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Abstract
Portable IT devices such as laptops, smart phones and computer tablets are becoming ever more  
ubiquitous.  At the same time, the population of  the Western world is growing older,  with aging  
bringing about changes with regards to individuals' physical and mental capabilities. These facts  
raises important questions about how well suited these devices are for use by elderly people. This  
study focuses on the cognitive aspects of the devices' usability, using the concept of mental models to  
analyze the users' understanding of a computer tablet. It also draws upon theory of graphical user  
interfaces in its analyses. The study was conducted by doing a set of interviews, where a group of  
elderly  people  were  asked  individually  and  in  a  focus  group  about  their  impressions  and  
comprehension regarding a computer tablet they used in the study. The results suggest that the there  
is a mismatch between the mental model of the designers of the tablet and the mental model of the  
elderly users.  The cause of  this  is posited to be due to a lack of computer experience in general  
amongst the participants, causing them to have difficulty relating their mental models of everyday  
objects with the structure and functioning of the computer tablet. The main conclusion drawn from  
this is that current graphical user interfaces, based on the WIMP paradigm, may not be appropriate  
for this category of users.
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1 Inledning

Informationsteknologi är något som blir en del i allt fler delar av vardagen. Tekniken har gått 

från att vara något som i huvudsak använts av yrkesfolk och entusiaster till att användas  av 

breda grupper. Givet denna utveckling blir det allt viktigare med goda kunskaper i IT för att 

kunna vara delaktig i dagens samhälle (Arning & Ziefle 2009). En kategori av IT-artefakter 

som  ökar  kraftigt  i  antal  idag  är  de  mobila,  där  produkter  såsom  mobiltelefoner  och 

smartphones ingår.

En annan förändring som pågår i västvärlden är den demografiska förskjutningen, där 

minskande födelsetal  och högre  medellivslängd är två faktorer som bidrar  till  en ökande 

andel äldre människor (Coleman 2001).  Att bli  äldre är  något som har fysiska såväl som 

psykiska implikationer. Åldrandets process försämrar de fysiska förmågorna hos människor; 

syn, hörsel och motorik är några av de områden som påverkas (Pattison & Stedmon 2006). 

De psykiska förändringarna innefattar försämrade kognitiva förmågor med stigande ålder, 

vilket tar sig uttryck i att hjärnan bland annat blir långsammare på att bearbeta information 

och att lösa problem  (Czaja 1997).  De ovan nämnda förändringar påverkar i sin tur äldre 

individers förmåga och prestation vid användning av IT-artefakter. Ett exempel på detta är 

att det blir svårare att memorera och resonera kring sekvenser av handlingar som krävs för 

att utföra en specifik uppgift (Zajicek 2001). Ett annat exempel är att det blir svårare och tar 

längre  för  äldre  att  effektivt  navigera  i  hierarkiska  menyer  jämfört  med  yngre  personer 

(Arning & Ziefle 2007). 

Givet den ökande betydelsen av IT i samhället är det viktigt att ställa frågor kring hur väl 

anpassade mobila IT-artefakter är för äldre människor. I mitt arbete har jag valt att fokusera 

på en specifik typ av  mobila  enheter,  nämligen läsplattor.  Jag kommer att  utforska dess 

relation till äldre, som jag i mitt arbete definierar som människor som gått i pension.

1.1 Frågeställning och syfte
Den  här  uppsatsen  tar  upp  följande  frågeställning:  Vad  upplever  pensionärer  när  de 

interagerar med läsplattor?

Syftet är att skapa en rikare förståelse för pensionärer som användare av läsplattor. Detta 

för att kunna ge råd om hur läsplattor kan utformas för att passa denna grupp bättre.

1.2 Disposition
Den här uppsatsen består av sju olika kapitel: i kapitel 2 beskrivs litteratur på området IT och  

äldre, mentala modeller och delar av området människa-datorinteraktion. Kapitel 3 handlar 

om de metoder jag har använt i studien. I kapitel 4 avhandlas den empiriska datan. I kapitel 5 

analyseras  empirin  utifrån  uppsatsens  teoretiska  utgångspunkter.  Den sista  delen,  del  6, 

består av reflektioner kring studiens upplägg, dess implikationer och uppslag till eventuella  

framtida studier.
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2 Teori

2.1 IT och äldre
Åldrandet är  en process som leder till  såväl  fysiologiska som kognitiva förändringar. Hur 

detta påverkar förmågan att använda IT-artefakter har studerats i olika sammanhang:

Ziefle & Bay (2005) genomförde en studie på ämnet äldre och mobiltelefoner. Där tittade 

de på vilken ålder påverkar användares prestanda vid användning av mobiltelefoner av olika 

komplexitet. Studien visade att de äldre individerna hade märkbart lägre prestanda jämfört 

med den yngre referensgruppen. De var sämre på att lösa uppgifter och tog längre tid på sig 

att lösa dem när de väl gjorde det. De hade också större svårigheter att navigera i menyer; de 

hamnade oftare på villovägar och var tvungna att återvända till huvudmenyn fler gånger. I de 

efterföljande intervjuerna framkom det  att  de äldre  deltagarna  föredrog telefoner  som är 

enkla att använda och har få funktioner. De visade en motvilja mot att behöva navigera i 

komplexa  menyer  för  att  hitta  de  funktioner  de  behöver.  De  få  funktioner  de  som  de 

efterfrågar ville de ha inom kort räckhåll med minimal tvetydighet.

Holzinger (2003) skriver om hur touchbaserade gränssnitt kan används för att förbättra 

tillgängligheten hos IT-artefakter.  Hans studie tittade på ett pilotprojekt av ett interaktivt 

informations-  och kommunikationssystem för sjukhuspatienter.  Systemet  utvecklades  och 

utvärderades tillsammans med äldre och/eller delvis handikappade patienter. Studien visade 

att  de  med  liten  eller  ingen  erfarenhet  av  datorer  upplevde  interaktion  med  det 

touchbaserade gränssnitt  som lättsamt och motiverande. Slutsatsen Holzinger drar av detta 

är  att  touchbaserade  gränssnitt  kan  vara  ett  viktigt  verktyg  i  ledet  att  förbättra 

tillgängligheten hos IT-artefakter.

