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Sammanfattning 
Med vår studie vill vi förstå hur äldre användare med synnedsättning upplever tillgängligheten i              
mobilapplikationer. Studien undersöker hur tillgängligheten i nyhetsapplikationer är anpassade till          
äldre användare med nedsatt syn. Undersökningen innefattar tre nyhetsapplikationer: Aftonbladet,          
Expressen och Svenska Dagbladet. Detta arbete har för avsikt att undersöka hur            
tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.1 är anpassade för mobilapplikationer.  
 
För att få svar på frågeställningen Hur anpassade är WCAG 2.1 tillgänglighetsriktlinjer för mobilen              
utifrån kontexten nyhetsapplikationer och äldre med synnedsättning? utfördes en litteratursökning om           
tidigare forskning kring tillgänglighet i mobilapplikationer, en enkätundersökning, en         
observationsstudie med intervjufrågor med fyra deltagare ur enkätundersökningen, samt en fördjupad           
observationsstudie med efterföljande intervjufrågor med samma deltagare. Enkätundersökningen och         
observationsstudierna utfördes med deltagare med nedsatt syn i åldern 65-75. 
 
Vi ställde vårt resultat i jämförelse med WCAG 2.1 samt vetenskapliga publikationer inom området              
tillgänglighet i mobilapplikationer. Deltagarna upptäckte 20 tillgänglighetsproblem med        
nyhetsapplikationerna, varav fyra som inte behandlas av WCAG 2.1. Tre av de fyra problem som               
upptäcktes med nyhetsapplikationerna påträffades även av de vetenskapliga publikationerna. Detta          
styrker vårt resultat och vi kan konstatera att WCAG 2.1 behöver ytterligare tillgänglighetsriktlinjer. Av              
de fyra problem som upptäcktes under observationsstudierna, så var det ett problem; storlek på bilder               
är för små och svåra att se, som inte fanns med i någon av de vetenskapliga studierna som                  
undersöktes. Då de vetenskapliga publikationerna som undersöktes inte täcker detta problem, så            
krävs det mer studier och användartester för att styrka denna punkt. Resultatet visar att              
nyhetsapplikationerna Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet behöver bli mer tillgängliga för           
äldre användare med nedsatt syn. 
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Abstract 
With our study we want to understand how older users with visual impairment experience the               
accessibility of mobile applications. The study examines how accessibility in news applications is             
adapted to older users with impaired vision. The study includes three news applications: Aftonbladet,              
Expressen and Svenska Dagbladet. This work intends to explore if accessibility guidelines WCAG 2.1              
are adapted for mobile applications. 

To get answers to the question: How adapted are the WCAG 2.1 accessibility guidelines for the mobile                 
based on the context of news applications and older people with visual impairment? a literature search                
was performed on previous research on accessibility in mobile applications, a questionnaire survey, an              
observation study with interview questions with four participants from the questionnaire survey, and an              
in-depth observation study with subsequent interview questions with the same participant. The survey             
and observational studies were conducted with participants with impaired vision in the age 65-75. 

We compared our results with WCAG 2.1 and scientific publications in the field of accessibility in                
mobile applications. Participants discovered 20 accessibility issues with the news application, of which             
four were not included in the WCAG 2.1. Three of the four problems discovered with the news                 
applications were also found by the scientific publications. This strengthens our results and we can               
establish that WCAG 2.1 needs additional accessibility guidelines. Of the four problems discovered             
during the observation studies, there was one problem; The size of the images is too small and difficult                  
to see that was not found in any of the scientific studies examined. Since the scientific publications                 
that were investigated did not cover this problem, more studies and user tests are needed to                
strengthen this point. The result shows that the news applications Aftonbladet, Expressen and             
Svenska Dagbladet need to be more accessible to older users with impaired vision. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2016 hade 93 procent av alla svenskar tillgång till internet i hemmet, fyra av fem i åldern                  

16-85 använde internet varje dag (SCB 2016, s.4). Den vanligaste uppkopplingstyp var via             

3G-/4G-mobiltelefonnätet (SCB 2016, s.4). Internets utveckling och integrering i         

mobiltelefonerna har lett till snabbare och lättare tillgång till information. Denna digitala            

framväxt kan innebära problem för äldre människor med synnedsättning. Det är viktigt att den              

