl.14:46). Detta projekt har således 
mycket  gemensamt  med  Agnes-projektet  vilket  gör  att  vi  anser  det  vara  en  bra  källa  för 
information för vår studie.

På Cogknow-projektets hemsida beskrivs symptom för Demens. Bland annat att mild demens 
kan leda till minskat självförtroende, vilket i sin tur leder till att de drabbade avstår från att 
skapa och inleda sociala kontakter. Det har sin grund i en otrygghet vilket kan komma med 
sjukdomen (http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfm  ?  
 section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=91139,  2010-05-24,  kl.  16:15).  Detta 
förstärker enligt oss tanken om att det idag verkligen finns behov av ett arbete såsom Agnes-
projektet. 

Liksom  i  ovan  nämnda  litteratur  talar  man  även  här  om  relevansen  av  att  introducera 
tekniken i ett tidigt stadium då de drabbade har större möjlighet att anamma den och på så vis 
kunna använda den långt in i sjukdomen. Ett problem som kan uppstå om inte tekniken införs i  
tid är att de dementa kan glömma bort att använda enheterna eller helt enkelt glömma var de 
lagt dem, samt att det under detta stadium oftast är för sent att lära någon hur man använder 
även mycket enkel utrustning (http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfm  ?  
section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=91139, 2010-05-24, kl. 16:15).

Angående gränssnittsdesign beskriver Cogknow-projektet två viktiga aspekter. Den ena är att 
de konstaterat att touchscreen-teknik är det perfekta gränssnittet mellan personer med demens 
och  datorbaserade  hjälpmedel  och  dess  funktioner.  En  annan  fördel  med  detta  är  att 
användarna skulle  kunna köpa det  som behövs i  hårdvaruväg från hyllan i  butik och sedan 
installera programvarusviten på den egna hårdvaran vilket är bra ur kostnadssynpunkt, samt att 
systemet inte blir alltför avancerat. Slutresultatet är en bildskärm för hemmet som antingen kan 
monteras  på  väggen  eller  fristående.  En  annan  aspekt  rörande  gränssnitt  är  vikten  av 
självförklarande och tydliga symboler på pekskärmarna
(http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfm?
section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=91139, 2010-05-24, kl. 16:15).
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4. Modernfamilies
Modernfamilies är det sociala nätverk som utgör en väsentlig del av AGNES-projektet. I detta 
program  kan  användaren  skapa  ett  nätverk  och  på  så  vis  hålla  kontakt  med  anhöriga  och 
bekanta. Således kan Modernfamilies jämföras med exempelvis Facebook. Programmet är dock 
betydligt användarvänligare, säkrare och riktar sig i första hand till äldre, dementa och personer  
med  en  relativt  låg  datorvana.  Vi  skall  härefter  utförligt  beskriva  Modernfamilies  och  dess 
funktioner, för att på så vis förtydliga resterande delar av uppsatsen.

Modernfamilies återfinns på  www.modernfamilies.net, tillvägagångssättet för att skapa sin 
användare och logga in liknar många andra befintliga tjänster. För registrering krävs endast en 
valid e-postadress, samt att man skapar ett användarnamn och ett lösenord (se illustration 1).  
Som bilden visar, kan användaren i detta läge även välja ett av sju språk.

Efter inloggning möts man av en välkomstmeny (se Illustration 2). Denna innehåller fyra flikar, 
”presentation”, ”börja här”, ”min profil” och ”nyheter”. Här finns även en översikt över alla nya 
händelser inom användarens nätverk.
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Illustration 1: Inloggning

Illustration 2: “Börja här” menyn

http://www.modernfamilies.net/


Efter att ha stängt välkomstrutan visas nätverks-vyn där användaren får en översikt över sitt 
sociala nätverk i form av representationer av släkt och vänner. Det finns fyra olika nätverks-
vyer, radarvy som visar samtliga medlemmar i användarens nätverk, familjeträdsvy som enbart 
visar användarens familj, en fri vy där användaren själv får välja hur kontakterna skall placeras 
och slutligen en kartvy där användaren ser var personerna i nätverket geografiskt befinner sig  
(se Illustration 3, 4, 5, 6).
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Illustration 3: Radarvy Illustration 4: Familjeträdsvy

Illustration 5: Fri vy Illustration 6: Kartvy



Nätverks-vyn innefattar på vänster sida en huvudmeny med sju knappar som leder till de flesta 
funktionerna (se Illustration 7). Denna meny innehåller följande:

• ”Börja här”. Denna knapp leder till den tidigare nämnda välkomstmenyn.
• ”Nyheter”, leder till fliken nyheter i  välkomstmenyn, där användaren kan se vad som har 

hänt sedan senaste besök.
• ”Min  profil”,  leder  till  fliken  min  profil  i  välkomstmenyn.  Där  kan  användaren  till  

exempel ändra personlig information, kontaktuppgifter, inställningar, och relationer.
• ”Skriv meddelande”. Denna funktion låter användaren skriva meddelanden och chatta 

med de andra användarna i nätverket. 
• ”Skriv berättelse”, låter användaren skriva berättelser som sedan kan dokumenteras via 

en ”livskarta”.
• ”Lägg till en person”. Via denna knapp kan användaren lägga till nya relationer.
• ”Spela  spel”  är  en funktion  för  att  spela  enkla  spel,  med sig  själv  eller  mot  andra  i  

nätverket.

Ovanför  huvudmenyn  visas  användarens  namn  samt  status  med  tillhörande  smiley  (se 
Illustration 8).
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Illustration 8: Statusruta

Illustration 7: Huvudmeny



Det finns ett flertal olika smileys samt en textruta som kan användas för att beskriva aktuellt  
status hos användaren (se Illustration 9). Användaren kan till exempel välja en smiley och skriva 
en beskrivande text som reflekterar hur han eller hon mår för tillfället.

Inledningsvis är språket i programmet förinställt till Engelska, vilket självklart inte passar alla 
användare.  Språkinställning  återfinns  under  ”personlig  information”.  Det  är  även  här 
användaren kan ändra och lägga till förnamn, efternamn, andranamn och liknande uppgifter (se 
Illustration 10).

När man går vidare från ”min profil” via någon av knapparna, återfinns på vänster sida en meny 
(se Illustration 11), som låter användaren navigera till diverse olika funktioner. Denna Meny 
består av följande: 
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Illustration 10: Personlig information

Illustration 9: Val av Smiley



• ”Tillbaka”, leder tillbaka till ”min profil”.
• ”Meddelanden”. Här kan användaren se alla skickade och mottagna meddelanden.
• ”Berättelser”, visar användarens skapade berättelser.
• ”Livskarta”, kan liknas vid en tidslinje och visar de berättelser användaren valt att spara 

till sin livskarta.
• ”Personlig information”, visar användarens personliga information.
• ”Relationer”.  Här  återfinns  användarens  samtliga  kontakter  tillsammans  med  namn, 

adress, födelsedatum och liknande.
• ”Inställningar”, låter användaren exempelvis ändra lösenord eller avsluta kontot.

Modernfamilies är som tidigare nämnt ett socialt nätverk som i första hand riktar sig till äldre  
och dementa, detta betyder dock inte att det skiljer sig alltför mycket gentemot andra sociala 
nätverk som till exempel Facebook. Användarna har tillgång till ett flertal funktioner som kan 
liknas med vad andra etablerade sociala nätverk innehåller, exempelvis funktionen att skicka 
meddelanden, chatta, spela spel med mera. Även om funktionerna är uppbyggda på ett enklare 
sätt är det i grunden samma funktioner.

En intressant aspekt av Modernfamilies är funktionen ”berättelser”. Dessa berättelser kan 
sparas som olika typer av händelser, till exempel resor, personligt, Evenemang etc. Användarna 
kan även lägga till dessa berättelser på en livskarta (se Illustration 12).  Till exempel kan en  
användare skapa en berättelse som beskriver en semester för tio år sedan och sedan placera den 
på livskartan så andra personer i nätverket kan se och läsa berättelsen. Livskartan består av en 
tidslinje som sträcker sig från födelsedatum till dagens datum.