2.2 Mentala modeller
Mentala  modeller  är  ett  metaforiskt  begrepp  som  förekommer  inom  människa-

datorinteraktion. Det används för att beskriva och förklara hur människor bygger upp en inre 

föreställning  om  hur  en  artefakt  fungerar  i  samband  med  att  de  interagerar  med  den. 

Mentala modeller är teoretiska konstruktioner som inte existerar i någon materiell mening. 

(Jonassen  &  Henning,  1996).  Norman  (1983)  karaktäriserar  mentala  modeller  enligt 

följande:

”Mentala modeller skapas genom interaktion med ett målsystem, där människor 

formulerar mentala modeller av systemet. Dessa modeller behöver inte vara tekniskt 

korrekta (och är vanligtvis inte det heller), men de måste vara funktionella. En person 

som interagerar med det systemet kommer fortlöpande att ändra den mentala modellen 

för att få ett fungerande resultat.” (Norman 1983, ss. 7-8).

Westbrook (2006) skriver om hur mentala modeller har kommit att syfta på flera olika saker 

beroende på vem som äger modellen. Det finns till exempel en så kallad designmodell  som 

beskriver förhållandet mellan de faktiska komponenterna i systemet, ungefär som en ritning 

av  ett  hus.  Användarmodellen beskriver  designerns  stereotypa  föreställning  av  den 
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användare som är tänkt att nyttja systemet. Den konceptuella modellen  är en analogi eller 

metafor som designern använder för att förklara systemet för användaren.

Nielsen (2010)  skriver  att  användbarhetsproblem ofta  beror  på att  det  finns ett  glapp 

mellan den mentala modell av systemet som designern har respektive den som användaren 

har. Designern har i regel god kunskap och förståelse av sitt eget program. Detta är något 

som kan ställa till problem för användaren som sannolikt har en betydligt mer begränsad och 

sämre modell av systemet. Det gör det sannolikt att de användaren upplever systemet som 

betydligt svårare att använda jämfört med designern.

McDaniel (2003) skriver att mentala modeller kan bestå av olika saker; en bild, ett steg-

för-steg recept för hur man utför en uppgift, en mängd olika relaterade mentala modeller, ett 

kontrollerat vokabulär eller en samling antaganden. Det kan ta sig uttryck i att användaren 

har en mental bild av utseendet på gränssnittet, ett recept för hur en uppgift ska genomföras,  

kunskap om de termer som förekommer samt antaganden om hur ett system fungerar.

Som ett konkret exempel på mentala modeller, kan Gilbert & Rogers (1999) anges. De 

studerade  och  jämförde  äldre  och  yngres  förmåga  att  skapa  en  spatial  mental  modell. 

Forskarna lät deltagarna studera en karta bestående av ett rutnät med nio olika figurer. Deras 

uppgift var sedan att svara på frågor såsom hur man tog sig mellan olika punkter på kartan 

samt  hur  de  olika  symbolerna  förhåll  sig  till  varandra.  Som kriterium på  att  deltagarna 

uppnått en fullgod mental modell angav forskarna att deltagarna skulle kunna rekonstruera 

kartan genom att beskriva den exakt, förklara relationen mellan de olika punkterna på den 

samt göra förutsägelser om hur de skulle ta sig från en punkt till en annan.

Kurtz  (2003) skriver  att  ett  problem  med  begreppet  mentala  modeller  är  att  det  är 

spretigt; det finns en mängd olika definitioner och det saknas sammanhängande metoder. 

Det  anser  han  kunna orsaka  förvirring och  leda  till  motsägelsefulla  resultat.  Detta  kan  i 

slutändan resultera i att olika forskare kan uttolka vitt skilda mentala modeller ur samma 

interaktion.

2.2 Grafiska gränssnitt
Nielsen (1993) beskriver olika typer av gränssnitt  som förekommit genom datorhistorien. 

Den dominerande  gränssnittstypen  är  enligt  honom WIMP.  Namnet  är  en  akronym  där 

bokstäverna representerar gränssnittets centrala komponenter: fönster,  ikoner,  menyer och 

pekare. Då läsplattan jag använder i min studie är baserad på WIMP anser jag det rimligt att  

presentera det mer detaljerat.

Nielsen klassificerar WIMP som ett  objektorienterat gränssnitt. Ett sådant bygger på att 

användaren  interagerar  med  data  som  representeras  av  ikoner  eller  i  fönster.  Den 

manipuleras sedan med hjälp av olika kommandon tills dess att objektet har uppnått det 

önskade  tillståndet.  Tidigare  gränssnitt  såsom  kommandorader  var  enligt  Nielsen 

funktionsorienterade.  Där är  gränssnittet  strukturerat  kring en mängd olika kommandon 

med tillhörande parametrar som användaren kombinerar för att uppnå sina mål.

Nielsen  beskriver  hur  WIMP  är  ett  gränssnitt  med  olika  interaktionsstilar.  Det  finns 

funktionsknappar, som gör det möjligt att snabbt utföra standardkommandon men som ger 

begränsad  flexibilitet.  Formulärinmatning gör  att  många  fält  kan  ses  och  redigeras  på 
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samma gång.  Menyer gör så att användare slipper memorera valalternativ,  men kan vara 

långsamma att  navigera eller  ha en förvirrande struktur.  Den sista interaktionsstilen han 

beskriver, direktmanipulation, ger omedelbar feedback till användaren. Direktmanipulation 

är den huvudsakliga interaktionsstilen i WIMP-baserade gränssnitt.

Kritik mot WIMP-paradigmen har framförts av flera författare. Van Dam (1997) skriver 

om  gränssnittsparadigm  bortom  WIMP-paradigmen.  I  den  processen  genomför  han  en 

analys av för- och nackdelar med WIMP-baserade gränssnitt.  Van Dam menar att WIMP är 

ett  gränssnitt  som  är  lättare  att  lära  sig  och  att  använda  jämfört  med  tidigare 

kommandoradsbaserade  gränssnitt.  Har  man lärt  sig  ett  gränssnitt  så  är  tröskeln  till  att  

använda ett  annat  program med samma typ av  gränssnitt  liten,  då de innehåller  många 

gemensamma  element.  Det  finns  dock  enligt  van  Dam  flera  nackdelar  med  WIMP-

paradgimen. En av dem är att svårigheten i att lära sig ett program ökar på ett icke-linjärt 

sätt i takt med att programmet får fler funktioner (och därmed fler knappar, menyer osv.).  

