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Abstract 
 

Our aim in this work has been to redesign ModernFamilies and make a user-friendly 

interface for people with aphasia. The focus has been to identify general issues they might 

face while using different technology and applications, in order to find better alternative 

design for ModernFamilies, with a focus on usability. To approach this issue, we used a 

qualitative method. Our study includes several interviews and observations preformed in 

conjunction with the AGNES project (AGeing in a NEtworked Society) and speech 

therapists. Aphasia requires simple design that in the same time gives them support to 

understand and use technology and different applications. This paper can be used as a guide 

for designers who develop applications for people with aphasia and the results can also be 

applied to improve general user friendliness. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Människor har i alla tider haft behov att kommunicera och under historiens gång har vi skapat 

olika koder och språk för att lättare förstå varandra (Björn et al. 2012). För en aktiv individ finns 

det många anledningar att kommunicera under en dag. Till exempel läsa dagstidningen, besöka 

läkaren, eller diskutera middagsvalet. Daglig kommunikation berikar inte bara människors liv 

utan det utökar också ordförrådet och förstärker människors språkkompetens. Vad händer då 

om språket försvinner?  

För en frisk vuxen som utan svårigheter har pratat sen barnsben, är det svårt att föreställa sig 

vad det innebär inte kunna kommunicera genom det naturliga talet. Effektiv kommunikation 

med kollegor, familj och vänner, är taget för givet (Garrett & Beukelman, 1992). Varje år drabbas 

omkring 12 000 svenskar av afasi (Afasi-förbundet i Sverige, 2012). Afasi innebär att 

kommunikation och att dela information med andra blir svårt och besvärligt. Att prata i telefon, 

skriva ett meddelande, eller läsa långa texter är inte längre en självklarhet eller för den delen 

problemfritt. Därför är det inte helt överraskande att personer med afasi kan dra sig undan 

sociala aktiviteter och drabbas av isolering och känslan av depression (Ma et al. 2009). 

Sociala nätverk kan ha en viktig funktion för att människor med afasi ska känna sig delaktiga i 

sociala sammanhang och i samhället. Exempel på sådana är; Facebook, Twitter, Linked in, 

Myspace, Google +, LiveJournal, Tagged och Orkut med flera. Det finns även andra tjänster som 

Hotmail, Gmail och Skype som också fungerar som kommunikationsverktyg över distans. 

Utmaningen är att inget av dessa program är särskilt anpassat efter personer med kognitiva 

nedsättningar och inte heller för äldre människor. Med åldern ökar nämligen risken för stroke, 

vilket är den vanligaste anledningen till afasi, därför är majoriteten äldre människor (Allen, M., 

et al. 2008). Komplicerade gränssnitt, besvärliga menyer och snurriga system avskräcker många 

äldre och människor med kognitiva nedsättningar att sätta sig in i den digitala världen 

(Goodman-Deane et al., 2008). I Bays & Ziefles studie (citerad Melenhorst et al., 2001: Gabriel & 

Benoit, 2003: Noyes & Sheard, 2003) visar undersökningar att viljan att använda modern 

utrustning och intresset för modern teknik finns. Däremot upplever många äldre att 

utrustningen inte möter deras krav. Med en ständigt ökande åldrande befolkning, är behovet 

stort av ett välfungerande samspel mellan teknik och äldre. 2060 förväntas antalet 65 år och 

äldre vara över 2,7 miljoner i Sverige (Lundgren, 2011). 

På Umeå universitet har forskare under åren 2009-2012 arbetat med ett projekt kallat 

AGNES (AGeing in a NEtworked Society), som arbetar med IT och kommunikation för äldre. På 

projektets hemsida står det att:  

 

AGNES focuses on improving the mental and 

physical wellbeing of elderly people living alone at 

home, who often suffer the effects of social and 
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physical isolation - including cognitive decline, low 

activity levels and poor mood states.  

(AGNES, 2012) 

 

I AGNES har olika projektdeltagare, bland annat människor med afasi, fått möjlighet att komma 

i kontakt med teknik och pröva det sociala internetbaserade nätverket ModernFamilies. Detta är 

ett nätverk för hela familjen i syfte för att hålla kontakt med anhöriga via meddelanden, foton, 

dagböcker och statusuppdateringar. ModernFamilies finns idag även utvecklat för Android som 

är Googles operativsystem för mobiler och surfplattor (Android- open source project, 2012). 

I denna uppsats kommer vi att utvärdera ModernFamilies gränssnitt till Android för att 

granska vilka tekniska problem som finns i applikationen genom en användbarhetsmodell 

utvecklad av FunkaNu (2012). Vi kommer att undersöka vilka problem afasi innebär i hantering 

av applikationer och teknik. Resultaten att kommer ligga till grund för förbättringar av ett nytt 

användargränssnitt och hur en eventuell design skulle kunna se ut i framtiden av 

ModernFamilies. Vår ambition är att skapa en design som bättre stämmer överens med 

användarnas behov. 

1.2 Frågeformulering 

Hur bör ett användarvänligt gränssnitt se ut för äldre människor med afasi? 

1.3 Syfte 

Vi vill med vårt arbete lyfta fram en bortglömd målgrupp som inte har någon stor plats i vårt 

samhälle idag. Syftet med vår undersökning är att skapa ett användargränssnitt på 

ModernFamilies som bättre stämmer överrens till äldre människor med afasi.  

1.4 Avgränsning 

Vi inriktar oss på äldre människor med sjukdomen afasi. Med äldre människor avser vi personer 

från 60 år och uppåt. Sjukdomen afasi är ett samlingsnamn för flera olika typer av 

kommunikationssvårigheter (Afasi-förbundet, 2012), i det här arbetet inkluderar vi alla 

sjukdomssymtom för att nå en bredare publik. ModernFamilies finns både på webben och som 

applikation till surfplatta, vår kommande design är till för Android-applikationen. Vi kommer 

inte att göra ett fullt fungerande gränssnitt till det sociala nätverket ModernFamilies, utan en 

design i pappersform. I denna konceptuella skiss kommer vi motivera ikonernas utseende, 

placering samt innehåll. I designens layout utgår vi från ModernFamilies logga för att skapa en 

enhetlig design med företagets profil.  
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2. Utveckling och hjälpmedel för alternativ 
kompletterande kommunikation         
I det här avsnittet redogör vi för begrepp och tidigare arbeten inom området, afasi AKK 

(Alternativ Kompletterande Kommunikation) och IT och äldre. Samt var problematiken kan 

ligga i utvecklingen av dessa system.   

2.1 Vad är Afasi?  

Sjukdomen afasi stör den språkliga förmågan och ordet betyder total förlust av språk (Käcker 

2007). Afasi är en samlingsbeteckning för skador på språkcentra som uppstår efter en 

hjärnskada, oftast stroke, och kan drabba människor i alla åldrar men medelåldern ligger på 75 

år (Stroke-Riksförbundet, 2012). Ungefär 12 000 personer i vårt land får afasi varje år och av 

dessa är 4000 i yrkesverksam ålder (Afasi-förbundet i Sverige, 2012).  

Afasi betyder att man har varierande svårigheter att tala, förstå, läsa, eller skriva. Andra 

symtom kan vara trötthet, försämrad räkneförmåga och minnessvårigheter. Vissa får även svårt 

att koncentrera sig och det är inte ovanligt att personer med afasi drabbas av nedstämdhet. I 

Käckers avhandling (2007) beskriver hon de två olika typerna av afasi. Den första kallas för 

Dysarti, eller expressiv afasi, och innebär att personen får svårt att tala och producera ord. Den 

andra typen kallas Dysfasi, eller impressiv afasi, vilket innebär att personen inte kan se 

sammanhang och upplever associationssvårigheter. Dessa svårigheter innefattar både det som 

personen säger själv men också det som sägs av andra. Vilken typ man drabbas av beror på 

vilken del av hjärnan som skadats. Vissa personer kan skada både främre och bakre språkcentra 

och då kallas det för global afasi. Behovet av rehabilitering av den som drabbats av afasi är stort 

och vanligtvis livslångt (Afasi-förbundet i Sverige, 2012). 95 % av alla som lider av en traumatisk 

hjärnskada behöver någon form av kognitiv träning för att förbättra sin levnadssituation. Detta 

gäller i allra högsta grad personer med afasi (Käcker, 2007). Pia Käcker menar därför att det är 

viktigt att komma igång med rehabilitering så snart som möjligt efter olyckan. Författaren 

understryker också vikten av att vara en bra samtalspartner som inte bara är fokuserad på att få 

fram information utan också att skapa en relation med personen med afasi.  

2.2 Partnerberoende 

Garrett (1995) har utarbetat en modell kallad “the continuum of dependence”, som handlar om 

hur partnerberoende en person är i sin kommunikation. Att vara partnerberoende innebär att 

man måste ha hjälp av någon annan för att förmedla sitt budskap (Ander, et al. 2010). Detta är 

ett beroende som många personer med afasi har, speciellt i början av insjuknandet (Garrett & 

Beukelman, 1992). Ander et al. beskriver begreppet så här: 

 

Den partnerberoende kommunikatören är i behov 

av att få ett begränsat antal alternativ av 

ämnen/information presenterat för sig, för att kunna 

använda dessa i en specifik situation. Han/hon kan 
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också behöva få instruktioner kontinuerligt om hur 

man frågar och svarar i ett samtal. De flesta personer 

med afasi är partnerberoende kommunikatörer i större 

eller mindre utsträckning. Detta kan vara viktigt att 

påminna kommunikationspartnern om.  