14

Illustration 11: Profilmeny



En annan intressant aspekt av Modernfamilies är att användarna kan skapa andra användare 
som inte representeras av riktiga människor. Användaren kan till exempel skapa ett husdjur,  
eller en person som inte själv vill eller kan använda programmet. Dessa fiktiva användare ingår  
sedan i nätverket. Dessa användare sköts av användaren som skapade dem, och han eller hon 
kan sedan exempelvis skriva berättelser eller ändra deras status.
 När man klickar på en användare som befinner sig på någon av de befintliga vyerna öppnas 
en meny med ett antal val för den personen (se Illustration 13). Även härifrån kan användaren 
skicka  meddelande,  lägga  till  relation,  skriva  berättelse,  läsa  berättelse  och  se  användarens 
Profil  och  nätverk.  Denna meny verkar  således  som en genväg  som underlättar  navigation. 
Denna meny visar även var personen befinner sig, födelsedag, status samt en kort presentation 
av användaren.
 

15

Illustration 12: Livskartan

Illustration 13: Efter att ha "klickat" på en befintlig kontakt.



5. Utvärdering av Modernfamilies
Vi skall i detta kapitel redogöra för både genomförande och resultat av vår studie. Denna studie 
består  som tidigare  nämnt av en expertutvärdering och ett  antal  användarintervjuer.  Vi  vill 
påpeka att resultatet från expertutvärderingen finns utförligare beskrivet i bilaga 1.  

5.1 Expertutvärdering
Eftersom vi under vårt arbete hade kontakt med användare och även introducerade dem till 
Modernfamilies insåg vi att vi  tidigt  behövde erhålla god kännedom om programmet för att  
verka som ett stöd för användarna, kunna agera professionellt och förhoppningsvis även kunna 
bidra med konstruktiv kritik till Modernfamilies utvecklare.  Ett bra sätt att uppnå detta var 
genom att utföra en expertutvärdering som vi själva konstruerade utifrån  Nielsens heuristiker 
(Dix et al. , 2004, Kap 9.3.2) samt kunskap vi erhållit under utbildningen.

Under  expertutvärderingen  fokuserade  vi  på  estetik,  funktionalitet/tekniska  aspekter  och 
användbarhet.  Detta  fokus  ansåg  vi  skulle  resultera  i  en  tillfredsställande  utvärdering  som 
berörde samtliga aspekter av programmet,  samt gav oss en god insikt  i  Modernfamilies alla  
delar. Kunskapen vi fick av utvärderingen har vi kunnat förlita oss på under hela arbetet. 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet.

5.1.1 Utvärdering av estetik
Under  detta  avsnitt  har  vi  i  huvudsak  fokuserat  på  huruvida  estetiken  bidrar  till  en  ökad 
användarvänlighet, samt det allmänna intrycket av Modernfamilies som miljö. Detta då estetik i 
allra högsta grad är subjektivt och uppfattas olika av olika individer (Dahlbom B., Mathiassen 
M, 1993, s.151). Det finns därmed inga rätt eller fel gällande de estetiska aspekterna av design, 
vilket gör att vi i vår utvärdering bör försöka undvika att applicera personliga preferenser.

Vi  valde  att  utvärdera  huruvida  det  allmänna  utseendet  av  programmet  bidrog  till 
användarvänlighet,  eftersom vi  anser  att  den  viktigaste  aspekten  av  Modernfamilies  är  just 
användarvänlighet. Vi anser att utvecklarna i allmänhet uppnått detta med hjälp av en design 
som förtydligar användandet.  Färgerna som används är få och matta,  vilket ger en lugn och 
behaglig upplevelse. Färgvalet skapar även en klar kontrast mellan de olika komponenterna. 
Enligt  Wijk H. (2001)  har äldre och demenssjuka lättast att urskilja röda eller gula nyanser, 
vilket uppfylls av Modernfamilies som i huvudsak utgår från gula nyanser.  Även knappar är 
tydligt åtskilda och försedda med stor och tydlig text som inte kan misstolkas vilket tillsammans 
inger en känsla av kontroll.

Det  enda  vi  egentligen  fann  negativt  var  ett  antal  gråtonade  knappar.  Sådana  betyder 
vanligtvis att de inte är aktiva eller inte fyller någon funktion. I Modernfamilies är inte detta  
fallet, utan dessa kräver i vissa fall aktivering för att vissa funktioner skall realiseras. Vi fick dock  
i  slutet  av  vårt  arbete  feedback  från  utvecklarna  där  de  talar  om  att  detta  problem  är 
uppmärksammat  och  att  en  lösning  på  detta,  tillsammans  med  mycket  annat,  kommer  att 
implementeras i en kommande version.
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5.1.2 Utvärdering av funktionalitet/tekniska aspekter
När det gäller funktionalitet/tekniska aspekter hade vi för avsikt att lyfta fram både positiva och 
negativa egenskaper. Vi ville identifiera buggar och andra tekniska tillkortakommanden samt se 
till programmets funktionalitet i form av tydlighet, funktioners relevans samt hur väl befintliga 
funktioner fungerar. Anledningen till att vi såg detta som viktigt var den tidigare nämnda risken 
med att dementa kan bli  avskräckta av program som inte är  helt ”färdiga” eller  inte är  helt 
tekniskt tillfredsställande (Orpwood R., 2009, s. 84,88). Ytterligare en anledning till den här  
delen av vår utvärdering var vår förhoppning att kunna hjälpa utvecklarna av Modernfamilies 
genom att bidra med väsentlig information.

När  man  loggar  in  möts  man  av  en  översiktsmeny,  där användaren kan  se  alla  viktiga 
händelser  sedan  man  senast  var  inloggad.  Detta  är  en  positiv  funktion  som  effektiviserar 
användandet då all nödvändig information är samlad på samma plats. Det finns en funktion 
som tillåter användarna att inaktivera denna välkomstmeny, vilket är bra om man av någon 
anledning inte finner den önskvärd.

Något  som förstärker  användarvänlighet  är  att  samtliga funktioner  finns  tillgängliga i  en 
meny placerad på vänster kant. I den menyn finns också en ”börja här”-knapp som visar alla nya 
händelser som till exempel meddelanden, födelsedagar och inbjudningar. Detta gör det lätt att 
navigera  på  sidan,  och  med  ett  knapptryck  uppmärksammas  användaren  om  alla  nya  och 
relevanta händelser inom det aktuella nätverket.

Under  utvärderingen  hittade  vi  gällande  detta  avsnitt  en rad  tillkortakommanden.  Bland 
annat att tre av valen under ”Min profil” leder till samma punkt. Detta bör åtgärdas eftersom det 
är både förvirrande och onödigt. Dock är nu även detta identifierat av utvecklarna, en lösning 
kommer således att implementeras.

Under både meddelanden och berättelser finns en ”arkiv”-knapp som vi inte ser fyller någon 
funktion i nuläget. När man trycker på den blir den gråtonad men utan ytterligare effekt. Denna 
knapp är tänkt att visa äldre berättelser och meddelanden men det visas redan under ”alla”  
vilket  betyder  att  ”arkiv”-knappen  är  överflödig.  Det  är  dock  möjligt  att  den  har  en  tänkt 
funktion som vi inte ser i denna betaversion.

När vi provar att skriva en ny berättelse stöter vi på vissa problem. Först och främst är det 
otydligt  var  man  lägger  till  berättelsen  på  livskartan.  Detta  utförs  genom  att  klicka  på  en 
gråtonad ikon som lätt förbises. Detta borde tydliggöras med hjälp av en beskrivande text eller 
en frågedialog som visas när man väljer att spara berättelsen. En annan synpunkt vi har är att  
datum för berättelsen bör vara obligatoriskt, särskilt med tanke på att berättelsen inte läggs till  
på livskartan när datum saknas även om man väljer att lägga till den. Även här är en dialog 
innan man sparar att önska.