Slutsatsen i hans artikel är att datortekniken nu är tillräckligt kraftfull för att möjliggöra en 

evolution till ett gränssnitt bortom WIMP-paradigmen.

3 Metod

Min  studie  är  fokuserad  på  äldres  upplevelser  av  läsplattor.  Eftersom  det  är  svårt  att 

kvantifiera  upplevelser  ansåg  jag  det  rimligast  att  använda  mig  av  kvalitativa  metoder. 

Fokusgrupper och intervjuer är de verktyg jag använt mig av.

För att  kunna samla ihop min empiri  kontaktade jag ett flertal  pensionärsföreningar i 

Umeå. En av dessa föreningar skulle ha ett medlemsmöte där jag där blev välkomnad att 

presentera mig och mitt  examensarbete.  Väl  på mötet,  berättade jag  om syftet  med mitt 

examensarbete och att jag behövde frivilliga för att kunna slutföra det. I min presentation 

valde jag medvetet att uttrycka mig i vardagsnära termer för att locka så många som möjligt 

att vara med. Jag ansåg att risken hade varit överhängande att en del potentiella deltagare 

hade blivit  bortskrämda om jag hade talat  om IT med facktermer.  Det enda kriteriet  jag 

framförde för att kunna vara med var grundläggande erfarenhet av någon IT-artefakt, såsom 

en dator, mobiltelefon eller digitalbox. De som anmält sitt intresse bjöd jag sedermera in till 

ett möte där de skulle agera medlemmar i en fokusgrupp.

Jag anser det sannolikt att jag skulle ha fått fler frivilliga om jag hade satt kriteriet för 

medverkan ännu lägre än vad jag gjorde. Anledningen till att jag inte gjorde det var att jag 

ansåg att  mina intervjusessioner skulle bli  ineffektiva om jag hade med människor som i 

princip inte hade någon erfarenhet av IT. Givet den snäva tidsramen för studien var detta 

något jag ville undvika.

3.1 Analysverktyg
För att kunna analysera min empiri har jag tagit hjälp av det som Geertz (1974) benämner 

som erfarenhetsnära och erfarenhetsdistanserade begrepp. Ett erfarenhetsnära begrepp är 

”... one which an individual - a patient, a subject, in our case an informant - might himself  

naturally and effortlessly use to define what he or his fellows see, feel, think, imagine, and so  
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on, and which he would readily understand when similarly applied by others .” (Geertz 1974, 

s. 226).

Ett erfarenhetsdistanserat  begrepp är ”...  is one which various types of specialists -  an 

analyst, an experimenter, an ethnographer, even a priest or an ideologist - employ to forward 

their scientific, philosophical, or practical aims .” (Geertz 1974, s. 227).

I denna studie har jag använt mig av två olika analysnivåer: I kapitel 4 använder jag mig  

av erfarenhetsnära begrepp. Det innebär en beskrivning med termer som deltagarna själva 

använder och förstår. I kapitel 5 nyttjar jag erfarenhetsdistanserade begrepp som bygger på 

det teorimaterial jag redovisat i kapitel 2.

Syftet  med  dessa  analysbegrepp  är  att  uppnå  det  som  Geertz  (1973)  kallar  en  tät  

beskrivning.  En  sådan  lyfter  fram  den  underliggande  meningen  med  handlandet.  Det  i 

kontrast till en  tunn beskrivning, som endast handlar om att beskriva det som direkt kan 

uppfattas och observeras med sinnena.

3.2 Fokusgrupp
En fokusgrupp är en typ av gruppintervjumetod som används för att undersöka människors 

uppfattningar om ett specifikt område. Gruppen består typiskt av en handfull individer med 

vissa  gemensamma  egenskaper  som  är  relevanta  för  det  område  som  ska  diskuteras. 

Gruppen leds av en moderator som innan sessionen tagit fram ett antal frågor som används 

som ett underlag för diskussionen (Marczak & Sewell 2012).

Jag hade ett  antal syften med att  använda mig av just  en fokusgrupp:  Jag ville på ett 

tidseffektivt sätt samla in information om deras erfarenheter av IT. Jag ville också samla in 

information om deras allmänna känslor inför och förhållningssätt till IT. Sådan information 

ansåg  jag  vara  relevant  för  att  kunna  sätta  deras  erfarenheter  av  läsplattan  i  ett  större 

sammanhang. Där ansåg jag att diskussioner i grupp kunde göra att de sporrade varandra till  

att säga mer än vad de kanske skulle ha gjort om jag endast intervjuat dem enskilt.

Mötet med fokusgruppen skedde i ett konferensrum på universitetsområdet. Inför mötet 

hade jag förberett ett kortfattat manuskript med övergripande punkter som jag ville ta upp. 

Jag bestämde mig dock på förhand att inte ha ett helt strikt förhållningssätt till det, utan jag 

gick in med inställningen att tillåta vissa utsvävningar i diskussionen. På så vis hoppades jag 

fånga upp information som eventuellt  inte  kommit  fram om jag hade följt  dagordningen 

punkt till pricka.

Jag inledde mötet med att be varje deltagare kortfattat berätta om sina erfarenheter av IT 

såväl i det privata som i yrkeslivet. De fick också förtälja om hur de använder IT idag. Efter 

dessa inledande presentationer fick de diskutera både positiva och negativa upplevelser av 

IT-användande. Därefter frågade jag dem om det finns saker inom IT de skulle vilja pröva 

men som inte blivit av på grund av att de upplever sig inte kunna tillräckligt eller att de inte  

känner sig trygga i sin användning av tekniken.

Mötet spelades in med hjälp av en diktafon. Efter mötet lyssnade jag genom inspelningen 

och sammanfattade deltagarnas bakgrund samt de återkommande eller avvikande punkterna 

i diskussionen. Ett bakslag med fokusgruppen var att två av deltagarna inte kunde närvara. 
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Därför var det bara tre deltagare (utöver mig som mötesledare) som medverkade på mötet. 

De som inte deltog fick berätta om sina erfarenheter av IT under respektive intervjusessioner.