(Ander et al., Logghandbok, 2010)  

 

Garret & Beukleman (1992) har utvecklat just en sådan teknik och kallar den för “written choice 

conversation”. Tekniken går ut på att ställa frågor och sedan skriva ner olika fraser och alternativ 

samt en skala på till exempel 1-5. Personen med afasi kan sedan peka på det korrekta svaret och i 

vilken skala det är i. Detta sker i direktsamtal. Hjälpmedelsinstitutionen i Umeå 

(Kommunikationsteam DRC, 2012) har undersökt om denna typ av strategi skulle kunna fungera 

även i videosamtal. Personerna skulle i sådant fall dela samma skrivbordsvy med varandra och 

personen med afasi skulle kunna klicka på fraser och objekt som den andra personen skriver 

eller visar. Genom att kombinera flera sinnen blir det lättare för en person med afasi att förstå 

(Käcker, 2007). Därför är till exempel den handhållna samtalsapparaten Micro Rolltalk HTC 

(Abilia, 2012), med bland annat inbyggd talsyntes, ett bra verktyg för personer med afasi 

eftersom den kan läsa upp SMS. Direkta samtal är trots allt det bästa eftersom kroppsspråk och 

miner hjälper till att förstärka budskapet (Käcker, 2007).  

2.3 Utmaningar med IT och äldre 

En utmaning angående IT och äldre är att de ofta har dålig kunskap inom informationsteknik 

(Goodman-Dean et al. 2008) och det kan leda till dåligt självförtroende. Kieras och Polson 

(1985) skapade en teoretisk modell kallad Complexity Theory som dels handlar om vad 

användaren vill göra, dels hur datorn reagerar. Det kan även handla om hur användaren 

reagerar på något som händer i datorn. För att använda en dator, mobil eller surfplatta krävs att 

en viss kunskap lagrad i långtidsminnet, till exempel hur och i vilken ordning något ska göras 

(Kieras & Polson, 1985). Detta är något som personer oerfarna inom datoranvändning kan 

uppleva som svårt på grund av att de inte kommit i kontakt med tekniken tillräckligt ofta. 

Ikoner, knappar och beteenden i systemet kan upplevas som ett helt nytt språk (Palme, 2011). 

Som utvecklare bör man även ta i åtanke att äldre människor kan ha svårare att exempelvis 

studera instruktionsböcker eller följa skriftliga anvisningar på grund av olika nedsatta förmågor.  

2.4 Alternativa kompletterande kommunikations  IT-stöd 

Utveckling av AKK (Alternativa Kompletterade Kommunikationsverktyg) och afasi är ett hett 

ämne just nu. I mars 2012 hölls ett seminarium i Göteborg om hjälpsamma applikationer för 

personer med afasi (Afasiförbundet, 2012). Samma månad lanserades ”Samtala” som är ett 

kommunikationsredskap för människor med afasi (Samtala, 2012). Utvecklarna kommer från 

skolan Hyper Island i Karlskrona och  för tillfället finns applikationen bara till Ipad, med 

förhoppningar om en framtida Android-version (Sundberg, 2012). Grid Player är en annan 



 

8 

applikation för direktkommunikation liknande “Samtala” (’Sensory Software 2012) och 

lanserade sin första version på svenska tidigt under 2012. Grid Player har bland annat ett 

tangentbord med ordprediktion som hjälper användaren att skriva snabbare. Det finns också 

mer avancerad ordprediktion som också tar hänsyn till meningsuppbyggnad, den kan gissa rätt 

ord även om man stavat fel och kan prioritera ord som användaren ofta använder. Dessa två 

applikationer är bara något av det utbud som idag finns ute på marknaden. Mats Lundälv 

Datapedagog från DART (Kommunikations- och dataresurscenter för personer med 

funktionshinder) i Göteborg sammanställde den 16 maj 2012 en lista på applikationer han hittat 

inom området AKK (Lundälv, 2012). Listan visade över 80-stycken olika applikationer och var 

allt i från bildstöd, sociala berättelser, språk och kognition, kommunikationsträning, textbaserad 

och uppläst kommunikation samt tidsstöd och schemaplanering. Den 23 maj 2012 invigdes en 

del i DARTs lokaler som kallas APPoteket. Där finns surfplattor, smartphones, tips och råd hur 

personer med funktionsnedsättning kan ha användning för olika applikationer. Från september 

2011 till 1 mars 2013 sker en satsning för att stärka samverkan mellan elektronisk 

kommunikation och personer med talsvårigheter (Larsson, M. & Lindahl, E. 2011). Regeringen 

har satsat 4 miljoner kronor och gett uppdraget till Hjälpmedelsinstitutionen, Sveriges 

kunskapscentrum. På Umeås universitet pågår även det treåriga AGNES projektet, som 

undersöker samspelet mellan IT och äldre.  

Utveckling av AKK-hjälpmedel (Alternativ Kompletterande Kommunikation) är trots allt inte 

något nytt. Sedan 70-talet har AKK utvecklats till ett eget forskningsområde (Heiser Trygg, 

2004) och forskningen inom området har vuxit explosionsartat vilket Käcker (2007) redovisar i 

sin avhandling. Författaren skriver också att (citerad Hourcade et al. 2004) det finns en nära 

koppling till den teknikutveckling som skett i västvärlden från 1950-talet och framåt, vilket Mats 

Lundälvs (2012) lista på applikationer också styrker.  

2.5 Deltagande design: personer med kognitiva nedsättningar 

I utvecklandet av dessa system är deltagande design, eller Participatory Design (PD) som den 

heter på engelska, en välkänd designmetod i området HCI (Human-Computer Interaction) 

(Allen et al. 2008: Goodman-Deane et al. 2008 ). Metoden går ut på att målgruppen arbetar 

tillsammans med utvecklarna som viktiga medlemmar i designteamet (Brandt, 2006 ). I 

utveckling av ett system för dementa personer menar Karlssons et al. studie (citerad Orpwood, 

R. 2009, s80) att det är extra viktigt att inkludera användarna i designprocessen. Detta gäller 

även människor med afasi, då afasi i likhet med demens är en kognitiv nedsättning. En person 

som drabbas av en hjärnskada får nedsatt kognitiv förmåga och två vanliga symtom är minnes- 

och språkstörningar (Käcker, 2007). Genom att inkludera användarna minskar risken att 

generalisera användarnas behov och beteenden (Danielsson Öberg, 2010). Problematiken kan 

dessvärre bli att personer med kognitiv nedsättning inte kan delta i den utsträckning de behövs, 

eftersom en deltagande designmetod bygger mycket på skriftlig och muntlig kommunikation 

med design- och utvecklingsteamet. Därför är det ibland nödvändigt att inkludera andra 

personer i designprocessen. Det kan till exempel bestå av vänner, familj eller vårdpersonal. 
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Dessa individer kan delta tillsammans med huvudanvändarna eller representera dem (Allen et 

al. 2009). Meghan Allen et al. utvecklade en applikation kallad Photo Talk och de kanadensiska 

forskarna arbetade utifrån en deltagande designmetod i vilken de också inkluderade 

vårdpersonal och familjemedlemmar. Applikationens syfte var att med fotografier hjälpa 

människor med afasi att återberätta sin vardag för sin livspartner. Det viktigaste för Allan Megan 

et al. var att användarna skulle kunna hantera systemet på egen hand, utan att ta hjälp av någon 

annan person.  
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3. Metod 

3.1 Bakgrund till metodval 

Under ett filmprojekt i C-kursen, Informatik med inriktning mot kreativ medieproduktion 2012, 

kom vi för första gången kontakt med AGNES projektet. Vi dokumenterade då en grupp 

pensionärer som testade och utvärderade ModernFamilies. Det är ett internetbaserat socialt 

nätverk som finns både på webben och som Android-applikation. ModernFamilies målgrupp är 

familjer som vill hålla kontakten över internet. Till skillnad från Facebook och andra nätverk har 

ModernFamilies en mer familjeorienterad profil, gemensamma fotoalbum och skriva berättelser 

är mycket centralt. Förutom att lägga till befintliga vänner går det också att lägga till förfäder 

som ingår i familjens historia. ModernFamilies kostar 67kr för ett år och i den summan ingår 

fem användarkonton. Det är ett säkert system där ingen information lämnas ut till någon annan 

än personliga kontakter som användaren själv väljer, det finns inte heller någon reklam i 

Android-versionen eller på webbplatsen. Det går även att skicka meddelanden, uppdatera 

statusen och redigera profilen med mera. Så här beskriver företaget sig på hemsidan: 

  

ModernFamilies is a technology startup that 

provides social networking systems and applied 

technologies for modern society. People and the 

people most important to them are the center of 

our focus. We strive to aid them in solving the 

issues faced when connecting and staying in touch. 

We believe technology can make a difference when 

simplifying these matters. With ModernFamilies, 

family life can be so simple!  

(Modernfamilies, 2012) 

 

Under projektettiden med AGNES hade självförtroendet inom IT, hos de 22 deltagarna, stigit 

markant. Däremot arbetade de inte längre i det sociala nätverket ModernFamilies. De har 

succesivt, under projektets gång, gått över till att arbeta i en sluten grupp på Facebook. Detta 

inspirerade oss att studera ModernFamilies närmare. Vad var det som inte fungerade? Varför 

valde användarna att gå över till Facebook, trots att ModernFamilies var ett socialt nätverk 

designat för hela familjen? Vad skulle hända om en ytterligare dimension läggs på, som kognitiv 

nedsättning? AGNES projektet samarbetar även med grupp äldre med afasi och vi blev 

intresserade att utifrån dessa frågor gå vidare och studera; hur skulle en design av ett 

användarvänligt gränssnitt för människor med afasi se ut? 
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3.2 Kvalitativ metod 

För att närma oss problemet har vi valt kvalitativa forskningsmetoder som kännetecknas av 

närhet till den källa vi hämtar vår information från (Holme & Solvang, 1996). Vi har använt oss 

av en rad olika kvalitativa metoder, två deltagande observationer, två gruppdiskussioner, fyra 

stycken intervjuer och användarnas egna texter och berättelser om tidigare IT-projekt. Alla våra 

intervjuer förutom den via e-mail höll en semistrukturerad karaktär (Kvale, 1998). Vi förde 

anteckningar under intervjuerna. 