Ett  annat  problem är  att  vissa  kontakter  inte  kan  tas  bort  från användarens  nätverk via 
användarens ”relationer”-meny. Utvecklarna har nu förklarat för oss att detta faktiskt fungerar 
som planerat, tillsammans med en lång förklaring till varför vissa kontakter inte kan tas bort 
medan vissa kan tas bort med ett enkelt knapptryck. Exempelvis kan användaren inte ta bort en 
bror så länge denne har en koppling till användarens föräldrar. I detta fall måste användaren via 
båda föräldrarnas nätverk ta bort deras relation till sonen som alltså är användarens bror. Detta 
anser vi är alldeles för komplicerat, och i vissa fall verkar det ändå inte vara möjligt att helt ta 
bort kontakten, utan istället ändras bara relationen till den. Varje användare borde självklart få 
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välja vilka relationer som syns i nätverksvyn, och när som helst välja att ta bort någon av de 
aktuella kontakterna.

Ett annat problem vi fann gäller ändring av användarens uppgifter. Nämligen att man även 
kan ändra andra användares status, namn, ort samt profilbild. Detta är positivt när det gäller  
kontakter som inte representeras av verkliga användare, eftersom deras uppgifter i annat fall 
aldrig skulle uppdateras. Där så inte är fallet borde detta dock inte vara möjligt. Det kan ses som 
en allvarlig säkerhetsbrist och ett hot mot den personliga integriteten.

5.1.3 Utvärdering av användbarhet
Gällande  användbarhet  har  vi  fokuserat  på  hur  användarvänligt  Modernfamilies  är  ur  ett 
användbarhetsperspektiv. Detta har vi utvärderat genom att skapa åtta användningsfall som var 
tänkta att simulera ett första och grundläggande användande. Dessa användningsfall utfördes av 
en person i vår grupp som i det stadiet varken sett eller bekantat sig med Modernfamilies. Vi  
utförde  ett  så  kallat  ”Think-aloud  protocol”  som  är  en  metod  för  att  samla  in  data  vid 
användbarhetstestning. Nedan följer en definition på metoden.

”Think  aloud  protocols  involve  participants  thinking  aloud  as  they  are  

performing a set of specified tasks. Users are asked to say whatever they are  

looking  at,  thinking,  doing,  and  feeling,  as  they  go  about  their  task.  This  

enables observers to see first-hand the process of task completion (rather than  

only its final product). Observers at such a test are asked to objectively take  

notes  of  everything  that  users  say,  without  attempting  to  interpret  their  

actions  and  words.  Test  sessions  are  often  audio  and  video  taped  so  that  

developers  can go  back and refer  to  what  participants  did,  and how they  

reacted.  The  purpose  of  this  method  is  to  make  explicit  what  is  implicitly  

present  in  subjects  who  are  able  to  perform  a  specific  task.”  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Think_aloud_protocol,  2010-05-19 , kl. 15:33).

Ett  av  användningsfallen  gällde  att  ändra  språk  till  svenska  från  engelska,  vilket  är  det 
förinställda språket. Att detta var enkelt ansåg vi som viktigt med tanke på att många äldre  
svenska användare endast behärskar svenska som språk. Tyvärr förvirrades vår testperson av att  
detta val inte återfanns under ”inställningar” utan endast under ”personlig information”, vilket 
kan uppfattas  som vilseledande.  Detta är  nu uppmärksammat av utvecklarna och kommer i 
nästa version lösas genom att flytta valet av språk till  ”inställningar” vilket är en mer logisk 
placering.

En  annan  uppgift  var  för  användaren  att  skapa  en  historia  för  att  sedan  spara  den  på  
livskartan. Här förstärktes vår synpunkt på de gråtonade knapparna, då användaren förbisåg 
knappen som placerar berättelser på livskartan.

När användaren senare skall lägga till en annan användare som  sin bror förvånas han över 
att  i  slutet  av processen bemötas av  en varningsdialog som meddelar att  han måste skapa  
föräldrar  innan  han  kan  skapa  en  bror.  Detta  anser  vi  enkelt  kan  lösas  genom  att  man 
uppmuntras  att  skapa  föräldrar  redan  vid  första  inloggningen  eller  i  alla  fall  möts  av  den 
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befintliga varningsdialogen när man börjar skapa sin första kontakt.
I slutet av övningen ombads vår testperson att ändra sin status genom att lägga till en smiley 
samt en kort kommentar i statusfältet. Av någon anledning hade personen stora problem med 
att lokalisera denna statusfunktion, och spenderade relativt lång tid på att söka igenom ”Min 
profil”. Statusfunktion återfinns istället längst upp i vänstra hörnet, vilket borde vara tillräckligt 
tydligt.  Problemet  är  att  textfältet  är  tomt  och  att  man istället  för  en  smiley  återfinner  ett 
gråtonat frågetecken. En enkel lösning här är att statusfältet exempelvis innehåller texten ”Skriv 
din status här” samt en förinställd smiley.

Förutom ovan nämnda otydligheter upplevde testpersonen Modernfamilies som synnerligen 
användarvänligt. Resterande användarfall återfinns som bilaga.

5.2 Användarintervjuer

5.2.1 Första mötet med användarna
Vi ämnar med detta stycke att förklara hur vi gick tillväga för att skapa ett lyckat första möte 
med  användarna. I de fall där användaren skulle komma att deltaga i AGNES-projektet hade de 
ett första möte med vår handledare i form av ett hembesök. Hennes uppgift var att presentera 
projektet   i  sin  helhet  samt  förse  användaren  med  en  dator  där  så  var  nödvändigt.  När 
användarna var införstådda i projektet och dess framtida aktiviteter var det vår uppgift att gå 
vidare  genom  att  introducera  dem  till  Modernfamilies.  För  detta  strukturerade  vi  ett 
tillvägagångssätt som vi ansåg var lämpligt för personer med låg datorvana, och arbetade därför 
på ett sätt som inte krävde någon tidigare datorkunskap av den blivande användaren. Vi bör 
dock  påpeka  att  vi  även  mött  användare  som  besitter  en  relativt  god  datorvana.  

Genom  en  demonstration  visade  vi  användaren  de  grundläggande  funktionerna  som  till 
exempel att lägga till kontakter, skriva meddelanden och skriva berättelser. Vi var noggranna 
med  att  hela  tiden  påpeka  att  det  inte  finns  några  risker  med  att  prova  sig  fram  och 
uppmuntrade dem därmed att utforska Modernfamilies på egen hand. Dix et al.  (2004, Kap 
9.3.1) menar att erfarenhet har visat att många användare föredrar att lära sig system genom 
eget utforskande istället för via utbildning och manualer, vilket styrker vårt handlande gällande 
detta.  Tanken med detta var även att  eliminera risken att  de inte  använder programmet av 
rädsla att ”göra fel”.

5.2.2 Användarnas första tankar
Efter  att  vi  introducerat  Modernfamilies  för  användarna  och  de  fått  bekanta  sig  med 
programmet utförde vi den första av två intervjuer. Vi ville med denna intervju få en insikt i 
deras  bakgrund  gällande  datorvana  samt  få  en  större  insikt  i  vad  de  tror  om  det  fortsatta 
användandet.

5.2.3 Inledande intervjuns utformning
I denna intervju ställde vi generella frågor angående, som vi tidigare nämnt, datorvana men 
även respondenternas första tankar och förhoppningar om programmet samt vilka möjligheter 
och  hinder  de  kunde  se  med  Modernfamilies.  Intervjun  bestod  av  sju  frågor,  men 
improviserades från fall till fall eftersom användarna i detta stadium var relativt oerfarna av 
Modernfamilies. Vi spelade in intervjuerna för att i ett senare skede kunna transkribera dem. 
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Detta för att kunna lyfta fram all viktig information utan att förbise något som vid en första 
anblick kan verka irrelevant. För samtliga intervjufrågor hänvisar vi till bilaga.

5.2.4 Resultat av inledande intervju
Gällande datorvana hade faktiskt samtliga användare vi arbetat med en relativt god sådan. Inom 
Afasiföreningen hade man tidigare varit verksam inom projekt rörande datorer och IT, vilket lett 
till att de flesta allmänt var positiva över att delta i projektet och vårt arbete. Några av våra 
respondenter har även under arbetslivet haft yrken som innefattade datoranvändande, vilket 
självklart underlättar deltagandet i aktiviteter såsom Agnes-projektet.