3.3 Läsplatta
Den läsplatta jag använde var en Samsung Galaxy Tab 10.1 med operativsystemet Android 

4.0.4.  Gränssnittet  följer  WIMP-paradigmen,  med  undantaget  att  det  inte  finns  någon 

muspekare, då den helt och hållet styrs med hjälp den beröringskänsliga skärmen.

Jag hade möjlighet att låna ett flertal typer av läsplattor via universitet. Anledningen till  

att jag valde just Galaxy Tab 10.1 var att den hade den största bildskärmen av de som fanns 

tillgängliga. Äldre har generellt sett sämre syn och sämre finmotorik. En större bildskärm 

med mer lättläst text och större (virtuella) knappar att trycka på ansåg jag skulle minimera 

eventuella problem kopplade till syn och motorik.
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3.3 Deltagare
Namnen på deltagarna är fingerade för att garantera deras anonymitet.

3.3.1 Sune & Gunnel
Sune och Gunnel är ett gift par i 80- respektive 70-årsåldern. Gunnel har ingen erfarenhet av 

IT via jobbet. Sune har begränsad erfarenhet av datorer via jobbet, men det var många år  

sedan poängterar han. Båda säger sig inte ha något större intresse av IT i det privata. De  

framhöll  att  de  har svårt  att  se nyttan eller  användningen för  det,  då de anser att  deras 

tillvaro  fungerar  bra  utan  någon  större  inblandning  av  IT.  Båda  använder  sig  av 

mobiltelefoner, men nyttjar dem inte till annat än att ringa med. De har också en digitalbox 

till  deras TV.  Där använder  de bara de mest  grundläggande funktionerna såsom att  byta 

kanal och titta på text-TV.

3.3.3 Tryggve
Trygge är  en man i  70-årsåldern med  omfattande erfarenhet av IT. Han började använda 

datorer på fritiden på 80-talet av en nyfikenhet inför den nya tekniken, och sedan dess har 

tekniken varit lite av en hobby för honom. Förutom ett nöje i sig har datorn också varit ett 

viktigt  administrativt  verktyg i  en del  av hans fritidsaktiviteter.  Han använder  datorn till 

mycket i  vardagen; betalar räkningar på Internet,  håller sig uppdaterad på nyhetsfronten 

samt kommunicerar med släkt och vänner via tjänster såsom Facebook och Skype. Som en 

illustration av hur mycket han använder IT nämnde han att människor bekantskapskretsen 

brukar kommentera att han ”använder datorn för mycket”.

3.3.2 Bertil
Bertil  är  i  80-årsåldern  och  har  begränsad  erfarenhet  av  datorer.  Han  började  använda 

datorer  på  jobbet  i  mitten  av  80-talet,  men  det  var  bara  ett  stöd  i  en  del  av  hans 

arbetsuppgifter poängterar han. Idag som pensionär är mobiltelefonen den enda IT-artefakt 

han använder. Det huvudsakliga syftet med telefonen för honom är att nå andra eller själv bli 

nådd - att  vara tillgänglig.  Han uttrycker att  mobiltelefonen för honom är precis som en 

vanlig telefon, förutom att den är något han kan ta med sig. Ibland händer det dock att han 

använder den inbyggda kameran i mobiltelefonen.

3.3.4 Holger
Holger är en man i 80-årsåldern med lång erfarenhet av datorer. Han introducerades till dem 

via jobbet på slutet av 70-talet. Där blev den så småningom ett centralt verktyg i arbetet. Han 

har också mycket erfarenhet använda datorer på fritiden för administrativa ändamål, en roll 

som han upplevde datorn vara väldigt användbar i. Som pensionär nyttjar han IT både i form 

av en stationär dator och en mobiltelefon. Datorn använder han huvudsakligen för att söka 

information på Internet, men den är också till hjälp när han släktforskar. Han säger sig inte 

ha något intresse för tekniken som sådan, utan ser den blott som ett medel för att nå andra 

mål. Mobiltelefonen är något han använder sparsamt – han brukar bara ta med den när han 

är ute i  skogen eller  om han är på långfärd med bilen som en slags extra säkerhet.  Han 
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använder den bara för att ringa och säger sig inte ha utforskat några ytterligare funktioner på  

den.

3.4 Intervjuer
Holme & Solvang (1991) beskriver kvalitativa intervjuer som ett verktyg för att uppnå djupare 

förståelse av ett visst samhällsfenomen. En sådan intervju liknar ett vardagligt samtal, och 

forskaren styr således samtalet i mindre utsträckning jämfört med andra typer av intervjuer. 

Forskaren sätter  dock vissa  tematiska ramar genom den intervjumanual  som skrivits ner 

inför intervjun. Denna innehåller frågor som handlar om faktorer som forskaren på förhand 

bedömt som viktiga för det område som undersöks. Holme & Solvang framhåller dock vikten 

av  att  inte  ha  ett  strikt  förhållningssätt  till  denna  manual,  då  det  under  intervjun  kan 

framkomma tankar och idéer som skiljer sig från utgångspunkterna i den. Det är något som 

forskaren måste ta hänsyn till och anpassa sig efter, anser de. 

Min avsikt med intervjuerna var att de skulle generera olika teman, men jag hade ingen 

förutbestämd plan över exakt vilka dessa teman skulle vara.  Att de skulle innefatta saker 

såsom  grafiska  gränssnitt  och  ålderns  betydelse  för  IT  användning  betraktade  jag  som 

oundvikligt. Det viktiga att betona är dock att jag inom dessa ramar lät intervjuerna generera 

teman på en ad hoc-basis.

Tänka-högt är en metod inom människa-datorinteraktion. Den går ut på att en användare 

verbaliserar  sina  tankar  samtidigt  som den  nyttjar  ett  system.  Genom denna metod kan 

forskaren få en förståelse  för  hur användaren betraktar  det  system som testas.  Styrkan i 

metoden ligger i att forskaren kan få en uppfattning om vad användaren har föreställning om 

det system som testas (Nielsen 1993). Enligt Jonassen & Henning (1993) är tänka-högt en 

metod som förekommer i forskning som försöker fånga en användares mentala modell av ett 

system.