Första steget i vår studie är något vi valt att sammanfatta med kontextuellt utforskande (eng. 

Contextual Inquiry), som även kallas förebildsanalys. Uttrycket uppkom i slutet av 80-talet och 

utgick från en systemutvecklingsfilosofi som kallas kontextuell design. Kontextuellt utforskande 

kombinerar intervjuer och observationer och eftersträvar att erhålla en så informativ bild av den 

egentliga arbetssituationen som möjligt. Det kan även användas för att analysera färdiga 

produkter såsom exempelvis webbplatser (Löwgren & Stolterman, 2001) vilket i vårt fall är 

ModernFamilies applikation. Detta skedde i en parallellprocess där vi samtidigt närmade oss 

sjukdomen afasi och det internetbaserade sociala nätverket ModernFamilies. Efter att vi skapat 

oss en förståelse och fördjupning inom respektive ämne inledde steg två i studien. Vi zoomade ut 

och fokuserade in på gränssnitt och andra IT-verktyg för personer med kognitiva nedsättningar. 

Detta låg sedan till grund till vår diskussion med medlemmarna i afasiföreningen. Samtidigt 

utvärderade vi också ModernFamilies utifrån användbarhetsmodeller och teorier. I det tredje, 

designorienterade, steget applicerade vi våra nya kunskaper på ModernFamilies och utformade 

en designprototyp.  

Eftersom vi skulle designa för en målgrupp med kognitiva svårigheter där deras framträdande 

roll var viktigt valde vi en kvalitativ forskningsmetod. Vi ville dessutom öka informationsvärdet 

och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om afasi och 

ModernFamilies. Det gjorde att vi kunde sätta oss in i användarnas upplevelse och situation, 

något som var nödvändigt för vår studie. Att samla in ursprunglig information är tids- och 

resurskrävande (Holme & Solvang 2001) och för att besvara våra frågor krävdes förutom 

intervjuer och observationer, en litteraturstudie. Vår litteraturstudie är baserad på aktuella 

doktorsavhandlingar, artiklar och litteratur som berör ”afasi”, ”gränssnitt”, ”IT och äldre” och 

”användarvänligt”. Vi studerade även andra IT-stöd och applikationer för personer med 

kognitiva nedsättningar, samt andra sociala nätverk och kommunikationssystem.  

3.3 Användare 

De personer som har deltagit i vår studie är medlemmarna i afasiföreningen som är mellan 45 

och 83 år gamla. Alla i studien har afasi och är med i AGNES projektet. Gruppen bestod av 6 

kvinnor och 8 män och vid första tillfället deltog 14 av de 15 personer som är med i gruppen. Vid 

det andra mötet deltog 10 personer. Av forskningsetiska skäl har vi valt att anonymisera samtliga 

deltagare från afasiföreningen och försett dem med fiktiva namn.  Andra som deltagit i studien 

är refererade till deras yrkesbeteckning; Logopeden, Hjälpmedelskonsulenten, Projektledaren, 

Grundaren till ModernFamilies, Översättaren och Ordföranden i afasiföreningen. 
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3.4 Steg ett 

Eftersom ingen av oss hade kommit i kontakt med sjukdomen afasi tidigare, kändes det viktigt 

för oss att träffa människor med afasi. Vi ville besvara frågan hur det var att leva med afasi och 

vilka problem de upplevde. Vi valde att inkludera användarna i ett tidigt stadium för att inte 

skapa generella uppfattningar om deras tillvaro (Danielsson Öberg, 2010). 

Det naturliga valet för oss blev att besöka afasiföreningen som redan var involverade i AGNES 

projektet. Under vårt första möte med gruppen diskuterade vi bland annat typiska 

sjukdomssymptom, ModernFamilies, och allmänna känslor kring teknik. Vårt syfte var att lära 

känna gruppen och få en bild av vad afasi innebär. Vår Powerpoint fungerade som guide och vi 

hade en öppen diskussion med hela gruppen. Diskussionen influerades av Kvales (1996) 

semistrukturerad intervju eftersom vi inte visste vad deltagarna skulle säga eller hur de skulle 

bete sig. Det viktigaste under diskussionen var att det fanns utrymme för följdfrågor som kunde 

dyka upp under samtalet. Under diskussionerna hade vi tagit den sociala dimensionen och vad 

allt det innebär i betraktelse (Holme & Solvang, 2001). 

Efter diskussionen gjorde vi deltagande observationer på den återstående tiden av mötet. 

Under den tiden (vilket var cirka 90 minuter), hann medlemmarna i afasiföreningen med att 

diskutera kommande aktiviteter, ha fikapaus samt gå igenom ett nutids-quiz. Att få en personlig 

upplevelse av ett sammanhang gör att man kan få djupare förståelse än exempelvis en intervju 

(Danielsson Öberg, 2010).  

För att lära känna systemet ModernFamilies studerade vi hemsidan och instruktionsfilmerna 

på webben. Vi skapade ett eget användarkonto, ”interface_test” och installerade applikationen 

på telefonen. Vi använde även Tab ANDY som är en surfplatta utvecklad speciellt för 

ModernFamilies. För att skapa en rikare förståelse för ModernFamilies intervjuade vi Grundaren 

till ModernFamilies och Översättaren i AGNES projektet, som har till uppgift att översätta 

ModernFamilies till svenska.  

3.5 Steg två  

Efter att vi samlat information om sjukdomen och fått en rikare förståelse för afasi, var vårt 

nästa steg att studera andra IT-stöd och applikationer utformade för kognitiva nedsättningar. Vi 

intervjuade Hjälpmedelsinstitutionen och fick tips och råd för vårt fortsatta arbete. Vi träffade 

medlemmarna i afasiföreningen igen och observerade deras förhållningsätt och interaktion till 

surfplattorna som AGNES har tillgång till. Detta för att hitta eventuella svårigheter och 

utmaningar med tekniken. På grund av denna utgångspunkt var deltagande observation en 

bättre metod än att ställa frågor om deras beteende (Kvale, 1996). Under de deltagande 

observationerna använde vi oss av en loggbok, där vi skrev ner tankar och idéer som uppstod 

under tiden, vi skrev även ner saker vi inte förstod. Dessa stödord låg sedan till grund för våra 

fältanteckningar som vi renskrev efter mötet (Holme & Solvang, 1996).  

Därefter diskuterade vi de konkreta funktioner och IT-verktyg som kunde vara till fördel för 

personer med afasi.  Vi hade några specifika frågor och några teman som exempel 

inloggningssituationer, videosamtal kontra telefonsamtal, ritfunktioner, ordprediktion och 
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talsyntes. 

Under steg två utvärderade vi även ModernFamilies utifrån Funka Nus modell ”Riktlinjer för 

utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt” (FunkaNu, 2012). Alla ikoner utvärderades efter ikon-

punktlistan av William Horton (Benyon, 2010) som sedan låg till grund till vår egen design. 

3.6 Steg tre  

Med utgångspunkt från de svar vi fick och utifrån utvärderingen av ModernFamilies utformade 

vi en konceptuell skiss av ModernFamilies framsida. Designen utformades i programmen Adobe 

Illustrator och Adobe Photoshop. Ett självklart nästa steg i den här typen av studie hade varit att 

utforma en dynamisk pappersprototyp (Löwgren & Stolteman, 2004) men tiden rann iväg och vi 

hann aldrig utvärdera vår egen designprototyp.  

 
3.7 Metod och källkritik 

Det är tydligt att det ingår för få i studien för att resultatet ska kunna representera hela vår 

målgrupp. Det är möjligt att vi hade fått ett annat resultat med personer utanför afasiföreningen. 

Alla personer som ingår i afasiföreningen är inte heller det vi definierar som en äldre person. 

Det kan riktas kritik mot att inte målgruppen gjorde ett användartest specifikt på 

ModernFamilies utan på hela surfplattans operativsystem. Vi menar att eftersom det redan 

fanns så uppenbara problem med ModernFamilies, vann vi mer på att se problemen i ett fullt 

fungerande gränssnitt. 

Våra källor är till största del hämtade från artiklar publicerade på ACM eller från böcker vi 

lånat från Umeås universitetsbibliotek. All information av olika produkter har hämtats från 

företagens officiella hemsidor och i de fall vi refererat till bloggar eller hemsidor har vi varit noga 

med vem som står bakom uttalandet. 
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4. Gränssnitt   

I detta avsnitt fördjupar vi oss i vad gränssnitt betyder och vad som kännetecknar bra 

gränssnitt och ikoner något som är mycket centralt för studiens. Vi studerar, testar och 

analyserar också i detta kapitel redan befintliga gränssnitt. Detta kapitel är något som senare 

används och ligger grund för i dem designorienterade delen av studien. 

4.1 Vad är ett gränssnitt? 

Gränssnitt är allt i ett system som en användare kommer i kontakt med under användning. Det 

är vad som finns mellan personen och mjukvaran (Benyon, 2010). När persondatorer lanserades 

på 80-talet kom en helt ny typ av gränssnitt (Benyon, 2010). Tidigare hade datorer varit helt 

textbaserade men eftersom målgruppen nu blev betydligt större så utvecklades ett grafiskt 

gränssnitt så att fler kunde använda och förstå systemet. De mest kända gränssnitten är 

Microsofts gränssnitt i Windows och Apples gränssnitt i Mac os (Benyon, 2010). Fysiskt kan 

människor interagera genom att till exempel styra musen och trycka på knappar. På senare tid 

har fler sätt att interagera med ett system uppstått till exempel med rösten, kroppsrörelser som 

gester med händer (Yao et al. 2011). Cajander (2010) menar att datorers egenskaper och 

gränssnitt är viktiga för oss för att må bra och att dåliga gränssnitt kan leda till stress.  