Vi frågade vilka tankar och förhoppningar respondenterna hade inför projektet, och hur de 
allmänt trodde att  arbetet  skulle arta sig.  Vi  fick bland annat som svar här att  programmet 
verkar roligt att använda, och kan därför, förutom att fungera som ett hjälpmedel, även ses som 
ett tidsfördriv. Att man på ett enkelt sätt kan nå de man vill upplevs också som en viktig aspekt  
av Modernfamilies som talar för att det verkligen finns en anledning att använda programmet. 
Vad vi även får som svar är hur viktigt det är att skapa motivation. Idén måste marknadsföras på  
ett  bra  sätt  som  gör  att  de  framtida  användarna  upplever  den  som  intressant,  svarar 
respondenten. Om Agnes-projektet genomför en bristfällig presentationen tror respondenten att 
det  blir  svårt  att  i  framtiden  skapa  motiverade  användare.  Att  även  vi  under  vårt  arbete  
dokumenterar förloppet ansåg en respondent var positivt för det framtida användandet.

Vi ställde även en fråga angående vad som kunde ses som hinder med Modernfamilies. Vad 
som kunde resultera i att användarna tappar intresset. Det tekniska upplevdes som en viktig 
aspekt av detta, att driftsäkerheten är tillförlitlig och att att programmet fungerar som avsett.  
Här återkom även vikten av att vi som användarkontakt kan motivera de blivande användarna. 
Ett annat intressant svar gällde det personliga nätverket, att det är viktigt att tidigt kunna skapa 
ett gediget och betydelsefullt nätverk och på så vis skapa ett givande användande.

En  annan  fråga  gällde  hur  man  efter  ett  första  möte  med  Modernfamilies  upplevt 
programmet och vad som uppfattades som positivt. En av respondenterna talar om det positiva 
med  att  vi  inte  kommer  med  ”pekpinnar”  och  försöker  tvinga  användaren  till  ett  visst  
tillvägagångssätt. Vi tolkar det som att användaren uppskattar en avslappnad introduktion till 
programmet. Ett annat svar var att man upplevde det som enkelt, och även roligt att använda.  
Återigen att det kan ses som ett tidsfördriv och att man kan ”fastna” i programmet.

Slutligen frågade vi om något upplevdes som negativt. En respondent svarade här att hon 
inte  uppskattade  ett  ”färdigt”  program.  Hon  ville  istället  skriva  fritt,  genom  exempelvis  e-
postprogram  såsom  Outlook  eller  Hotmail.  Det  kanske  dock  inte  ska  ses  som  negativt  om 
Modernfamilies i sig, utan snarare att personen i fråga inte är intresserad av ett socialt nätverk  
som detta.

5.2.5 Andra mötet med användarna
Det andra mötet med användarna var det som vi fann mest intressant och betydelsefullt. Det var 
här vi verkligen kunde få svar på hur användandet framskridit, hur de använt programmet och 
vad de tyckte om Modernfamilies.  Vi  såg även detta som ett  tillfälle  där användaren kunde 
aktualisera frågor som de vill ställa till oss angående Modernfamilies. Detta kunde vara bra då 
användaren under en tid bekantat sig med programmet och säkerligen stött på otydligheter.
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5.2.6 Användarnas åsikter vid andra mötet
Liksom  vid  första  mötet  förde  vi  även  här  en  intervju  med  användarna  för  att  få  svar  på 
användandets utveckling. Under intervjun ville vi fånga upp både det som upplevts som  positivt  
och negativt. Utöver de specifika frågorna under intervjun uppstod även en givande diskussion 
mellan oss och respondenten.

5.2.7 Uppföljande intervjuns utformning
Intervjun  bestod  av  nio  frågor  som  hanterar  allt  från  vad  respondenten  tycker  om  själva 
programmet till hur dess sociala nätverk har växt fram för personen i fråga. Just den senare 
frågan  anser  vi  är  mycket  viktig  då  den  utgör  en  grundpelare  i  programmets  framtida 
användande. Vi ville bland annat ta reda på vilka funktioner användarna tyckte var de bästa, 
sämsta samt varför de tyckte så. Detta för att få svar på hur utvecklarna kan förbättra befintliga 
funktioner  eller  kanske  även  ta  bort  förvirrande  funktioner  som  inte  tillför  något  för 
användaren.  Vi  ställde  även  frågor  gällande  användarvänlighet  med  avsikt  att  tolka  om 
svårigheter  under  användandet  uppstått.  Detta  var  ett  bra sätt  att  ta  reda på om det  fanns 
tillkortakommanden i programmet, även om funktionerna är bra kan de vara svåra att förstå och 
använda. Slutligen ställde vi frågor angående tekniska aspekter såsom till exempel driftsäkerhet. 
För samtliga intervjufrågor hänvisar vi till bilaga.

5.2.8 Resultat av uppföljande intervju
Vi frågade hur användaren upplevt programmet efter en tids användande. Respondenten svarar 
att hon upplevt det som positivt, roligt och intressant. Hon svarar även att hon ser positivt på ett  
fortsatt användande på grund av att Modernfamilies är användarvänligt. Respondenten påpekar 
även att det låga antalet knappar bidrar till denna användarvänlighet. Vidare frågar vi om något 
upplevts som negativt. Respondenten hade erfarit en tillfällig driftstörning som hindrade henne 
från att logga in under en tid. Förutom detta hade hon även upptäckt att vissa texter ännu inte  
var översatta till Svenska, hon påpekar att det är viktigt att samtliga delar innefattar Svensk text.  
En  annan  användare  som  vi  bara  förde  ett  telefonsamtal  med  svarade  att  hon  tyckt  om 
Modernfamilies, men att det kändes något ”barnsligt” för henne som redan använde datorn  för 
att kommunicera via e-post. Denna användare tillsammans med respondenten i den inledande 
intervjun  som  även  hon  redan  använde  e-postprogram,  såg  tyvärr  ingen  anledning  till  ett  
fortsatt användande på grund av att de båda ansåg e-post vara tillräckligt för deras behov.

Vi ville även ta reda på om respondenten hade värvat fler användare till  sitt nätverk. Det 
tyckte hon hade fungerat relativt bra och hon hade under tillfället för intervjun värvat tre nya 
användare till sitt nätverk. Gällande vilka funktioner som upplevts som bäst, respektive sämst,  
var meddelandefunktionen uppskattad, särskilt  med tanke på att den var enkel att använda. 
Hon värdesatte även funktionen att skriva historier, och använde den som en form av dagbok. 
Hon menade att det för många, exempelvis människor med Afasi, kan vara svårt att skriva en 
hel historia och att det då kan vara bra att använda denna funktion på exempelvis detta sätt. En 
annan fördel med detta är att närstående och bekanta kan ta del av användarens vardag. Hon 
talar även gällande detta om att hon tror skrivning är en bra träningsform.  

Vi ville ta reda på om det varit något som uppfattats som svårt att förstå. Ett svar här gällde 
här menyn som låter användaren bestämma vem en historia handlar om, och vilka som ges 
rättigheten  att  läsa den,  samt andra  funktioner  som kan döljas  eller  synliggöras.  Hon hade 
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försökt ta reda på vad detta innebar men hade inte riktigt fått någon uppfattning om det vid 
tillfället för intervjun. 

De användare vi har kommit i kontakt med tyckte generellt att det mesta hade varit enkelt.  
Det hade varit snabbt och lätt att logga in, och en av dem uppskattade frånvaron av ”konstiga”  
lösenord som vissa webbsidor idag kräver. Personen som medverkade i den formella intervjun 
önskade bara att det tekniska skulle fungera i fortsättningen så hon kunde ”fortsätta utveckla sig 
själv”.
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6. Analys av utvärdering
Vi  ämnar  under  detta  kapitel  att  analysera  resultaten  från  vår  expertutvärdering  samt 
användarintervjuerna. Vi avser att analysera hur Modernfamilies använts av användargruppen, 
vilka  effekter,  buggar  och  andra  tillkortakommanden  som  finns  och  huruvida  det  finns 
oupptäckta  svårigheter som vår användargrupp ej identifierat samt andra mer  övergripande 
aspekter  av  Modernfamilies.  Vi  vill  påpeka  att  när  vi  talar  om  dementa  inte  syftar  på  vår 
användargrupp,  utan  i  dessa  fall,  med  hjälp  av  litteraturen,  analyserar  utifrån  dementas 
perspektiv eftersom de är en del av Modernfamilies målgrupp.