äldre befolkningen känner delaktighet på internet via tillgängliga verktyg då andelen äldre i             

åldern 60 och äldre ökar snabbt i världen i jämförelse med resten av befolkningen (Piper,               

Brewer och Cornejo, 2016). Synskadades Riksförbund (SRF, 2016) uppskattar att 85 procent            

av de synskadade i Sverige är äldre och har användbara synrester. Denna information inriktar              

arbetet mot en äldre målgrupp, mot personer med synnedsättning men som fortfarande har             

användbara synrester. Allt fler människor surfar med mobilen, vilket ökar behoven av            

tillgängliga mobila gränssnitt. Att skapa tillgängliga mobilapplikationer innebär att så många           

människor som möjligt, med och utan funktionshinder, lättare ska kunna hitta informationen            

på mobilapplikationer, samt kunna läsa och förstå den (Webbriktlinjer, u.å.).  

 

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som ansvarar för toppdomänen          

.se och .nu (Internetstiftelsen, 2019). Internetstiftelsens utbildningsinsatser och        

undersökningar syftar till att skapa en stabil och säker infrastruktur på internet som tillgodoser              

dagens och framtidens behov i Sverige. Enligt Internetstiftelsens undersökning (2016, s.111)           

har tillgången till en smarttelefon snabbt ökat bland Sveriges äldre befolkning. Men statistiken             

visar ändå att smarttelefonen inte uppskattas av alla då 58 procent i åldern 66-75 har tillgång                

till en smarttelefon men endast 49 procent ansluter till internet (Internetstiftelsen 2016, s.111).             

En av de största skälen till att äldre användare inte ansluter till internet via smarttelefonen är                

på grund av krånglig teknik (Internetstiftelsen 2016, s.112). Detta talar för att göra tjänsterna              

mer tillgängliga för att öka användningen bland den äldre befolkningen.  

 

Äldre personer som lider av synnedsättning stöter på utmaningar dels för att synen förändras,              
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men också för att tekniken så snabbt utvecklas och förändras (Piper, Brewer och Cornejo,              

2016). Piper, Brewer och Cornejo (2016) utförde djupintervjuer med äldre internetanvändare           

för att få en inblick i vilka svårigheter de kan tänkas möta på internet med nedsatt syn, samt                  

vilka tillgänglighetsproblem de upplever på internet. Trots att många äldre har datorer så är              

smarttelefonen fortfarande det primära sättet att ansluta sig på internet (Internetstiftelsen           

2016, s.19). Undersökningen visar att de utmaningar som äldre användare möter ofta är att de               

behöver hjälp med inlärningen av smarta enheter som surfplattor och smarttelefoner. De            

upplever tillgänglighetsproblem med internet på dessa enheter i takt med att           

teknikutvecklingen snabbt går framåt och för att deras syn förändras (Piper, Brewer och             

Cornejo, 2016). Forskarna menar att vi måste sträva efter att inkludera denna målgrupp i              

informationssamhället på internet genom att utforma ny tillgänglig teknik som de kan använda             

utan svårigheter (Piper, Brewer och Cornejo, 2016). 

 

Sedan den första januari 2015 har diskrimineringslagen (SFS 2008:567) infört bristande           

tillgänglighet som ett komplement till lagen. Enligt lagen ska en verksamhet vidta skäliga             

åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska komma i jämförbar situation med            

personer utan funktionshinder. Ökad tillgänglighet leder till att så många som möjligt kan             

använda en tjänst vilket är till nytta för både användaren och skaparen av tjänsten. Då det idag                 

inte finns några existerande tillgänglighetsriktlinjer för mobilapplikationer rekommenderar        

World Wide Web Consortium [W3C] att man ska följa de grundläggande principerna i Web              

Content Accessibility Guidelines 2.0 [WCAG] som utvecklades för webben och även WCAG            

2.1 som är en utveckling av WCAG 2.0 (W3, 2019). Eftersom tillgänglighetsriktlinjerna            

WCAG 2.1 är framtagna med utgångspunkt på webbanpassning, så finns det ett behov av att               

undersöka detta ur ett mobilt perspektiv.  