Sasse  (1991)  utforskar  de  metoder  som har  använts  för  att  försöka  fånga  användares 

mentala modeller av interaktiva system. Hon analyserar tidigare studier och redogör för vad 

hon anser  vara  brister  med dem.  Utifrån det  underlaget  designade  och  genomförde hon 

sedan  fem  egna  experimentella  studier  som  försökte  frammana  deltagarnas  mentala 

modeller.  Den första  delstudien bestod i  att  observera användare när  dessa använder  en 

ordbehandlare.  Deras uppgift  gick ut på att  redigera ett dokument enligt de direktiv som 

forskaren gett. Användarna hade innan sessionen fått träna på alla ingående moment (utom 

ett)  på  lektioner  som  forskarlaget  givit  dem.  Varje  session  gick  till  så  att  forskaren  satt 

tillsammans med användaren när  denne försökte  lösa uppgifterna. Forskaren svarade på 

frågor som användaren ställde men ställde också själv frågor till användaren.  Som ett stöd 

för  minnet  i  det  senare  använde  sig  forskaren  av  ett  manuskript  med  frågor  kring 

användarens agerande. När användaren inte visste hur den skulle lösa en viss uppgift, ställde 

forskaren  frågor  kring  hur  användaren  genomförde  uppgiften  under  träningssessionerna. 

Forskaren  gav  instruktioner  endast  om  användaren  stod  fullständigt  handfallen.  Om 

användaren gjorde ett misstag, avvaktade forskaren om användaren skulle kommentera felet, 

försöka återhämta sig från det eller försöka igen. Bara i det fall att användaren inte sa något 

eller gjorde något i anknytning till felet frågade forskaren om felet och hur man skulle kunna 
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återhämta sig från det. Typiska frågor som ställdes var ”Vad tror du hände där” och ”Vad 

hade du förväntat dig skulle hända?”. I de fall där användaren indikerade att hon hänvisade 

till  någon  slags  användarmodell  uppmuntrade  forskaren  denne  att  vidareutveckla  deras 

påstående eller resonemang.

Min egen studie baserade jag på Sasses första delstudie. Jag bedömde att detta upplägg 

var de mest praktiskt genomförbara för min del, eftersom tiden för mitt examensarbete var 

begränsad. Jag gjorde också bedömningen att det hade varit svårt för mig att få de äldre att 

ställa upp på ett flertal intervjuer, då de redan från första början var väldigt måna om att veta 

hur mycket tid deras deltagande skulle ta i anspråk.

Som ett komplement till till tänka-högt-metoden valde jag att nyttja en teknik som Arning 

och Ziefle (2009) använde i en studie om handdatorer. Studien gick ut på att kontrollera hur 

ålder och kognition påverkar hur effektivt individer kan navigera i menyer på en handdator.  

Varje  deltagare  fick  utföra  en  rad  olika  navigeringsrelaterade  uppgifter.  I  slutet  av  varje 

session  presenterade  forskarna  fem  figurer  för  deltagarna  och  frågade  dem  vilken  av 

figurerna  som  de  bäst  ansåg  motsvara  menystrukturen  på  handdatorn.  Arning  &  Ziefle 

använde denna teknik för att  bedöma huruvida deltagarna  bildat  en uppfattning om hur 

menyerna var strukturerade. Det var också ett verktyg för att bedöma i vilken utsträckning 

deltagarnas  uppfattning  om  strukturen  låg  i  linje  med  den  faktiska  strukturen.  Tre  av 

figurerna  –  löken,  pyramiden  och  kedjan  –  fångade  inte  handdatorns  struktur  på  ett 

tillfredsställande sätt enligt Arning & Ziefle.  De ansåg att endast hierarkin eller nätverket 

(eller en kombination av dem två) motsvarade navigationsstrukturen på ett tillfredsställande 

sätt.  När jag använde tekniken gjorde jag det  på samma sätt  och med samma syfte som 

Arning & Ziefle gjorde. Min bedömning var att läsplattans menystruktur bäst motsvaras av 

figurerna nätverk och/eller hierarki.
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Ingen av deltagarna i min studie hade någon erfarenhet av läsplattor och de hade överlag 

ingen större erfarenhet av IT.  Därför valde jag att låta  de uppgifter de skulle utföra vara 

ganska elementära.  Jag började intervjusessionerna med att förklara vad läsplattan var för 

något och vad den erbjuder för möjligheter.  Jag fortsatte  sedan med att  demonstrera de 

grundläggande principerna för hur man använder den.

De uppgifter jag lät dem genomföra var enligt följande: starta programmet Memo, fylla i 

en fiktiv inköpslista och sedan spara den. De skulle därefter radera den. Nästa uppgift var att 

starta programmet Kalender, där de skulle lägga in en påhittad aktivitet i kalendern enligt tid 

och datum som jag specificerade. Därefter skulle de radera aktiviteten. Om det efter dessa 

uppgifter fanns fanns tid över var min plan att de skulle få utforska ytterligare applikationer 

på läsplattan samtidigt som jag fortsatt uppmuntra dem att tänka högt. När de var klara med 

applikationsuppgifterna  visade  jag  samlingen  med  metaforiska  figurer  och  bad  dem 

identifiera vilken eller vilka av dem som de upplevde bäst spegla navigationsstrukturen på 

läsplattan.

Ursprungligen var min plan att fånga deltagarnas användande av läsplattan med hjälp av 

en speciell mjukvara som spelade in vad som hände på skärmen. Jag lade dock den idén åt 

sidan  då  jag  upplevde  att  programmet  jag  hittade  var  undermåligt.  Därför  skedde 

datainsamlingen enbart med hjälp av en diktafon.

4 Empiri

Empirin är grupperad enligt de teman som var återkommande eller avvikande.

4.1 Dialogrutor
Vissa av pensionärerna hade svårigheter med att tolka det sammanhang som dialogrutor och 

tillhörande knappar och symboler var i. Ett exempel på detta var när Sune & Gunnel skulle  

radera  en  aktivitet  i  Kalender-programmet.  När  man  tryckt  på  soptunnesymbolen  i 

programmet  visas  en  dialogruta  som  ber  användaren  bekräfta  huruvida  händelsen  ska 

raderas. Där följde en diskussion om vilket alternativ som var det korrekta för att radera 

händelsen, där Gunnel (korrekt) menade att ”Okej” var det korrekta alternativet för att ta 

bort händelsen:

Intervjuaren: ”Hur tänker ni då?”