Gränsnitt finns både i datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Skillnaden mellan ett gränsnitt 

för dator och för mobil är främst att mobilgränssnittet ska vara anpassat till den mindre skärmen 

(Benyon 2010). En annan skillnad är att dagens mobilgränssnitt ofta använder sig av 

pekskärmar  medan datorgränssnitt är mer anpassade för personer med mus och tangentbord.   

4.2 Riktlinjer för mobilgränssnitt 

Företaget FunkaNu (2012) har i en rapport “Riktlinjer för utveckling av tillgängliga 

mobilgränssnitt” presenterat riktlinjer för mobilgränssnitt. Idéen startade som ett projekt inom 

handikapprörelsen vilket resulterade i ett företag som idag har 80 % av alla svenska myndigheter 

som kunder. I rapporten har de har utgått i från The Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) som är riktlinjer i att underlätta för personer med olika handikapp på internet. Vi valde 

FunkaNus rapport på grund av deras aktuella och trovärdiga uppdrag. Dessutom är mycket av 

det som framförs i rapporten relevant i utvecklandet av en applikation till surfplatta. Vi har dock 

bortsett från specifika detaljer för mobilhemsidor och det som rör det tekniska i uppbyggnaden 

av applikationen, till exempel vilka script som ska användas. Vi har i stället valt punkter som 

behandlade layout och design. Utvalda punkter från FunkaNu rapport (2012) 

Lägg knappar med en viss funktionalitet på samma ställe på skärmen och utforma dem 

konsekvent. Många användare uppger att det är svårt att se det som visas på skärmen när 

mobilen används i direkt solljus därför är det viktigt att använda höga kontraster. Brödtext och 

text till ikoner bör så långt som möjligt presenteras som svart text på vit bakgrund, eller tvärtom, 

om inte texten är stor eller kan zoomas. Om gränssnittet medger styrning med gestik bör detta 
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implementeras. Exempelvis kan användaren på Ipad ofta bläddra mellan olika sidor genom att 

dra fingret över skärmen. Om exempelvis applikationen/webbsidan håller på att ladda data så är 

det bra att visa hur långt laddningen kommit. Det är en fördel att erbjuda både visuell feedback 

och feedback med ljud. Använd korta men beskrivande rubriker för att strukturera 

informationen, rubrikerna får dock inte bli så korta användaren inte förstår dem. Undvik 

förkortningar i gränssnittet. Gör det möjligt att styra gränssnittet med bara ett finger. Det kan 

finnas situationer där det inte går men så långt möjligt ska det gå att styra all funktionalitet med 

bara ett finger. Textinmatning är både svårt och tidskrävande i mobila enheter och bör därför om 

möjligt undvikas. Ett sätt att undvika det är att erbjuda listor med val i stället för att kräva 

textinmatning samt att tillhandahålla ordprediktion (gränssnittet föreslår fraser när användaren 

börjat mata in text). Det ska gå att använda gränssnittet i både stående och liggande visning.  Till 

exempel ska det så långt möjligt gå att zooma in/ut via att knipa/dra isär två fingrar. Tänk dock 

på att det också måste finnas möjlighet att göra den typen av inställningar med ett finger, så för 

just exemplet med knipande rörelser med två fingrar så bör gränssnittet också erbjuda ett 

alternativ för att zooma, exempelvis två knappar för att zooma in och ut. Sträva efter att skapa en 

ren design och minimera antalet ”onödiga” objekt, gruppera delar som hör ihop. Knappar som 

ofta används bör inte ligga ute vid höger-/vänsterkanten om de inte upptar minst en tredjedel av 

skärmbredden. Viktiga knappar bör i första hand placeras centralt och relativt långt ner på 

skärmen eftersom det är svårt att trycka på knappar ute vid kanten för användare som bara 

använder en hand eller som måste balansera mobilen på ett knä för att kunna använda den. 

Positionera viktiga saker högre upp och mindre viktiga saker längre ner i scrollande vyer. Viktigt 

att tänka på är också att det är svårt att nå att klicka på objekt allra överst på skärmen. Viktig 

interaktion bör alltså inte ligga allra överst. 

4.2.1 Ikoners utseende  

Något som också är viktigt för att navigera i en applikation är ikoner. För att lätt kunna hitta 

saker menar Benyon (2010) att ikonerna måste vara lättförstådda och tydliga. Eftersom vår 

design bygger på att användaren navigerar i applikationen med hjälp av ikoner, är det viktigt för 

oss att veta hur en bra ikon ser ut. Benyon (s. 327, 2010) presenterar i sin bok en checklista för 

vad som kännetecknar en bra ikon. Checklistan är skapad av William Horton som bland annat 

skrivit boken ”The Icon Book” (1994). Den detaljerade checklistan är designad för att hjälpa 

ikondesignern att undvika de vanligaste misstagen. Denna lista är något vi kommer utgå i från i 

vår ikon-utvärdering och design.  

 

William Hortons ikonchecklista:  

 

• Förståelig: Kan användaren se tanken bakom ikonen? 

• Bekant: Är motivet bekant för användaren? 

• Entydig: Kan bilden betyda fler än en sak? 

• Minnesvärd: Är det lätt att komma ihåg ikonen? 
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• Informativ: Varför är konceptet viktigt? 

• Få: Är symbolerna färre än 20? 

• Unik: Har varje ikon ett eget utseende? 

• Attraktiv: Har ikonen rundade hörn? 

• Lättläst: Har du testat alla färger och former? 

• Kompakt: Är varje ikon, linje, pixel nödvändig, eller går det att renodla ikonen? 

• Logisk: Är det tydligt var varje ikon börjar och slutar?    

• Uttänjbar: Om den förminskas, går det fortfarande att se motivet?    

 

I ”Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt” (2012) menar de att en ikon bör ha 

minst en höjd och bredd på nio mm.  

Enligt Wijks studie (2001) har äldre människor lättare att se skillnad på färger i den röd/gula 

delen av paletten än den blå/gröna. I Hall & Höglunds (2011) undersökning citerar de Rowley 

(2004) som utfärdar en varning för att välja en färg till webbsidan som inte är helt samspelt med 

färgerna på övrigt material som varumärket använder. Om företagets förpackningar till exempel 

går i vitt och blått borde företagets webbsida inte ha andra färger. Detta är något vi anser även 

berör samspelet mellan en webbsida och applikation, de borde utgå i från samma färgpalett för 

att skapa en homogen design. ModernFamilies färgschema är dock en helt annan på webben än i 

applikationen. Vi gör ett medvetet val när vi väljer att inte använda samma färgschema som 

finns på webben. Vi väljer i stället att arbeta utifrån ModernFamilies logga och formar en 

enhetlig design som stämmer överens med de färgerna.  

4.3 Andra kommunikationsverktyg 

Nu har vi skapat oss en förståelse för hur en bra ikon ser ut och hur ett bra gränssnitt bör se ut. 

För att ta reda på om redan befintliga populära gränssnitt tillämpat dessa regler studerade vi 

Facebook, Google + och Skype, alla genom den officiella versionen för Android-telefoner. Alla 

dessa tre system följde de riktlinjer som tidigare presenterats. Vi lät oss också inspireras av deras 

layout. Nedan följer några idéer vi fick under arbetes gång.  

På grund av Facebooks rika användartal, som idag har 4,6 miljoner användare i Sverige 

(Socialbakers, 2012) bör inte en länk mellan ModernFamilies och Facebook uteslutas. Skype har 

en enkel layout som snabbt upplyser användren om möjliga sätt att kontakta en vän (se figur 2). 

Vi såg fördelar med att placera inställningarna och sökfunktionen i det högra hörnet som både 

Skype och Google + har gjort (se Figur 2 och 3). Google+s stilrena design och tydliga layout ger 

ett avskalat och professionellt intryck (se Figur 3). Vi inspirerades även av deras ”hangout 

funktion” vilket är en form av videosamtal implementerat i ett socialt nätverk (se Figur 5). 

Sökfunktionen som Facebook har för att hitta nya vänner är mycket lättsam. Det är en typ av 

ordprediktion som ger förslag på namn under tiden bokstäver skrivs in i sökrutan (se Figur 6).  
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Figur 2.     Figur 3.          Figur 4. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 5. Figur 6. 
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5. Empiri 
I det här avsnittet redogör vi empirin och datan från våra intervjuer och deltagande 

observationer.  

5.1 En rikare förståelse för afasi 

Denna del ingår i vårt steg 1. I mitten av april fick vi för första gången delta i ett av 

afasiföreningens sedvanliga möten som sker varannan vecka. Trots att vi hade läst mycket om 

afasi i böcker och artiklar innan, var det lätt att distansera sig i från texterna. Vårt fysiska möte 

ökade sinnesnärvaron och gav oss mer intryck och förståelse för deras situation. Därför blev det 

första mötet ovärderligt för det fortsatta arbetet. Gruppen som bestod av 14 personer, alla med 

olika typer av kommunikationssvårigheter, hjälpte oss att orientera uppgiften vi hade framför 

oss. Vi vaknade upp och insåg att det är människor med precis samma känslor och kunskaper 

som dom hade innan sjukdomen. 
På afasiföreningens möten diskuteras allt mellan himmel och jord och det första vi lade märke 

till var att det inte alls var en tyst eller dämpad stämning i rummet, som vi först hade tänkt oss. I 

alla texter, tips och råd som handlar om afasi står det att det helst bör vara en lugn och tyst miljö 

för att underlätta för personen med afasi att uttrycka sig. Här var det var snarare tvärt om, 

rörigt, levande och folk pratade i munnen på varandra och skrattade högt. Efter fikapausen 

deltog alla medlemmarna i en nutids-quiz med cirka 40 frågor med högläsning, som vi också 

deltog i. Det framkom klart och tydligt att det inte var något fel på kunskaperna och minnet: 
 

Folk kan tro att de inte kan hänga med i nutiden, 

Men de fördomarna stämmer inte. 