Under  intervjuerna  med  användarna  upptäckte  vi  att  en  av  användarna  har  använt 
funktionen ”skriva berättelser” som en typ av dagbok. Det finns forskning som visar att sådant 
beteende är särskilt vanligt hos dementa (Nygård L., 2009, s. 11, 18), och vi anser att man som  
utvecklare därför bör vara lyhörd för feedback av denna natur. Detta genom exempelvis studier 
som vår och annan litteratur kring ämnet. Detta då det är viktigt att få en bra bakgrund till  
arbetet när utveckling av liknande system utförs. I detta exempel hade det kanske efter vidare 
efterforskning kring ämnet varit lämpligt att låta användaren välja att spara berättelsen som ett 
dagbokinlägg. Vidare studier kan givetvis visa att det bara är en minoritet av användarna som 
önskar en funktion av detta slag.  Hade vi tillgång till  fler användare hade vi kanske kunnat  
uppvisa ett större underlag för denna aspekt. En av respondenterna talade även om att hon 
trodde denna form av att skriva är en bra träning för de avsedda användarna, ett sätt att aktivera 
sig. Detta tillsammans med litteraturens framhållning av vikten av att dementa bör hållas aktiva 
(Nygård L., 2009, s. 10), tyder på att utvecklarna bör utföra en noggrann analys av just denna 
funktion hos Modernfamilies, och således sträva efter att den ska vara så användarvänlig som 
möjlig, samt se till hur den vidare kan tillfredsställa så många användare som möjligt. Vi anser i  
nuläget  exempelvis  att  livskartan hos en person som använder historier  för att  föra dagbok 
skulle bli oerhört plottrig.

Vidare  vill  vi  diskutera  faktumet  att  dementa  kan  bli  avskräckta  av  problematiska  och 
ofullständiga system och i  vissa  fall  under  sådana omständigheter  ej  vill  fortskrida med att 
använda systemet  i  fråga  (Orpwood R.,  2009,  s.  84,  88).  Vi  reagerar  på att  vi  både under 
expertutvärderingen och användarintervjuerna påträffat en betydande mängd buggar och andra 
brister. Detta tyder kanske på att systemet introducerats för användarna alltför tidigt. Följder  
som detta kan ge är i enhet med det vi beskrivit tidigare att användare kan tappa förtroendet för 
systemet och inte längre vill använda Modernfamilies. Här bör tilläggas att tillvägagångssättet  
för att exempelvis ta bort användare från nätverket är synnerligen avancerat, men så vitt vi vet,  
fortfarande  inte  utforskat  av  de  användare  vi  arbetat  med.  När  detta  uppdagas  kanske 
uppfattningen om användarvänlighet förändras. Sådana aspekter bör således omdesignas innan 
de utvecklas till allvarliga problem.

Ytterligare en aspekt av användandet av Modernfamilies som vi upplevt i våra intervjuer är 
att användare med tidigare god datorvana och som redan använder e-postprogram inte känner 
något  behov av  att  använda ett  system som Modernfamilies.  För  att  locka  denna grupp av 
användare  anser vi att presentationen av Modernfamilies måste ge ett intryck av ett felfritt och 
välpolerat  system.  Modernfamilies  måste  vara  enklare  att  använda  eller  tillföra  önskvärda 
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funktioner  utöver  vad  e-postprogrammet  i  fråga  erbjuder.  Vad  som  är  uppenbart  är  att 
Modernfamilies  erbjuder  mer  än  ett  vanligt  e-postprogram,  men att  detta  förbises  av  vissa 
användare som verkar jämföra programmet med att maila. Vi tror detta kan grunda sig i ett 
alltför stort fokus på programmets användarvänlighet, medan relevansen av ett socialt nätverk 
glöms bort. Vi tror således att användare som inte på kort tid skapat ett betydande nätverk kan 
tappa intresset för Modernfamilies. Vi har fått vetskap om att detta styrks av de intervjuer som 
tidigare förts med användargruppen i Skellefteå, då respondenterna är av samma uppfattning. 
Detta  är  viktigt  att  beakta,  särskilt  om  målet  är  att  locka  användare  som  redan  använder 
exempelvis  e-postprogram.  Om  det  inte  finns  ett  tillfredsställande  nätverk  kommer  dessa 
användare  inte  se  någon  anledning  att  övergå  till  Modernfamilies.  De  ser  helt  enkelt  inte 
fördelarna med att använda ett socialt nätverk då de når ut till fler personer via e-post. Därför är 
storleken på det personliga nätverket samt hur fort det går att bygga ett tillfredsställande sådant 
av mycket stor vikt. I nuläget anser vi att Modernfamilies lider av ett tillkortakommande som 
försvårar detta. Det är ofta problematiskt att utöka sitt nätverka då det inte finns någon egentlig 
sökfunktion för att hitta andra användare. Användaren måste veta exakt vilken person som ska 
läggas till, samt ange ett till synes överflödigt antal uppgifter för denna.

Vi tror även det kan vara riskabelt att ”lämna” de blivande användarna med ett obefintligt,  
eller  relativt  litet  nätverk,  vilket  vi  anar  är  en  bidragande  faktor  till  att  vissa  inom  vår 
användargrupp  inte fortsatte använda Modernfamilies. Ett annat resultat kanske uppvisas om 
man  introducerar  användare  i  grupper  där  så  är  möjligt.  Exempelvis  hade  vi  gällande 
samarbetet med Afasiföreningen kunnat hjälpa samtliga användare komma igång inom en kort 
tidsperiod. På så vis kunde vi se till att varje användare lades till i befintliga användares nätverk, 
för att således skapa ett betydelsefullt kontaktnät för alla intressenter. Detta tillvägagångssätt 
kräver självklart varje användares medgivande. Detta skulle troligtvis leda till ett intressantare 
och mer givande användande av Modernfamilies, där varje användare längre fram kan lägga till  
och värva fler kontakter efter behov.

Gällande  säkerhet  finns  det  vissa  aspekter  som  vi  anser  kräver  uppmärksamhet.  En  av 
respondenterna nämnde under en intervju att  hon inte fått en uppfattning om funktionen att  
dölja och synliggöra innehåll för andra användare i nätverket. När man exempelvis väljer att 
skapa en berättelse kan just detta vid en första anblick förvirra användaren. Detta kan enligt oss 
bero på menyns utformning vilken är något bristfällig. På samma meny väljer användaren vem 
berättelsen skall  handla om samt vilka som kan läsa den.  Man går  vidare  till  skapandet  av 
berättelsen genom att klicka på valet för vem eller vilka som får tillgång till den. En steg för steg 
meny  där  valen  är  tydligt  åtskilda  hade  förtydligat  denna  relativt  viktiga  aspekt.  När 
respondenten vidare talar om vad som ska vara dolt och inte utgår vi från att hon avser visning 
och ändring av status,  profilbild,  ort och namn. Detta är ännu en säkerhetsfråga som måste 
upplevas  som  lättbegriplig  av  användarna.  Ett  val  under  denna  inställning  tillåter  andra 
användare att ändra den aktuella personens uppgifter, vilket kan ses som integritetskränkande i 
de fall där detta icke var avsikten. Utvecklarna måste se till att användarna är medvetna om 
faktum som dessa, särskilt när det gäller dementa som inte alltid kan kämpa för sin rätt när de 
blir felaktigt behandlade under omständigheter som dessa (Rauhalla M., 2009, s. 100).  