Gunnel: ”Denna händelse kommer att raderas, då vill jag trycka på okej, den ska det.”

Sune tolkade istället dialogrutans valalternativ i direkt relation till kalenderaktiviteten, och 

menade att ”Avbryt” skulle avbryta aktiviteten som sådan:

Intervjuaren: ”Vad skulle avbryt innebära då, om du säger att okej skulle innebära att 

man tar bort den?”

Sune: ”Då skulle spelet avbrytas, men det kommer finnas kvar i alla fall [händelsen]. Det 

kommer bort, men det finns där så trycker man på en knapp så kommer det tillbaks. Är 

det så det är, avbryt?”
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Intervjuaren: ”Att vi avbryter..?”

Sune: ”Bärplockningen.”

En likartad situation uppstod när jag bad Holger att ta bort den aktivitet han hade lagt in i  

kalendern.  I  dialogrutan  för  att  redigera  aktiviteten  tolkade  han  –  i  likhet  med  Sune  – 

alternativet ”Avbryt” som att det skulle ta bort själva kalenderaktiviteten:

Intervjuaren: ”Jag tänkte att du ska bort den där [aktiviteten] ur kalendern.”

Holger: ”Men då måste man ju tillbaka till den där sidan, för här finns det ju inget avbryt 

eller ta bort?”

Intervjuaren: ”Att man måste tillbaka till vilken sida?” 

Holger: ”Där jag skrev, för där fanns det, här uppe fanns det något som det stod avbryt.”

Intervjuaren: Jaha! [hjälper honom att ta fram fönstret för att redigera aktiviteten]

Holger: ”Det var det där jag hade sett det.”

Intervjuaren: ”Din tolkning där är att avbryt är att vi avbryter den kalenderhändelsen?”

Holger: ”Ja.”

4.2 Symbolers mångtydighet
I många sammanhang styrs läsplattan med hjälp av ikoner som inte har någon beskrivande 

text. Flera av deltagarna upplevde att dessa många gånger var svåra att tolka. Citatet av Bertil 

illustrerar den gängse åsikten: 

Intervjuare: Den så här spontana grejen du kom att tänka på här var att symbolerna var 

lite otydliga?

Bertil: Ja, det är ju just det det där med att man kan tolka dem olika, tolka dem fel.
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Intervjuare: De är inte så entydiga?

Bertil: Inte enligt mitt sätt att se det på, men det är ju bara mitt det.

Tryggve menade här att text ger mer entydiga tolkningar, och att det är viktigt för att fler 

äldre ska kunna anamma IT:

Intervjuaren: Vilket av de sätten – symboler plus text eller bara symboler – vilket 

tycker du är lättast att förstå sig på av de varianterna när det gäller gränssnitt?

Tryggve: Texten är ju lättast att förstå, för står det webbläsare så då vet man ju vad det 

är. Likadant med, ska man gå in på Google så är det ju bra med en bra text. Å andra sidan 

är en kombination av dem är väl inte helt fel heller. Jag tror ju att om fler ska använda, ja, 

om vi säger fler äldre ska börja använda det här, då är det ju texten som gäller alltså. De 

ska kunna veta att trycker jag här jag går in på Google. Då att det är en ikon samtidigt 

alltså, att man ska trycka på den, det gör ju att de kombineras. Din generation kan ju alla 

de här ikonerna, ser direkt vad det är alltså.

Även Gunnel uttryckte svårigheter med att tolka symboler. Det var dock inte bara symbolerna 

som hon upplevde som problematiska, utan även kombinationen av symboler och text och att 

veta när de faktiskt hör samman eller inte.

14



4.3 Navigationsstruktur
Deltagarna gav svar som spretade åt olika håll på frågan om vilken figur som motsvarade 

navigationsstrukturen på läsplattan bäst. En röd tråd var dock det faktum att de hade svårt 

att  artikulera  varför  de  valde  som  de  gjorde,  något  som  illustreras  av  Sunes  relativt 

korthuggna svar på frågan:

Sune: Kedjan, de måste ju vara.. vad ska jag säga, de måste ju ha en viss sammanhållning 

på något sätt.

Bertil uppvisade en medvetenhet kring separationen mellan hur plattan fungerar och hans 

egen bild av densamma. Han var också en av dem som korrekt identifierade att läsplattans 

navigationsstruktur kan beskrivas som en kombination av figurer:

Bertil: Som den är nu, och inte som jag känner, utan som plattan fungerar?

Intervjuaren: Som du tänker dig att plattan fungerar, hur du upplever att den hänger 

ihop, enligt vilket mönster?

Bertil: Då måste det vara den här, som en kedja.

Intervjuaren: Att det är som en kedja, där man kan gå..?

Bertil: Eller den här, som ett nätverk. En utav de två kan man symbolisera det med.

Holger  var  en  dem  som  hade  lättast  att  resonera  i  ord  kring  navigationsstrukturen  och 

relatera den till figurerna:

Intervjuaren: Vilken av de här [visar figurerna] skulle bäst beskriva hur saker hör ihop? 

Vilken eller vilka?
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Holger: Det torde ju vara nå slags nätverk tycker jag det verkar vara.. det är en massa 

saker som man kan få, antingen hänger ihop eller så kan man hoppa mellan dem.. och det 

är väl ett nätverk. Man behöver inte börja om början varenda gång.

4.4 Utmaningar med IT
Under och efter testandet av läsplattan kommenterade några av pensionärerna kring IT i  

allmänhet, där de vittnade om utmaningen att hänga med i de snabba teknikförändringarna. 

Sune relaterade detta tills hans erfarenhet av och kunskaper om bilkörning, där han menade 

att det är svårt att komma in på ett område när utvecklingen inom det har gått långt:

Sune: ”Men det här ju som.. jag skulle ta en banal sak såsom att köra bil, de skulle jag 

göra. Det är ju det att jag vuxit in i det, jag har ju 50 år, det blir mer och mer vägmärken 

undan för undan. Men plötsligt, pang, nu ska du kunna det här!”

[..]