Ordföranden för afasiföreningen  

  

Innehållet i texter behöver inte förenklas eller omformuleras. Det är inte heller nödvändigt att 

förstora texten: 

 

Att skriva med för stor text hjälper inte människor 

med afasi att förstå vad som står, det blir snarare 

bara jobbigare. 

Ordföranden för afasiföreningen  

  

Långa stycken och för långa sammansatta ord kan försvåra läsprocessen. Det bör max vara tre 

meningar åt gången. Under diskussionen med medlemmarna i afasiföreningen framkom det att 

många kan misstolka och dumförklara dem. Detta på grund av att meningsuppbyggnaden inte 

alltid får ett sammanhang eller låter relevant. Därför är det en fördel att använda till exempel en 

dator för att uttrycka sig. Då de i lugn och ro kan skriva meddelanden och texter utan stress från 

andra. 

  Vi träffade även Logopeden som dagligen möter människor med afasi i sitt 
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arbete. Intervjun med logopeden genomfördes inne i dennes arbetsrum på logopedkliniken på 

sjukhuset. Logopeden fick inledningsvis berätta om rehabiliteringsprocessen och hur 

fastställandet av en diagnos går till. Logopeden använde många begrepp som vi tidigare bara 

hade läst som till exempel, “partnerberoende”, “hjälpmedelsinstitutionen”, “brukare” och “AKK”. 

Under vårt samtal med Logopeden kom vi fram att en applikation måste gå att styra med bara en 

hand därför att högerhanden ofta blir förlamad: 

 

Det vanligaste som sker när man drabbas av afasi är 

att högerhand blir paralyserad. 

Intervju med Logopeden 

 

Det var intressant att besöka logopedens arbetsrum och väntsalen utanför, därför att den 

omgivningen och miljön är något personer med afasi också vistas i. Intervjun, sammantaget med 

själva upplevelsen att vara där, gav oss en ytterligare förståelse för sjukdomen afasi.  

5.2 Användarnas IT-perspektiv 

Under afasiföreningens möte gav Ordföranden oss tillgång till föreningens tidigare projekt och 

arbeten. Dessa texter har många av afasiföreningens egna medlemmar skrivit, berättelser, dikter 

och e-mail som illustrerar deras perspektiv på IT. Det är bland annat en del texter som handlar 

om “Prova På Rummet”. Det är ett rum där människor med afasi träffas i en datormiljö för att 

träna, behålla och utveckla sina språkkunskaper. Att drabbas av afasi innebär många förändrade 

levnadsvanor. Att acceptera sin nya livssituation är inte alltid helt enkelt. Sara förlorade talet i 

och med sin tredje stroke 1996 och detta är en dikt hon skrev i “Prova På Rummet” 2001: 

  

Jag känner mig instängd i en glaskupa, avskuren 

från all gemenskap med andra. Jag ser mörkret 

krypa allt närmare från alla håll. Jag skriker på 

hjälp men ingen ser eller hör mig. Jag vill krossa 

glaset och komma ut, men jag är inte stark nog för 

att klara det. Jag känner mig urvattnad och tom, 

kan någon som jag få styrka och kraft att leva igen. 

Någon hör min bön, och med sin nåd mig bekröner. 

Skriven text av Sara 

  

Teknik är ett sätt att öka motivationen och gradvis återfå läs-, skriv-, och talförmågan: 

  

Datorn vidgar vyerna. Man kan gå in på olika 

hemsidor, få information, skicka e-post, betala 

räkningar, handla, beställa frön! 

Skriven text av Anna 
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Jag känner mig mer värd och aktad nu än innan jag 

började med IT-projektet. 

Skrivet e-mail till regeringen av Hans  

 

Där i “Prova På Rummet” skrev jag ner mina dikter 

på datorn och kunde få uppmuntran för det jag 

skrev… det blev vändpunkten i mitt liv. 

Skriven text av Sara  

  

Under flera års samarbete med afasiföreningen har Projektledaren för AGNES sett en positiv 

utveckling hos medlemmarna, i både tal och självförtroende i samband med teknik: 

  

Oja! De har vuxit något enormt bara under det här 

året. 

Projektledaren under mötet med afasiföreningen 

 

Som användarna själva hävdar har datorn hjälpt dem i många avseenden. Många av de texter vi 

läst har varit väldigt gripande och många välskrivna berättelser från deras tid med sjukdomen. 

Det finns även många e-mail skrivna till regeringen där de vill påverka sin egen situation att få 

tillgång till en dator i samband med sjukdomen.  

5.3 Utmaningar med IT och afasi  

Efter att vi samlat information om sjukdomen och fått en rikare förståelse för afasi. Blev vårt 

nästa steg, steg 2 (se Figur 1), ett nytt möte med gruppen för att diskutera konkreta funktioner 

och verktyg i ett internetbaserat socialt nätverk. Vi visade olika typer av förslag på en PowerPoint 

som vi successivt gick igenom. Alla medlemmarna fick säga vad de tyckte om de olika förslagen. 

När vi nämnde ordet inloggningsproblem började hela salen att skratta: 

 

Man behöver inte ha afasi för att inte komma ihåg 

sitt lösenord, kan jag tala om. 

Stina under mötet med afasiföreningen 

 

Det kan vara en prövande uppgift att komma ihåg sin inloggning och sitt lösenord. Det kan vara 

svårt att skilja lösenord och användarnamn från varandra samt skillnader mellan olika konton. 

Medlemmarna fick även bekanta sig med olika pekplattor. I våra deltagande observationer såg vi 

ett scenario som bekräftar att rädslan över tekniken och okunskapen kan bli ett hinder: 

 

Per -Vart hittar jag tillbaka? 

Knut - Hur kommer jag ur det här? 
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Per - Tryck du. 

Knut- Nej tryck du! 

   Deltagande observation under afasimötet 

       

Vi hade även en intervju med en hjälpmedelskonsulent som arbetar DRC (Data Resurs Centrum) 

på Västerbottens Läns Landsting, som just nu arbetar med digital AKK (Alternativ 

Kompletterande Kommunikation). Under den 45 minuter långa telefonintervjun berättade hon 

om likasinnade händelser hon upplevt under projektets gång: 

 

Är man inte van är det svårt att förstå alla “enkla” 

funktioner som finns. Vi har fått hjälpa många att 

kolla upp ljudet, att alla sladdar är i, att Wi-Fi är 

påslagen, att kameran fungerar. Man kanske råkar 

stänga av Bluetooth uppkopplingen till tangent-

bordet och då förstår man inte vad som hänt och 

brukaren blir i en sådan situation hjälplös. 

Intervju med Hjälpmedelskonsulenten 

 

Hon menade även att instruktionsböcker är komplicerade och vissa användare behöver hjälp 

med teknik trots att det är något som de köper själva.   

Vi diskuterade även andra rehabiliteringsverktyg och olika digitala bildkartor med 

medlemmarna i afasiföreningen. En stor nackdel var att samtalet fördröjdes när det gick 

långsamt att finna bilderna eller uttrycken. Några av dem hade använt liknande verktyg och 

berättade att åhöraren lätt kan ledsna på att vänta och ställer sig bakom ryggen för att hjälpa till: 

 

Detta är något som kan skapa stress och ångest, 

personen vill uttrycka sig själv. 

Projektledaren under mötet med afasiföreningen 

 

Vad som också framgick i diskussionen med afasiföreningen var att telefonsamtal kunde vara 

besvärligt i många avseenden, bland annat för att det är svårt att identifiera rösten samt om 

personen i andra änden inte känner till att mottagaren har afasi läggs luren på. Därför är det 

bättre med videosamtal som gör det tydligare för båda parterna att förstå varandra. Önskvärt var 

också att en stor knapp alltid finns tillgänglig för att stänga av/avsluta samtal, som inte var farlig 

att trycka på.  

5.4 Funktioner i gränssnitt för människor med afasi 

I det här avsnittet diskuterar vi olika funktioner och verktyg som kan vara till fördel för 

människor med afasi. Funktionerna är hämtade från diskussioner, intervjuer och samtal vi 

haft under studien. Dessa har vi sedan i åtanke när vi skapar vårt egna designförslag. 
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1. Ansiktsigenkänning 

Ansiktsigenkänning finns i den senaste versionen av Android (4.0) och bygger på att användaren 

registrerar sitt ansikte genom att ta en bild på sig själv. Efter det kan telefonen eller surfplattans 

operativsystem tillsammans med kameran registrera ansiktet och logga in användaren. Under en 

inloggningsprocess skulle alltså bara användarens ansikte räcka som lösenord. Bilden sparas 

enbart i telefonen och lagras inte hos Google. Deltagarna tyckte detta var en bra lösning och var 

mycket positiva till funktionen. 

  

2. Språkfunktioner 

När man drabbas av afasi så försvinner oftast alla språk utom modersmålet, därför är det viktigt 

att allt i applikationen finns på svenska och att eventuella engelska ord i meddelanden eller 

texter ska kunna översättas på ett enkelt sätt. 

  

3. Pek-karta över distans 

Vi diskuterade även Pek-karta över distans. Med en pek-karta kan man peka och föreslå saker 

man pratar om. Om en liknande pek-karta kunde implementeras i ett videosamtal vore det en 

stor fördel för personer som är partnerberoende:  

  

Rena drömmen! 