Något som ständigt varit återkommande är att användare tycker att Modernfamilies är enkelt 
att använda. Detta tror vi till stor del beror på det låga antalet knappar och funktioner, vilket  
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även  stöds  i  användarintervjuerna.  I  litteraturen  talar  man  även  om  att  ny  teknik  ofta  är 
skrämmande  för  dementa,  och  att  design  för  dessa  därför  bör  hållas  så  enkel  som möjligt 
(Nygård L.,  2009, s.  20-21, Knall G., Östlund B., 2009, s.  31, 33). Denna aspekt har således 
utvecklarna hanterat på ett bra sätt. Vi vet dock att det finns planer på att eventuellt förändra 
Modernfamilies  och  tillföra  ett  antal  funktioner,  men  vi  hoppas  att  programmet  även  i 
fortsättningen  följer  det  befintliga  enkla  temat,  och  att  man  inte  tillför  alltför  många  nya 
funktioner även om det kan verka som en naturlig utveckling för system som detta. Det är viktigt 
att alltid ha den aktuella målgruppen i åtanke.
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7. Slutdiskussion och slutsats

7.1 Förslag till förändringar av Modernfamilies
Vi har under tidigare kapitel belyst de problem och brister i Modernfamilies som vi upptäckt  
under arbetet med uppsatsen, både via expertutvärderingen och användarintervjuerna. I detta 
stycke uppmärksammar vi ett antal punkter som vi anser bör åtgärdas för att skapa ett bättre 
program som på ett bättre sätt uppfyller de kriterier som användarkretsen kräver. Även här vill  
vi påpeka att underlag gällande demens inte har sitt ursprung i vår användargrupp, utan från 
forskning gällande demens och IT.

Ett av dessa önskemål gäller de äldre som lider av mild demens och som har ett behov av att  
skapa en högre medvetenhet. Detta kan enligt litteraturen realiseras i form av att exempelvis få 
reda på dagens datum (Nygård L., 2009, s. 11, 18). Därför föreslår vi som första förändring att 
införa en ruta placerad högst upp på skärmen där användarna på ett enkelt sätt hela tiden kan 
hålla sig uppdaterade angående väder, tid och datum (se Illustration 14).

Denna förändring är bra för dementa då de på ett enkelt sätt kan tillfredsställa behovet av att  
uppdatera sig angående dagliga ting. På så vis behöver de inte oroa sig för att glömma vilken dag 
det är, eller var de befinner sig. Detta kan allmänt inbjuda till en mer avslappnad känsla när  
man använder programmet.
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Illustration 14: Rutan med väder, datum och tid visas högst upp på  
bilden.



Nästa förändring gäller de gråtonade ikonerna (Se illustration 15 och 16). Det är som vi tidigare 
nämnt otydligt med grå ikoner. Även om ikonen i sig är bra och förmedlar rätt budskap kan den 
grå färgen bli missvisande då användarna lätt kan få uppfattningen att de är inaktiva eller inte 
fyller någon funktion. Vårt förslag är därmed att ändra färgen på dessa ikoner till en färg som på 
ett bättre sätt fångar ögats uppmärksamhet. Wijk H. (2001) menar gällande äldre och färger, att 
starka kulörer i rött, blått, grönt, gult, vitt och svart lättast igenkännes med sina färgnamn. Wijk 
menar vidare att det är svårare att uppfatta ljusa pasteller eller mörka dova färger som ofta inte  
uppfattas som olika kulörer. Detta motiverar vårt  förslag att färga ikonerna röda, vilket visas  
nedan i jämförelse med de nuvarande färgerna på ikonerna.

Detta  kan  med  enkla  medel  genomföras,  och  leder  till  att  inga  ikoner  misstolkas  eller  blir 
förbisedda  då  man  inte  uppmärksammar  dem.  På  så  vis  skapas  ytterligare  en  trygghet  i 
programmet och det blir ännu lättare och tydligare att använda.
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Illustration 15:  
Exempel på röda 
ikoner

Illustration 16: Ikoner i  
nuvarande färg.



När  man  som  användare  skall  lägga  till  en  ny  person  i  sitt  nätverk  måste  man  fylla  i  ett 
överflödigt antal uppgifter bara för att hitta personen i fråga. Detta beror delvis på att man kan 
lägga till fiktiva personer i sitt nätverk. Det man som användare istället borde få välja mellan när  
man vill lägga till en person i sitt nätverk är om personen i fråga är en fiktiv eller riktig person. I  
dagens läge ser ”Lägg till person” vyn ut på följande vis:

Vad som är tydligt är att det finns många fält som måste fyllas i och det hela blir således relativt 
komplicerat. Här hade det istället varit bättre att mötas av en vy innan denna där man väljer 
”fiktiv” eller ”reell” person. Väljer man i det fallet en fiktiv person möts man av samma meny 
som ovan. Väljer man istället en reell person bör man mötas av en förenklad vy där man endast 
behöver e-postadress för att bjuda in personen till Modernfamilies, eller helt enkelt bara söka på 
personens för- och efternamn för att kontrollera om den redan är en registrerad användare. Ett 
exempel på en sådan vy skulle kunna se ut på följande sätt:
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Illustration 17: Lägg till person vyn, i nuvarande form.

Illustration 18: Alternativ meny för att lägga till  
befintliga personer



Detta skulle underlätta arbetet med att lägga till en ny person till sitt nätverk och ytterligare 
eliminera förvirrande menyer som kan göra användaren osäker. En annan stor fördel är att det 
blir lättare och bekymmersfritt att skapa ett större nätverk.

Vidare har vi identifierat ett antal mindre fel och problem i programmet som bör rättas till. 
Det första är  att  språket inte alltid är  översatt,  vi  är  dock medvetna om att  Modernfamilies 
fortfarande befinner sig i ett  beta-stadium och att sådana fel troligen kommer att rättas till. 
Dock är det mycket viktigt att dessa korrigeras då de kan leda till osäkerhet för de äldre som vi 
tidigare nämnt inte alltid kan hantera det engelska språket, vilket är vad användaren möts av  
där detta uppstått. Ett enkelt problem med en enkel lösning. Driftsäkerheten är ytterligare ett 
problem  som  vi  påträffat  under  testningen  av  programmet.  Det  har  funnits  tillfällen  då 
användaren inte får åtkomst till Modernfamilies. Vi har även varit med om att det inte är möjligt 
att skapa en ny användare på grund av uteblivna mail som innehåller ett godkännande med 
tillhörande aktiveringslänk. Värst drabbade blir de nya och blivande användarna som kanske 
inte  förstår  varför  det  inte  fungerar  och  kanske  således  tappar  motivationen  att  fortsätta 
använda Modernfamilies på grund av det dåliga intrycket. Detta är också ett fel som troligen har 
ett  samband med Modernfamilies  beta-stadium och som troligen  kommer att  förbättras  till 
senare versioner.

Som vi tidigare nämnt är det möjligt att ändra andra användares status, namn, profilbild och 
ort. Detta är en säkerhetsbrist som kräver en lösning. Vi har i efterhand fått reda på att när det 
gäller  verkliga  användare  finns  idag  ett  val  under  ”sekretess”  där  användaren kan välja  om 
profilen  skall  vara  ”synlig,  redigerbar”,  ”synlig”  eller  ”dold”.  Detta  bör  användare  göras 
uppmärksammade om redan när de skapar sin användare, eftersom många säkerligen inte går 
igenom alla menyer förrän det finns ett specifikt behov. Vi anser vidare att valet ”synlig” bör 
vara förinställt istället för ”synlig, redigerbar”. 

Ett  förslag  gällande  användarnas  interaktion  med  programmet  är  implementationen  av 
pekskärmar.  Pekskärmen  skulle  kunna  ersätta  tangentbord  och  mus  för  att  förenkla 
handhavandet av programmet. Orpwood (2009) menar att TV är en trygg teknik för dementa då 
detta medium är bekant. Därför är pekskärmen en ypperlig idé att införa då den lättare kan 
liknas vid en TV än vad en dator med tillhörande utrustning kan, och har därför större möjlighet 
att bli en del av vardagen. Ytterligare stöd för detta påstående finns i Cogknow-projektet där de 
konstaterat att pekskärmstekniken är den perfekta tekniken för dementa att interagera med IT-
relaterade hjälpmedel
(http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfmsection  =  news&tpl=article&BrowsingType=Featur  
es&ID=91139, 2010-05-24, kl. 16:15).