Intervjuaren: ”Skulle man kunna säga, om vi tänker datorer och sånt, att det har gått 

långt och de har blivit komplicerade och du liksom kommer in på banan när det är 

komplicerat, ungefär som om du skulle ta körkort nu?”

Sune: ”Jajamen, det är ju så.”

Sune och Gunnel kommenterade också i fokusgruppen att den datorrelaterade terminologin 

(såsom Facebook och Twitter) som förekommer i vanlig media gör det svårt att hänga med i 

det  som  sägs,  och  att  de  på  grund  av  det  kan  uppleva  ett  utanförskap  på  grund  av  sin 

okunskap kring IT.

4.5 Nytta
Av  alla  deltagare  var  det  bara  Tryggve  som betraktade  IT  som ett  nöje  i  sig.  De  övriga 

deltagarna hade en mer renodlat praktisk syn på IT och på läsplattan, där nyttan i vardagen 

var det som stod i fokus. Denna inställning illustreras i följande citat av Holger:

Holger: ”Jag tror inte det är så svårt att förstå, men ska man ha någon nytta av en sådan 

här grej då måste man ju liksom lära sig den ordentligt så man kan utnyttja den. Jag ser 

det inget som jag ska leka med, utan det är någonting jag ska kunna utnyttja.”

Intervjuare: ”Ett verktyg?”

Holger: ”Som t.ex. det här, sök på Google [syftar på en funktion på läsplattan]”

Sune & Gunnel hade även de en praktisk syn, även om de hade svårare att se den faktiska 

nyttan  av  en  läsplatta.  De  två  saker  de  fann  potentiellt  användbara  var  dels  att  betala 

räkningar på Internet samt att kunna använda Spotify för att lyssna på musik:

Intervjuare: Du är väldigt inställd på räkningarna?

Sune: Ja, jag ser ingen större behov utav att använda den. Ja, vad jag kunde tänka mig 

det att ha in det där spelprogrammet.

Gunnel: Spela kort?

Sune: Nej, Harry Brandelius, musik.
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Bertils såg den potentiella nyttan av läsplattan och av IT överhuvudtaget, men betonade att 

det inte är någon nödvändighet i hans liv:

Intervjuare: Det har inte känts så angeläget för livet går ju ganska bra ändå?

Bertil: Ja, behovet har inte varit sådär påpockande. Man klarar sig jäkligt bra ändå.

5 Analys

Syftet med studien var att bygga en rikare förståelse för äldre som användare av läsplattor. 

Nedan  följer  en  analys  med  erfarenhetsdistanserade  begrepp  som  försöker  bygga  denna 

förståelse med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter.

Försökspersonerna  genomförde  uppgifterna  med  varierande  framgång.  Endast  en  av 

deltagarna lyckades genomföra uppgifterna nästintill felfritt, dvs. att självständigt utforska 

och använda läsplattan utan någon intervention från min sida. Nedan listar jag några av de 

anledningar jag anser vara orsaken till de problem som uppstod.

5.1 Grafiska gränssnitt
Försökspersonernas okunskap kring datorer och tillhörande konventioner anser jag vara en 

orsak  till  problemen  som  uppstod.  En  del  av  dessa  konventioner  är  inbyggda  i 

gränssnittstypen, som i fallet med läsplattan är en variant på WIMP.  Detta illustreras i ett av 

de återkommande problemen, nämligen hur knappar i dialogrutor skulle tolkas, som i fallet 

då en kalenderaktivitet  skulle  raderas.  Flera försökspersonerna hade här  svårt  att  koppla 

ihop initierandet av en handling (t.ex. radera) med den efterföljande dialogrutan som bad 

individen  att  antingen  bekräfta  eller  avbryta  den  handlingen.  De  gjorde  i  de  fallen  en 

koppling mellan dialogrutans verb (avbryt) och objektet som de valt att utföra en handling på 

(kalenderaktiviteten) istället för att relatera knapparna i dialogrutan. Det anser jag kan bero 

på  att  människors  intuitiva  mentala  modeller  av  saker  i  vardagen inte  är  linje  med den 

objektorienterade  ansats  som  WIMP-gränssnittet  bygger  på.  Det  är  måhända  ett  trivialt 

exempel, men i fallet med dialogrutan så innebär dialogrutan i sig en slags abstraktion som är 

frånkopplad från kalenderaktiviteten. De hade förmodligen inte uppstått några problem om 

dialogrutan varit bättre formulerad, t.ex. att den hade haft ”Ja” och ”Nej” som valalternativ 

istället för ”OK” och ”Avbryt”. Det fråntar dock inte det faktum att dialogrutor – som är en  

central  komponent  i  WIMP-baserade  gränssnitt  –  är  en  abstraktion  som användare  kan 

uppleva  som  förvirrande.  Det  vore  därför  önskvärt  om  designers  nyttjade  andra 

interaktionstekniker för att på så vis bättre tillgodose äldres behov. 

En  annan  aspekt  som  kan  relateras  till  de  äldres  problem  med  det  WIMP-baserade 

gränssnittet var det  faktum att många aspekter av gränssnittet styrs endast med hjälp av 

ikoner/symboler utan någon text som beskriver dess funktion. Dessa symboler upplevde alla 

deltagare som mångtydiga och/eller förvirrande, då det inte alltid är uppenbart eller entydigt 

hur  de  skall  tolkas.  Därför  anser  jag  att  symboler  som  gränssnittskomponent  måste 

kompletteras  med  en  beskrivande  text,  alternativt  att  endast  textbaserade 

gränssnittskomponenter används.
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5.2 Mentala modeller
En  faktor  som  jag  upplever  vara  av  vikt  för  äldre  när  de  ska  lära  sig  en  läsplatta  och 

konstruera  en  mental  modell  av  den  är  det  grundläggande  förhållningssättet  de  har  till  

tekniken. De som hyste en rädsla eller obehag inför tekniken och upplevde den som ömtålig 

var  mindre  benägna  att  prova  sig  fram.  De  som  istället  hade  en  mer  handfast  och 

testorienterad ansats upplevde jag lära sig läsplattan både bättre och snabbare, då de ständigt 

får feedback på vad olika handlingar på läsplattan faktiskt innebär. Sådan feedback tvingar 

individen att omvärdera sina antaganden om hur gränssnittet fungerar. Därför är det viktigt 

att IT-artefakter är inbjudande att använda, även för nybörjare.