Intervju med Hjälpmedelskonsulenten 

  

Medlemmarna i afasiföreningen var också positiva till idén: 

  

Bra! Skulle underlätta för mig. 

        Hans under mötet med afasiföreningen  

4. Avskalat gränssnitt 

I intervjun med Hjälpmedelskonsulenten diskuterade vi olika typer av gränssnitt och de hade 

fastnat för Tango som är ett videosamtalsprogram. Anledningen till detta var att de tyckte om 

den Android versionen som fanns med enkla knappar och funktioner: 

  

Det blir för svårt med för många komponenter och 

variabler. 

Intervju med Hjälpmedelskonsulenten 

 

5. Ritmeddelanden 

I vår Powerpoint visade vi även en ritfunktion i meddelanden. I stället för att skriva ett 

meddelande eller ett e-mail, går det med ritverktyget att rita en bild och skicka den. Vi hade ritat 

”Glad påsk” med en kyckling. Medlemmarna i afasiföreningen var positiva till idén, men tyckte 

att kycklingen som var svartvit, skulle vara gul. Logopeden tyckte också om ritverktyget: 
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Om man inte kan läsa eller skriva själv, kan man i 

alla fall rita en bild.- Jättebra! Ett enkelt sätt att 

kommunicera med andra, bra till barn också! 

Intervju med Logopeden 

 

6. Ordprediktion 

Afasiföreningens medlemmar tyckte att det var bättre att träna på att skriva själv och de trodde 

att man lätt kunde trycka på fel ordförslag av misstag. De önskade i stället funktionen att ha hela 

meningar när ville skicka ett snabbt meddelande: 

 

Alla är vi så väldigt olika, jag gillar det inte, jag vill 

träna på att skriva mina egna ord. 

Greta under mötet med afasiföreningen 

 

Jag behöver all träning jag kan få. 

Ove under mötet med afasiföreningen 

 

7. Ett säkert system 

Logopeden tyckte att det viktigaste var att systemet var säkert i den bemärkelsen att inget 

slutade fungera eller segade ner sig.  Hon menade att det lätt skapar förvirring och att man tror 

att man gjort något fel. Det ska inte heller finnas för många finesser som är svåra att förstå eller 

några komplicerade sätt att starta om programmet eller enheten igen: 

 

Inga gömda knappar som man måste trycka på med 

en pytteliten penna eller så för att få i gång 

programmet igen. 

Intervju med Logopeden 

 

8. Talsyntes 

Deltagarna i afasiföreningen tyckte om tanken med att låta en datorröst läsa upp meddelanden 

även fast de trodde att det skulle bli lite jobbigt att lyssna på långa meddelanden med den rösten: 

  

Det måste gå att stänga av också, så man kan välja.    

                   Karin under mötet med afasiföreningen 

 

9. Kartfunktion 

Under våra deltagande observationer var många av medlemmarna i afasiföreningen intresserade 

av kartan. Där visade de upp platser som betytt mycket för dem: 
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Här hade jag sommarställe! 

Leif under mötet med afasiföreningen 

 

Alla dessa funktioner och verktyg vi diskuterat är något som ligger till grund för vårt nya 

designförslag. Även om mycket av det vi pratat om inte går att implementera i just 

ModernFamilies är det ändå värdefull information för en designer som utvecklar för afasi. 

5.5 En rikare förståelse för ModernFamilies 

Parallellt med närmandet av sjukdomen afasi, studerade vi också ModernFamilies. Först 

utforskade vi applikationen själva, därefter genomförde vi en intervju med den som har till 

uppgift att översätta ModernFamilies till svenska. Vi undrade bland annat varför språket var 

blandat med engelska i den svenska versionen och varför vissa titlar var så lika varandra. Vi ville 

också få reda på hur webbversionen såg ut och fungerade jämfört med applikationen, samt om 

Översättaren upplevt några problem under tiden denne använt sig av ModernFamilies. Under 

intervjun loggade Översättaren in på sitt användarkonto och visade oss ModernFamilies 

webbversion. Vi diskuterade olika funktioner och Översättaren satt och klickade runt på sidan. 

Av misstag råkade Översättaren komma åt att ändra en annan persons status, när denne 

egentligen skulle skicka ett meddelande: 

 

Varför kan jag gå in och ändra någon annans 

status? Det känns läskigt. 

Intervju med Översättaren 

 

Översättaren använder endast ModernFamilies i AGNES projektet, därför var det svårt att 

besvara frågan om tidigare problem: 

 

Jag vet inte riktigt hur allt fungerar men ibland kan 

det kännas lite rörigt, som nu till exempel när jag 

kunde uppdatera någon annans status. 

Intervju med Översättaren 

 

Vi visade upp applikationen av ModernFamilies som Översättaren inte hade sett ännu. Vi 

frågade varför vissa ord var så lustigt översatta, till exempel står det att applikationen “springer” 

när den är påslagen. Översättaren skrattade och sa att det beror på att orden inte översätts i sitt 

rätta i sitt sammanhang: 

 

Jag får bara en lista med ord som ska översättas 

och det är därför det kan bli fel ibland. 

Intervju med Översättaren 
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Dessa misstag är något som kommer att åtgärdas i framtiden och de är inte klara med hela 

arbetet ännu.  

5.5.1 Intervju med Grundaren av ModernFamilies 

För att skapa en bättre förståelse för konceptet kontaktade vi grundaren till ModernFamilies 

(MF) via e-mail. I en skriftlig intervju förklarades att uppkomsten och idén till ModernFamilies 

skedde 2006 då Grundarens familj hade en återträff. Grundaren berättade i intervjun att det var 

svårt att få tag på alla släktningar och framförallt att veta hur stor släkten var, som till sist visade 

sig vara 70 personer! Grundarens arbete med att få kontakt med alla personer tog lång tid och 

frågan kom upp; varför finns inte alla släktningar på ett och samma ställe som ett familjeträd på 

webben? Ingen programvara att ladda ner (för webben), inget som är riskfullt eller läcker känslig 

information: 

 

... a place that is safe - that principally will not sell 

your data or attention (advertising), that can 

explain you how you are related and lets you 

explore beyond whom you know, that does not 

require you to set up all relationships 

Mailintervju med Grundaren av ModernFamilies 

 

Grundaren ville skapa ett system som kunde växa med användarna under livets gång. Något 

skulle göra det självklart för andra i familjen att delta i nätverket. För där kan bilder av 

småbäbisar och berättelser från vuxna kan samlas som endast är till för familjen: 

 

...that also allows the babies and ancestors to exist 

and receive the stories and pictures about them.  

Mailintervju med Grundaren av ModernFamilies 

 

Samma år som återträffen med släktningarna 2006, började utvecklandet av ModernFamilies, 

sex år senare finns det både som webbversion och för Android. Hur många användare 

ModernFamilies har för tillfället ville Grundaren inte svara på men menar att är det är en 

nackdel för dem att bli jämförd med Facebook:  

 

…we need to position ourselves not as a social 

network since those who know what this means, 

associate it with facebook; and then we have to give 

lengthy explanations why it is different.  

Mailintervju med Grundaren av ModernFamilies 

 

En annan nackdel är, enligt Grundaren också att yngre personer har en allmän uppfattning om 



 

26 

att allt bör vara gratis och att integritet inte spelar någon roll. Därför har grunden till 

ModernFamilies försökt hitta alternativa lösningar och människor som vill ha något annorlunda 

än Facebook:  

We need to find ways to communicate our benefits; 

to show differences; to find those people who want 

something else.  

Mailintervju med Grundaren av ModernFamilies 

 

I framtiden vill Grundaren byta profil från socialt nätverk till att i stället bli ett digitalt-

familjealbum: 

 

We are trying to position us more as family album 

in future.  

Mailintervju med Grundaren av ModernFamilies 

 

Efter våra intervjuer med Översättaren och Grundaren hade vi fått svar av några av de 

funderingar vi hade om systemet. I nästa kapitel fortsätter vi studien med att utvärdera 

ModernFamilies för att hitta eventuella problem med det befintliga gränssnittet.  
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6. Utvärdering av ModernFamilies 
I det här kapitlet redovisas utvärderingens resultat från ModernFamilies (MF) applikation, 

där vi utgår från FunkaNus rapport (FunkaNu, 2012).  

6.1 Utvärderingens resultat 

Vi har valt att analysera de 13 ikonerna som finns på första sidan och ett steg ner i systemet. Vi 

har alltså gjort vissa avgränsningar på grund av tidsbrist. Startsidan har 13 stycken ikoner och 

som Figur 7 visar är ikonernas namn både på svenska och engelska och översättningen till 

svenska i applikationen är bristfällig. Anledningen till detta är att arbetet fortfarande är en 

pågående process. Läs mer om det under rubriken “5.5 Fördjupning av ModernFamilies”.  

Detta är ModernFamilies startsida; 

 

Jag = din profil 

Historia = din status 

Meddelande = skriva meddelande 

Profiler = dina vänner 

Berättelser = andras status 

Meddelanden = läsa meddelande 

Nyheter = allt som hänt sen sist 

Family Events = ex, födelsedagar  

Bildspel = bilder 

Kontakta mig = nöd-kontakter 

Hem = din position (karta) 

Inställningar  

Stäng   

 

 

Utvalda punkter från FunkaNu rapport (2012) 

 

1. Var konsekvent. Detta är resultatet av hur konsekvent hem-knappen och tillbaka-knappen 

är placerad i ModernFamilies.  