Det sista förslaget till förändring gäller problemet med att ta bort vissa användare från sitt  
sitt nätverk. Det är i nuläget möjligt att ta bort användare, men är i vissa fall relativt komplicerat 
som vi tidigare beskrivit i kapitel 5.1.2. Vad vi istället föreslår är att användare helt fritt skall  
kunna välja vilka personer han eller hon vill ha synliga och aktiva i sitt nätverk. Vill man ta bort 
en kontakt skall detta utföras via en ”Ta bort”-knapp, som förslagsvis befinner sig på menyn som 
öppnas när användaren klickar på en kontakt i någon av vyerna. När man väljer att ta bort en 
kontakt skall användaren mötas av en varningsdialog där man godkänner att denna fullständigt 
upphör att visas i nätverket. På så vis finns ingen risk att en kontakt av misstag tas bort, och 
problemet med att ta bort personer från nätverket elimineras.
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7.2 Slutsats
Efter att ha analyserat Modernfamilies anser vi att programmet i stort innehåller de egenskaper 
som krävs för att gynna den tilltänkta målgruppen. De flesta funktioner är tillräckligt enkla att 
använda och vår användargrupps uppfattning av programmet har vi upplevt som positiv. Vi har 
inte heller i något fall upplevt att de äldre vi intervjuat varit motståndare av IT eller användande 
av systemet i  fråga, vilket är positivt för den framtida utvecklingen av AGNES-projektet och 
Modernfamilies. Vad vi dock uppmärksammat är att vissa av de användare som sedan tidigare 
använder  datorer  inte  sett  något  behov av  att  använda ett  socialt  nätverk som detta.  Dessa 
verkar identifiera möjligheten att  meddela andra användare som programmets huvudsakliga 
funktion, vilket redan är möjligt med hjälp av ett vanligt e-postprogram. Vi tror därför att man i 
framtiden bör tydliggöra relevansen av ett socialt nätverk, och fördelarna som användandet av 
ett sådant medför. Gällande tekniska aspekter av Modernfamilies har vi identifierat ett antal  
brister som måste åtgärdas för att ge framtida användare ett felfritt  intryck av programmet.  
Angående detta vill vi nämna att vi under arbetet haft möjlighet att presentera våra resultat för 
AGNES-projektets styrgrupp samt en av Modernfamilies utvecklare. Utvecklaren har klargjort 
att  vissa  av  de  brister  vi  identifierat  är  tillrättalagda  och  kommer  att  implementeras  i  en 
framtida  version.  Denna person  bad  även  om våra  åsikter  gällande  utvecklarnas  planer  för 
kommande uppdateringar. Detta tyder på att Modernfamilies utvecklas och att ansvariga för 
detta är lyhörda för förslag till förbättringar, vilket är positivt för Modernfamilies framtid.

Vi har under detta examensarbete fått analysera äldre användares mottagande av ett socialt 
nätverk särskilt anpassat för dem, vilket är ett relativt nytt och intressant användningsområde 
för en sådan IT-artefakt. Vi har därför upplevt detta som ett utmanande och utvecklande arbete,  
och anser vidare att fortsatt forskning krävs för att skapa en större insikt i detta ämne, särskilt 
med tanke på att situationen idag är ett relativt ungt och outforskat område.
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Bilaga 1 – Expert - och användbarhetsutvärdering
Vi har valt att tidigt i vår bekantskap med Modernfamilies genomföra en expertutvärdering. Vi 
avser  att  dela  upp  utvärderingen  i  tre  delar.  Estetik,  funktionalitet/tekniska  aspekter  och 
användbarhet.  Syftet  med denna utvärdering  är  först  och  främst  att  vi  förhoppningsvis  ska 
kunna bidra med idéer och synpunkter på programmet vilket kan vara till stöd för den fortsatta 
utvecklingen. Vi har valt den här typen av utvärdering eftersom den är relativt enkel att utföra 
och att vi har viss erfarenhet av den från tidigare kurser. 

Estetik 

Vi är väl  medvetna om att  estetik är  ett  problematiskt  område att  utvärdera.  Alla  har  olika  
uppfattningar om vad som är god estetik. Ett utseende är i allra högsta grad subjektivt, och vi  
avser   därför  att  istället  utvärdera  systemets  estetik  utifrån  hur  det  bidrar  till  en  ökad 
användbarhet och det allmänna intrycket av Modernfamilies som miljö.

Vi anser att Modernfamilies estetik överlag är relativt tillfredsställande. Knappar är tydligt 
åtskilda och försedda med stor och tydlig text. Man kan även se hur färgerna på sidan ger en 
tydlig kontrast mellan programmets olika element.  Vi anser vidare att valet av få och matta 
färger genererar en lugn och behaglig  upplevelse,  vilket  förmodligen uppskattas  av de äldre 
användarna. Vanligtvis är många webbsidor färgstarka och plottriga vilket vi är vana vid, men 
som kan vara oattraktivt för någon som inte är van att använda datorer och applikationer av 
denna typ.

Om vi ska kritisera estetiken på något sätt är det de gråtonade knapparna som vi anser är 
missvisande. En sådan knapp eller funktion antyder oftast att den inte är klickbar eller inaktiv 
vilket  inte är  fallet  här.  Det här blir  förvirrande och kan resultera i  att  användarna förbiser 
viktiga funktioner. En enkel lösning är att ändra färg på dem till något som fångar blicken på ett  
bättre sätt.

En  funktion  som  med  fördel  kan  läggas  till  är  att  låta  användarna  ändra  till  exempel 
bakgrundsfärg samt färg på relationsprofiler. Det här är inte en alltför viktig del, men det kan  
vara intressant för användarna att skapa en miljö efter deras personliga tycke och smak.

Funktionalitet/Tekniska aspekter

Inom detta  område  har  vi  en  lång  rad  synpunkter,  både  positiva  och  negativa.  Vi  är  dock 
samtidigt medvetna om att vi  utvärderar en beta version av Modernfamilies. Grundläggande 
funktioner fungerar relativt tillfredsställande, men det finns vissa tillkortakommanden som vi 
vill belysa.

När  man  loggar  in  möts  man  av  en  översiktsmeny,  där användaren kan  se  alla  viktiga 
händelser  sedan  man  senast  var  inloggad.  Detta  är  en  positiv  funktion  som  effektiviserar 
användandet då all nödvändig information är samlad på samma plats. Det finns en funktion 
som tillåter användarna att inaktivera denna välkomstmeny, vilket är bra om man av någon 
anledning inte finner den önskvärd.

En annan aspekt är att man själv kan välja nätverksvy. Man kan enkelt välja om man vill se 
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sina kontakter som till exempel ett släktträd eller själv placera ut dem efter behag. Något annat 
som förstärker användarvänligheten är att man hela tiden har huvudmenyn med de viktigaste 
funktionerna på vänster kant, och ”börja här”-knappen finns alltid nära till hands när man vill få  
en snabb översikt över de senaste händelserna.

När  man  befinner  sig  på  sin  profil  har  man  åtta  valmöjligheter  varav  en  är  personlig 
information  (se  illustration  1).  Under  denna  meny  finns  det  tre  flikar:  ”grundläggande 
information”, ”om mig” och  ”kontaktuppgifter” (se illustration 2). Dessa tre val återfinns under 
profilmenyn  och  alla  tre  leder  till  ”grundläggande  information”  vilket  är  missvisande  (se 
illustration 3). ”Om mig” och ”kontaktuppgifter” måste länkas om till deras respektive flik.
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När det gäller menyn ”inställningar” anser vi att det där även borde finnas ett val för språk. I 
nuläget väljer man språk under personlig information, vilket inte är fel men många förknippar 
säkerligen ett sådant val med inställningar. En enkel lösning är att låta valet finnas under båda 
menyerna.

Under både meddelanden och berättelser finns en ”arkiv”-knapp som vi inte ser fyller någon 
funktion i nuläget. När man trycker på den blir den gråtonad men utan ytterligare effekt. Denna 
knapp är tänkt att visa äldre berättelser och meddelanden men det visas redan under ”alla”  
vilket  betyder  att  ”arkiv”-knappen  är  överflödig.  Det  är  dock  möjligt  att  den  har  en  tänkt 
funktion som vi inte ser i denna betaversion.

Vad gäller relationer anser vi att man självklart borde kunna ta bort alla relationer från listan.  
Vi lade under utvärderingen till en bror som inte är någon verklig användare vilket resulterade i 
att den inte gick att ta bort. Efter ett till synes alltför avancerat tillvägagångssätt förmår vi ta 
bort relationen till honom, men aldrig kontakten i sig.