Försökspersonerna  gav  blandade  svar  på  frågan  vilken  figur  de  ansåg  bäst  motsvara 

navigationsstrukturen på läsplattan. Ingen av deltagarna valde figurerna lök eller pyramid. 

Ett par av dem valde kedjan, medan övriga valde nätverk eller hierarki (eller en kombination 

av dem). Alla valde således figurer som i någon grad motsvarade strukturen på läsplattans 

navigationsstruktur. Detta tolkar jag som att alla deltagare lyckades uppnå åtminstone en 

delvis funktionell mental modell av läsplattans struktur. I fallet med de som valde kedjan så 

är modellen inte komplett, men den var ändå ändamålsenlig för de mest basala handlingarna 

– nämligen att ta sig framåt och bakåt mellan olika menynivåer. Ett par av deltagarna gjorde 

den korrekta bedömningen när de identifierade nätverk som bakomliggande strukturen. Min 

studie besvarar dock inte frågan om försökspersonernas förmåga att vidareutveckla denna 

modell vid längre användning.

Något jag kan konstatera är att det verkar finnas ett glapp mellan några av deltagarnas 

vardagliga förståelse av ting och hur IT-artefakter såsom läsplattan fungerar. Detta är något 

som  kan  leda  att  det  blir  en  stor  tröskel  att  överbrygga  då  dessa  individer  ska  försöka 

anamma IT. Detta diskuteras närmare i nästa sektion.

5.3 Trösklar till IT
Som jag visat  i  tidigare delar  av studien,  så finns det  konkreta trösklar inbyggda i  själva  

läsplattan som leder  till  svårigheter  för  en  del  äldre  att  använda den.  Men i  min studie 

framkom det också att det finns trösklar för äldre till användning av IT överhuvudtaget. En 

sådan tröskel är att äldre inte alla gånger förstår den praktiska nyttan (eller nöjet) av IT-

artefakter.  Som  ett  konkret  exempel  på  detta  kan  nämnas  när  jag  demonstrerade  min 

arbetsdator för deltagarna i fokusgruppen. Till en början var de skeptiskt avvaktande, men 

när  jag sedermera  demonstrerade musikprogrammet Spotify  blev de väldigt  intresserade. 

Gruppen diskuterade livligt vilken musik jag skulle ta fram, och efter sessionen pratade flera 

av deltagarna om att Spotify verkligen var en applikation de skulle vilja ha. Utifrån detta tror 

jag att  en del  äldre kan behöva en praktisk demonstration av IT-artefakter för att  kunna 

förstå och utvärdera dess möjligheter. Att bara beskriva möjligheterna på ett teoretiskt plan 

verkar inte vara tillräckligt för att överbrygga trösklar till anammande av IT.

5.4 Heterogen grupp
Min studie visar att äldre är en heterogen grupp. I vilken omfattning och fördelning de är 

heterogena går inte att säga utifrån min studie, men att det är på så vis är likväl ett faktum 
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som designers måste ta hänsyn till. Bland försökspersonerna i min studie fanns hela spektrat 

av  kunskapsnivåer  representerat;  från  de  som  har  väldigt  lite  kunskap  till  de  som  har 

erfarenhet av IT ända sedan hemdatorernas barndom. Detta är något som visade sig i hur väl  

försökspersonerna lyckades genomföra uppgifterna. Implikationen av detta är att äldre är en 

grupp med olika behov när det gäller IT-artefakter, och att läsplattor måste utformas med 

olika submålgrupper inom den större gruppen av äldre i åtanke om de skall kunna anammas 

av breda lager av äldre.

6 Diskussion

6.1 Datainsamling
Min upplevelse av de enskilda intervjuerna var att det var svårt att få deltagarna att uttrycka 

sin tankeprocess i några längre meningar. Det anser jag inte särskilt förvånande, då de flesta 

inte hade någon större erfarenhet av IT sedan tidigare och därför inte har den vokabulär som 

fordras. Något jag fann intressant var dock att den som hade allra svårast att artikulera sin 

tankeprocess var den som hade mest kunskap om och erfarenhet av IT. Det skulle kunna bero 

på att när man väl lärt sig en färdighet behöver man inte tänka medvetet på samma sätt som 

en nybörjare behöver göra. Om det är på så vis är förstås  tänka-högt en betydligt mindre 

effektiv metod med erfarna användare, då den skulle ge förhållandevis lite data i de fallen. 

Jag  anser  därför  att  det  är  viktigt  att  komplettera  tänka-högt  med metoder  som inte  är 

beroende av att användaren kan uttrycka sig explicit om hur och varför denne gör som den 

gör. I mitt fall skulle kompletterande data kunna ha fångats upp med hjälp av mjukvara som 

spelar in användarens handlingar, alternativt att man filmade interaktionen med en kamera. 

Det senare hade dock kunnat vara problematiskt att få deltagarna att ställa upp på. Därför 

tror jag att någon slags inspelningsmjukvara är det bästa alternativet.

6.2 Gränssnittsparadigmer
De som var nybörjare på IT överhuvudtaget hade problem med saker som jag anser vara 

relaterade till den gränssnittsparadigm som läsplattan bygger på. Frågan jag ställer mig då är 

om gränssnitt av typen WIMP är det lämpligaste valet för äldre nybörjare. Det är möjligt att 

det finns andra gränssnittstyper och interaktionsstilar som skulle passa den gruppen bättre. 

Jag  anser  därför  att  det  vore  relevant  med  studier  på  hur  gränssnittstyper  och 

interaktionsstilar påverkar äldres inlärning och prestanda vid användning av mobila enheter 

såsom  läsplattor.  Viktigt  att  påpeka  här  är  dock  att  min  studie  illustrerar  att  gruppen 

pensionärer kan vara en tämligen heterogen grupp.  Deltagarna i  min studie hade väldigt 

skiftande bakgrund och erfarenhet av IT. Detta visade sig också i hur olika de presterade när 

de genomförde uppgifterna. Det kan därför tänkas att WIMP är en paradigm som passar en 

del av människorna i denna grupp. Men samtidigt måste designers ändå ta hänsyn till  att 

detta dominerade gränssnitt kanske inte är något som passar alla.
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