Åtta ikoner har en hem-knapp, som tar tillbaka användaren till första sidan, längst uppe till 

vänster. Knappen är gul ser ut som en del ur ModernFamilies logotyp se Figur 8.  En ikon har 

hem-knappen i nedre högra hörnet se Figur 10 och är nu betydligt större än i de andra menyerna 

och är dessutom i färg. En ikon saknar hem-knappen helt och har bara en tillbaka-knapp längst 

upp i högra hörnet se Figur 9. Logotypen som syns i vänster hörn på Figur 9 är inte någon 

klickbar ikon, utan bara en bild. En ikon har inte någon hem-knapp eller tillbaka-knapp 

överhuvudtaget utan man måste använda surfplattans (eller mobilens) fysiska tillbakaknapp se 

Figur 11. Fyra ikoner har en tillbaka-knapp i det högra hörnet, som tar användaren bara ett steg 

bakåt i systemet, se Figur 12. En av dessa fyra tillbaka-knappar har en annan typ av pil-ikon än 

Figur 7. ModernFamilies 
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de andra tre se Figur 13. Nio ikoner saknar helt en tillbaka-knapp se Figur 8 och 11. Vi anser att 

detta är mycket förvirrande och ger ett oseriöst intryck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Figur 12. Gul tillbaka-knapp 

Figur 8. Gul hem-knapp 
ingen tillbaka-knapp. 

Figur 9. Ej fungerande 
färg hem-knapp, gul 
tillbaka-knapp. 

Figur 10. Större hem-knapp i 
höger hörn. 

Figur 11. Saknar helt en 
tillbaka- knapp. 

Figur 1. Svart tillbaka-knapp 
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Vi har inte kunnat utvärdera ”kontakta mig” då vi inte har något kontaktnummer och 

stängknappen stänger ned hela applikationen.  

 

2. Använd höga kontraster. Idag har applikationen svart och gult som grundfärger, vilket vi 

anser är en bra kontrast men på grund av Hall & Höglunds studie (2011) valde vi att utgå från 

logotypens färgschema i stället. Läs mer om det i avsnittet 4.2.1 Ikonens utseende. 

 

3. Om gränssnittet medger styrning med gestik bör detta implementeras. Den enda 

gest som finns i systemet är att scrolla upp eller ner bland meddelanden och historier. Det finns 

inga alternativa sätt att scrolla på. Det går inte heller att zooma in vilket är något vi saknar.  

 

4. Ge tydlig statusinformation till användaren. Den enda sidan som har laddningstider är 

kartan ”Hem” och då är får användaren respons att den håller på att ladda. 

 

5. Undvik förkortningar. Vi kan inte hitta några förkortningar i systemet. 

 

6. Gör det möjligt att styra gränssnittet med bara ett finger. Det går bra att styra 

applikationen med bara ett finger. Det kan gå segt ibland på grund av bristande respons från 

pekplattan.  

 

7. Använd korta men beskrivande rubriker för att strukturera informationen. 

Rubrikerna är korta men inte speciellt beskrivande. Det är exempelvis otydligt vad skillnaden 

mellan “Meddelande” och “Meddelanden” är eller vad “Jag” och “Profiler” har för skillnader, 

samma sak med “Berättelse” och “Berättelser”.   

 

8. Minimera textinmatning i gränssnittet. Eftersom ModernFamilies är ett socialt nätverk 

så behövs textinmatning i kommunikationen med andra. I övrigt kräver inte applikationen 

någon textinmatning om man bortser från inloggningen.  

 

9. Det ska gå att använda gränssnittet i både stående och liggande visning. Det går 

att vända enheten men den är optimerad för att användas stående. Till exempel måste 

användaren scrolla ner för att se hela ”Stäng” ikonen i huvudmenyn, se Figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Figur 15. 
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10. Om du utvecklar en applikation för en specifik plattform ska denna stödja de 

för plattformen karakteristiska egenskaperna. Applikationen är inte utvecklad enbart för 

en specifik enhet utan för alla Android-plattor/mobiler. De fysiska knapparna har fungerat på de 

enheter vi provat. 

 

11. Gruppera delar som hör ihop. Det finns delar där det går att gruppera bättre. 

”Berättelser” och ”Historier” går att slå ihop till en ikon, det gör också ”Meddelande” och 

”Meddelanden”. Att ”Meddelande” betyder skriva meddelanden och att ”Meddelanden” betyder 

läsa meddelanden är väldigt otydligt. Funka Nu (2012) menade att rubriker i en applikation 

skulle vara tydliga men samtidigt korta. I det här fallet kan dessa två funktioner läggas i samma 

kategori, se Figur 15. 

 

12. Sträva efter att skapa en ren design och minimera antalet ”onödiga” objekt. Som 

nämnts tidigare finns det en del ikoner som skulle kunna slås samman och därmed skapa en 

renare design. Samma sak när det handlar om tillbaka-knapparna, genom att ha en enhetlig 

hem-knapp och en ikon för tillbaka, skapar det känslan av en renare design.  

 

13. Knappar som ofta används bör inte ligga ute vid höger-/vänsterkanten om de 

inte upptar minst en tredjedel av skärmbredden. Med tanke på att applikationens 

startsida har 13 klickbara objekt är det inte så konstigt att några hamnar långt ute i hörnen.  

         

14. Positionera viktiga saker högre upp och mindre viktiga saker längre ner i 

scrollande vyer. Här tycker vi att de har lyckats bra. De viktigaste ikonerna finns långt upp i 

gränssnittet. Till exempel skicka meddelanden, skriva statusuppdateringar och läsa 

meddelanden, se Figur 7.  

Efter att ha analyserat, testat och utvärderat den befintliga applikationen har vi även stött på 

andra buggar i systemet. Bland annat har vi blivit utkastade av applikationen och blivit fast i 

”Hem” funktionen. Mer om dessa bekymmer diskuterar vi vidare under kapitel 9 Diskussion. Nu 

går vi i stället vidare till den designorienterade delen av studien och kapitlet nedan presenterar 

vårt nya designförslag på ModernFamilies.  
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7. Nytt designförslag för ModernFamilies 
I det här avsnittet visar vi upp vår design av ModernFamilies. De designval vi har gjort 

grundar sig i vad vi kommit fram till tidigare under studien. Detta gränssnitt är ett försök att 

göra ModernFamilies mer anpassat för människor med afasi. Systemet är inte enbart riktat 

till människor med afasi utan till familjer som vill hålla kontakten med varandra via ett socialt 

nätverk på webben som är privat och säkert.  

7.1 Vårt designförslag 

Syftet med vår undersökning var att skapa ett användargränssnitt 

på ModernFamilies som bättre stämmer överrens till äldre 

människor med afasi. Detta kan användas som stöd och underlag 

för ett eventuellt nytt designförslag på ModernFamilies. Under vår 

designprocess var det en utmaning att bortse från ModernFamilies 

målgrupp som är familj. Det är en mycket bredare målgrupp än 

enbart afasi, men eftersom familjekombinationer kan inkludera 

människor med afasi är detta arbete fortfarande relevant. 

Vi har gjort några medvetna val i vårt designförslag för att 

därmed nå en bredare målgrupp. Det gäller främst två ikoner 

placerade i det högra hörnet (se Figur 16). Den ikonen som har tre 

punkter betyder ”Inställningar”. Den andra ikonen som är ett 

förstoringsglas och fungerar som en snabbknapp för att hitta 

berättelser och andra användare. Båda dessa ikoner är godkända 

från William Hortons checklista (Benyon s. 327, 2010) på grund av 

sina igenkänningsfaktorer, men kan eventuellt vara svåra ikoner 

att förstå för ovana IT användare. De kan även vara något för små 

för en ovan IT användare.  Trots detta valde vi dessa ikoner som 

därmed blir konsekvent i sin placering och utseende med förhoppning att användarna lär sig vad 

de betyder.  

Vårt designförslag (se Figur 16) har en mer avskalad stil med färre ikoner, vilket ger ett renare 

intryck. Det var några ikoner som kunde slås samman utan att några funktioner för den delen 

gick förlorad. Se bilaga 1 för en mer beskrivande bild vad varje ikon innehåller och har för 

funktioner. Alla ikoner har dessutom fått nya färger. Studier visar att det är viktigt att ha en 

enhetlig design med företagets profil (Hall & Höglund 2011), därför utgick vi från 

ModernFamilies logotyp. Vi har valt att göra ”Nyheter” och ”Profil” blå eftersom de är de enda 

ikonerna som inte har något med någon annan människa att göra. ”Stäng” ikonen som var 

efterfrågad av användarna, är den enda röda ikonen, detta på grund av att användaren inte ska 

blanda ihop avstängningsknappen med någon annan ikon. ModernFamilies logga som ligger i 

vänstra hörnet kommer konsekvent att vara placerad där i de kommande undersidorna med 

funktionen som en “Tillbaka-knapp”. 

Ordningen av ikonerna har vi hämtat från FunkaNus (2012) rapport som menar att de 

Figur 16. 
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viktigaste ikonerna bör ligga högst upp. Alla våra ikoner som finns i vår prototyp har vi designat 

med William Hortons ikonchecklista (Benyon, s. 327, 2010) som utgångspunkt. Alla ikoner har 

rundade hörn och ett lättläst typsnitt. Denna layout kommer att behövas testas och utvärderas 

vidare för att bli korrekt behandlad.  

7.2 Bra verktyg i ett socialt nätverk för människor med afasi  

Under våra diskussioner och intervjuer framkom ytterligare detaljer som bör finnas med i vår 

design. Dessa förslag syns inte i vår layout.  

På alla undersidor bör det finnas en tillbaka-knapp som är konsekvent och placerad på 

samma ställe. Den tillbaka-knappen bör vara placerad längst upp i vänstra hörnet och blir den 

enda tillbaka-knappen i systemet (förutom den fysiska bakåt-knappen på surfplattan).  Hem-

knappen försvinner helt, eftersom den blir onödig. Vårt designförslag tar endast användaren två 

klick ner i applikationen och därför räcker det med en tillbaka-knapp. 