När vi provar att skriva en ny berättelse stöter vi på vissa problem. Först och främst är det 
otydligt  var  man  lägger  till  berättelsen  på  livskartan.  Detta  utförs  genom  att  klicka  på  en 
gråtonad ikon som lätt förbises. Detta borde tydliggöras med hjälp av en beskrivande text eller 
en frågedialog som visas när man väljer att spara berättelsen. En annan synpunkt vi har är att  
datum för berättelsen bör vara obligatoriskt, särskilt med tanke på att berättelsen inte läggs till  
på livskartan när datum saknas även om man väljer att lägga till den. Även här är en dialog 
innan man sparar att önska.

Vad gäller att ändra sin status, profilbild samt namn finner vi ett allvarligt problem. Man kan 
även ändra andra användares status, samt deras profilbilder. Vi förstår att detta kan vara bra 
för kontakter som inte representeras av verkliga användare, men där så inte är fallet borde detta 
verkligen  inte  vara  möjligt.  Detta  kan  ses  som en  allvarlig  säkerhetsbrist  som bör  ses  över 
omgående. 
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Användbarhet

Vi har beslutat att testa Modernfamilies användbarhet genom att en person i vår grupp utför en 
”think-aloud”-övning. Denna personen har i det läget inte bekantat sig med Modernfamilies, och 
kan på så vis ge en opartisk och rättvis bild över hur programmet i nuläget fungerar gällande 
användbarhet. Resterande gruppmedlemmar har utformat ett antal uppgifter (se nedan) som 
skall  utföras  under  ”think-aloud”-övningen.  Vi  vill  med denna övning skapa en  bild  av  hur 
användarvänligt Modernfamilies är och skapa en större förståelse för användarnas interaktion 
med systemet.  Vi  bör  tillägga  att  gällande  användarfall  som innefattar  en  andra  användare 
ageras denna av en annan person i vår grupp.

Användarfall 1, Ändra språk:

1. Vid första inloggning, ändra språk till svenska
2. Avsluta

Användaren verkar relativt osäker på var han kan ändra språket.  Han väljer  ”settings” men 
hittar  ingen  språkinställning.  Till  slut  hittar  användaren  valet  under  personlig  information, 
ändrar språk för att sedan logga ut och in igen för verkställande. Testpersonen säger att han 
hade föredragit att hitta valet under inställningar.

Användarfall 2, Skapa en berättelse:

1. Skapa en berättelse om dig själv
2. Berättelsen skall handla om en semester
3. Berättelsen skall läggas till på din livskarta
4. Avsluta

Det gick bra att hitta var man skriver en berättelse. Han uppskattar den tydliga knappen till  
vänster  för  detta.  Han  förstår  enkelt  de  olika  menyvalen  vid  skapandet  av  berättelsen.  Att 
däremot förstå hur man lade till den på livskartan resulterade upplevdes som problematiskt. 
Han reagerade inte över ikonen som lägger till historien på livskartan. Största anledningen till 
detta verkar vara att den är gråtonad vilket för testpersonen antyder att den inte är klickbar. 
Vidare uppfattade han det som enkelt att skapa och skriva berättelsen, men missade dock att  
ange ett datum vilket resulterade i att berättelsen ändå inte visades på livskartan. Vi anser att  
man  bör  skapa  en  påminnelse/varningsruta  för  datum  på  samma  sätt  som  att  titeln  är 
obligatorisk och krävs för att kunna spara berättelsen.

Användarfall 3, Lägg till information om dig själv:

1. Öppna din profil
2. Lägg till information om dig själv
3. Lägg till en bild på dig själv
4. Avsluta

Användaren förstår snabbt var man ändrar information om sig själv, och upptäcker och förstår 
alla funktioner som berör uppladdning av bild. Det här steget upplevdes allmänt som enkelt.
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Användarfall 4, Lägg till en person:

1. Öppna vyn för att lägga till en person
2. Lägg till en bror
3. Avsluta

Att orientera sig till var man lägger till nya kontakter går bra och upplevs som klart och tydligt.  
Vid valet av namn, telefonnummer och så vidare för den nya kontakten förvirras användaren av 
rubriken ”lägg till ny profil”, eftersom han utgår ifrån att profilen redan är skapad av den andra 
användaren och inte att han ska skapa någon annans profil.  Användaren går vidare och blir 
förvånad av den varningsruta som visas på grund av att han inte skapat föräldrar. En bättre 
funktion vore att man varnas innan man skapar någon annan kontakt än föräldrar eller att man 
tidigt efter skapandet av sin egen profil uppmuntras att lägga till föräldrar.

Användarfall 5, Lägg till ett husdjur:

1. Öppna vyn för att lägga till en person
2. Lägg till en katt
3. Avsluta

Användaren börjar på samma sätt som i ovanstående uppgift men upptäcker vid val av relation  
att det inte finns ett val för husdjur. Han antar att det ligger under övriga relationer men så visar 
sig inte vara fallet.  Testpersonen ger till  slut upp. Vi har förstått att det ska vara möjligt att  
utföra detta, men vi hittar i nuläget ingen funktion för att lägga till husdjur eller andra icke-
mänskliga profiler.

Användarfall 6, Skicka ett meddelande:

1. Skriv ett meddelande till din bror
2. Vänta på ett svar
3. Svara honom igen
4. Avsluta

Testpersonen lokaliserar snabbt funktionen för att skicka meddelande och har inga bekymmer 
med att välja mottagare, skriva meddelandet eller att skicka. Han uppmärksammas om att han 
fått svar och kan enkelt läsa vad ”brodern” skrev för att sedan svara honom. Denna funktionen  
upplevs av vår testpersonen som enkel, klar och tydlig.

Användarfall 7, Spela ett spel med din bror:

1. Välj ett spel
2. Bjud in din bror
3. Spela med honom
4. Avsluta

Testpersonen hittar med lätthet valet för att spela spel. Att bjuda in en vän till ett spel upplevs 
som enkelt och det tar bara några sekunder innan spelet är igång. Att man kunde chatta under  
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spelets  gång  via  ett  chattfönster  i  själva  spelet  uppskattades  och  är  ännu  en  funktion  som 
främjar den sociala interaktionen.

Användarfall 8, Ändra din status:

1. Uppdatera din status för att visa att du är ledsen.
2. Skriv en kort kommentar till din nya status
3. Avsluta

Användaren ansåg till en början att det var svårt att förstå var man ändrar sin status. Han sökte  
först funktionen under ”om mig” och sedan under ”personlig information”, vilket visade sig vara 
fel. Han såg även att dessa två hade samma innehåll. Han började ana att han var fel ute och 
började om från startsidan. Till slut upptäckte han att status fanns längst upp i vänstra hörnet,  
och kunde sedan ändra status och kommentera. Han hade säkerligen hittat dit snabbare om det 
fanns  en förinställd  text  i  pratbubblan innehållande till  exempel  ”skriv  din  status här”,  och 
kanske även en förinställd smiley istället för ett gråtonat frågetecken.
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Bilaga 2 - Intervjufrågor Del 1

Fråga 1
Vilken tidigare datorvana har du?

Fråga 2
Tankar och förhoppningar inför projektet?

Fråga 3
Vilka möjligheter ser du?

Fråga 4
Vilka hinder ser du?

Fråga 5
Hur känns programmet?

Fråga 6
Positiva aspekter av programmet?

Fråga 7
Negativa aspekter av programmet?
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Bilaga 3 - Intervjufrågor Del 2

Fråga 1
Hur har du allmänt upplevt Modernfamilies så här långt?

Fråga 2
Positiva aspekter?

Fråga 3
Negativa aspekter?

Fråga 4
Har släkt och vänner blivit intresserade av Modernfamilies och kanske även dem skapat egna 
användare?

Fråga 5
Vilka funktioner tycker du är de bästa och har använt mest? Varför?

Fråga 6
Vilka funktioner ser du som överflödiga eller ointressanta?

Fråga 7
Finns det något som har varit svårt att förstå? 

Fråga 8
Hur har systemet fungerat tekniskt? Exempelvis driftsäkerhet.

Fråga 9
Om du fick välja, vad skulle du vilja se förändras?
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