Videosamtal ingår också i vårt designförslag, detta för att personer med afasi har lättare att 

förstå när de ser samtalspartnern. Självklart kan man ta bort bilden om användaren inte vill se 

eller visa den. Dessa funktioner har vi valt att lägga under kontakternas profiler, som påminner 

mycket om Skypes layout på sida 18 se Figur 2. Talsyntes är en viktig funktion för människor 

med afasi, en möjlighet att lyssna på meddelanden och egna texter i applikationen ökar 

förståelsen. Den funktionen ska dock vara frivillig att ha aktiv.  

Ansiktsinloggning är en funktion som bör finnas med i applikationen, eftersom många med 

afasi har svårt att komma ihåg sina lösenord. Vi tycker också att det ska gå att rita sina 

meddelanden.   

Det ska vara möjligt att kunna ta och skicka iväg foton i applikationen. För att få in 

familjekänslan bör det också finnas en funktion för gemensamma familjealbum, där alla i 

familjen kan lägga upp och ta del av bilder från sina familjemedlemmar. 

Medlemmarna i afasiföreningen tyckte om att leta efter sina sommarställen med 

kartfunktionen men i vår strävan efter att göra det så enkelt som möjligt valde vi bort den som 

en ikon på första sidan. Användarna kan se sin position under ”Profil” och kan där med se och 

söka platser på kartan.  
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8. Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att skapa ett användargränssnitt på ModernFamilies som 

bättre stämmer överrens till äldre människor med afasi. Vi har under arbetets gång 

identifierat generella problem som personer med afasi kan uppleva i användandet av teknik. 

Arbetet visar på att det inte är mycket som skiljer användbara gränssnitt anpassat för 

personer med afasi och användbara gränssnitt till ”vanliga” personer. Användarvänlighet är 

lika viktigt för vilken målgrupp man än designar för. Dock finns det en del åtgärder som 

ModernFamilies kan åta för att underlätta användandet för människor med afasi. 

8.1 Sammanfattande analys 

Detta är en sammanfattning av de sex viktigaste komponenterna, utifrån vår studie, som ingår i 

kategorin användarvänligt. De tre första punkterna gäller generellt och de tre återstående 

punkterna är specifikt anpassat för människor med afasi: 

 

Generella grundläggande regler 

 Tydliga och igenkänningsbara ikoner. 

 Avskalat gränssnitt och bort med onödiga komponenter. 

 Konsekvent layout och design, för att undvika förvirring. 

 

Specifikt för afasi 

 Minska möjlig textinmatning. Många med afasi har problem med att komma ihåg lösenord 

och skriva dem, därför kan till exempel, om systemet kräver ett sådant, ansiktsinloggning 

vara till hjälp. 

 Blanda sinnen för att öka förståelsen. En kombination av fler sinnen underlättar också 

förståelsen för en person med afasi. Därför kan eventuella tjänster och funktioner som ökar 

förståelsen vara; talsyntes, videosamtal, fotografier, bilder, kunna rita, skriva och lyssna på 

meddelanden. 

 Systemet måste gå att styra med bara en hand. Höger arm kan bli paralyserad i samband 

med afasi. 

Något som genomsyrat vår undersökning av ModernFamilies sociala nätverk är frånvaron av 

kontinuitet. Något som inte bara försvårar användandet utan också något som kan få andra 

förödande konsekventer. I den nedanstående rubriken går vi igenom vad det kan innebära.  

8.2 Lita på tekniken 

FunkaNus rapport framhäver vikten av kontinuiteten i ett gränssnitt, något som gör det lättare 

för användare att lära känna nya system. Denna kontinuitet hjälper till att skapa ett förtroende 

för systemet eftersom det är pålitligt och inte oberäkneligt. Något som kan jämföras med en 
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artikel för Microsoft, där Gates (2003)  skriver att systemets säkerhet måste komma i första 

hand. Bakgrunden till detta var att i takt med att internet blev en tillgänglig plattform för e-

handel ökade säkerhetskraven från konsumenter som var oroliga för deras säkerhet på internet. 

Gates menar därför att systemets säkerhet måste komma i första hand för att någon ska vilja 

använda det. I följande citat visar han att det är rädslor som håller tillbaka tillväxten av e-handel 

och att det tar lång tid att skapa ett förtroende: 

 

…fears continue to hold back growth in Internet-

based commerce…Achieving truly trustworthy 

computing is a long-term challenge -- perhaps a 10-

year process -- but considering the amazing 

opportunities the digital decade has to offer, it is 

essential that we meet it. 

(Gates, 2003) 

 

Samma förtroende gäller för sociala nätverk främst för att användarna lämnar ut känslig 

information i form av bilder, text och annan personlig data. Denna personliga information - det 

vill säga ålder, befattning, bostadsort och intressen värderas högt av företag som kan använda 

den för att skräddarsy reklamannonser och erbjudanden till specifika användare. 

ModernFamilies säljer inte användarnas uppgifter till några företag, men det finns andra 

problem som kan missgynna användarnas tilltro för ModernFamilies. Under vår studie som 

sträcker sig från mars 2012 och tio veckor framåt har vi haft ModernFamilies installerat på 

mobilen och under dessa veckor har underliga saker skett. Vi har bland annat haft okända 

vänner som i ibland syns under ikonen ”Profiler” men som nästa dag försvunnit. Vi har kunnat 

ändra andras status. Vi har kunnat se okända personers bilder i bildspelet men inte kunnat lägga 

in någon egen profilbild. När vi fotograferade en ny profilbild sparades den inte i 

ModernFamilies profilruta, utan den ”försvann”. Av en ren slump hittade vi den långt ner i 

telefonens filsystem i en mapp kallad ”ModernFamilies”. Vem kunde veta att en sådan mapp 

fanns? Systemet kan även låsa sig ibland och kartan kan komma upp när som helst efter 

användning. Alla dessa komponenter resulterar i osäkerhet och förvirring, vilket också kan bidra 

till följdfrågor - kan andra se mina privata bilder jag sparat på telefonen? Vem har mig som vän 

och vilken information kan de se om mig? Kan andra skriva i mina dagböcker och vad händer 

när applikationen säger att den laddar ner något när den startar? Kärnan i systemet måste 

fungera för att skapa tillit. Även om en väldesignad och påkostad layout ser bra ut, räcker det 

inte för att kunder ska börja använda systemet. Så fort något krånglar och inte fungerar skapas 

missnöje, därför är det viktigt att skapa en kontinuitet och därmed ett förtroende till sina 

användare. 
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8.3 Problematiken med en bred målgrupp 

Eftersom AGNES projektet arbetade med det sociala nätverket ModernFamilies valde vi att 

arbeta med samma förutsättningar. Det vill säga med ett system designat för familjer men med 

en användar- och utvärderingsgrupp med afasi. Vi är medvetna om att vårt designförslag inte 

enbart kopplar tillbaka till vår frågeställning. Vårt nya designförslag på ModernFamilies har 

behållit målgruppen familjer, men är ett gränssnitt mer anpassat för afasi. Det innebär en stor 

utmaning att anpassa ett system till en så oprecis målgrupp som familj. En familj kan innehålla 

alla typer av människor med många olika behov, därmed även människor med afasi. Ordet familj 

kan dessutom betyda något annat i Österrike där ModernFamilies är utvecklat än vad det gör i 

Sverige. Hur man än vänder och vrider på det hamnar alltid några användare utanför. Till 

skillnad mot yngre personer, som är uppväxta med tekniken, upplever äldre personer problem 

med ikoner, knappar och beteenden i system (Palme, 2011). Dessa två målgrupper har helt skilda 

förutsättningar och behov samtidigt som de kan ingå i målgruppen familj. Vi hoppas att vårt 

designförslag har bättre förutsättningar att passa fler användare inom familjen. Vårt 

designförslag behöver dock testas innan vi yttrar oss om några detaljer.  

Även ModernFamilies befintliga applikation behöver fler utvärderingar och analyser för att få 

en enhetlig design för att bli ett mer användarvänligt system. Det behövs ytterligare studier för 

att motivera exakt vad som ska finnas kvar i ModernFamilies och vad som ska bort. Dessa beslut 

måste också stämma överens med företagets målsättningar och varumärke, vilket i dagsläget är 

lite oklart. Grundaren till ModernFamilies berättade att de i framtiden vill gå från benämningen 

socialt nätverk och till att vara ett familjealbum. En sådan förändring skulle innebära andra 

prioriteringar och lösningar än vad vi har fokuserat på nu. 

Vi har under studiens gång sett att ModernFamilies fått nya uppdateringar och 

förhoppningsvis kan detta arbete inspirera utvecklarna till ytterligare förändringar för 

ModernFamilies. Vi kan med detta arbete konstatera att intresset är stort för teknik hos personer 

med afasi som själva vill och arbetar för fler projekt med kombinationen IT och afasi. Samtidigt 

finns det en rädsla att göra fel och en stress för att inte förstå tekniken. Trots detta är det tydligt 

att deras livssituation blivit bättre med dagens teknik. Arbetet visar också att det finns behov för 

system att hålla kontakten på distans hos personer med afasi men att det inte finns något 

speciellt program utvecklat för dem i detta syfte. Afasi och användarvänlighet i system för IT har 

stora möjligheter att expandera i framtiden.  

 

 

 

 

Tack 

Vi vill till sist tacka alla som medverkat i denna studie, AGNES projektet som stärkt vårt 

samarbete med afasiföreningen och vår handledare som gett oss tips och råd för att försöka 

”skriva läsaren på näsan.” 
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Här illustreras de olika ikonernas funktion och innehåll.  