 

Processen att ta fram WCAG riktlinjer har krävt omfattande granskning och tester vilket             

Cooper (2016) menar har lett till en väl bevisad uppsättning riktlinjer och specifikationer.             

Flera forskare menar ändå att det fortfarande finns problem med dagens           

tillgänglighetsriktlinjer i mobilapplikationer som inte behandlas av W3C (Clegg-Vinell,         

Bailey & Gkatzidou, 2014; Díaz-Bossini och Moreno, 2014; Siebra et al, 2015).            
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Tillgänglighetsforskaren Cooper (2016) menar att WCAG går att förbättra genom          

användarcentrerade tillvägagångssätt som baseras i en verklig kontext. Han menar att framtida            

arbete inom tillgänglighet bör fokusera på att möta användarnas behov och bättre definiera             

och dokumentera tillgänglighetsproblem.  

 

Siebra et al. (2015) analyserade 247 vetenskapliga artiklar för att sammanfatta the state of the               

art inom krav på användbarhet av mobilapplikationers tillgänglighet, där de fokuserar på olika             

grad av synfel som placeras i underkategorier; blinda och låg till medel synnedsättning.             

Resultatet presenteras i form av en checklista för att säkerställa tillgänglighet i            

mobilapplikationer via användbarhet. Denna checklista presenteras och förtydligas under         

avsnittet Teoretisk Bakgrund. Istället för att mäta hur de tekniska riktlinjerna uppfylls så             

tycker Siebra et al. (2015) och Cooper (2016) att WCAG borde fokusera på att mäta hur                

upplevelsen är hos användaren. Även vår studie avser att fokusera på användarnas upplevelse             

för att förbättra tillgängligheten i mobilapplikationer. 

 

Utöver Siebra et al. (2015) analys av vetenskapliga artiklar, där de fokuserar på olika grad av                

synfel så har följande vetenskapliga artiklar som vi inriktar oss på också fokus på              

synnedsättning: 

 

Clegg-Vinell, Bailey och Gkatzidou (2014) har undersökt hur människor med olika           

funktionshinder upplever tillgängligheten i mobilapplikationer, där nedsatt syn var en av de            

funktionshinder som undersöktes. 

 

Díaz-Bossini och Moreno (2014) har tagit fram och testat en checklista, för att se om den är                 

lämplig för att hantera tillgänglighetsproblem på mobila enheter för äldre användare som lider             

av åldersrelaterade funktionshinder, såsom synnedsättning. 

 

Ballantyne, Jha, Jacobsen, Hawker, och El-Glaly (2018) har analyserat beforskade          

tillgänglighetsriktlinjer i vetenskapliga publikationer och gjort en lista med en          
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sammanställning av totalt 11 kategorier, där nio kategorier är riktade mot användare med             

nedsatt syn.  

 

1.2 Problemformulering 
I denna undersökning gjordes en första enkätundersökning för att få en större inblick i              

användarens vanor och vilka applikationer som de använder mest. Resultatet visade att            

nyhetsapplikationer används mest, vilket stämmer överens med SCBs undersökning (2016,          

s.5) samt SRFs undersökning (2017, s.12) som visar att nyhetssidor är en av de vanligaste               

användningsområden för internet. Denna information gjorde att arbetet riktades mot          

nyhetsapplikationer.  

 

Synskadades Riksförbund [SRF] är en ideell intresseorganisation som består av synskadade           

som bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt. SRF har             

funnits sedan 1889 och har idag drygt 12 000 medlemmar, varav cirka 8 500 är synskadade.                

De två medlemsundersökningar som SRF gjort genomfördes i april/maj 2015 och april/maj            

2017. I båda undersökningarna deltog 1 000 medlemmar. Svaren visar att de tre aktiviteter              

som är vanligast bland äldre internetanvändare i åldersgruppen 65-85 är att söka information             

om varor eller tjänster, att använda internetbank och att titta på nyhetssajter (SRF 2017, s.12).               

Denna information stämmer även överens med resultaten från SCBs undersökning (2016, s.4),            

som visar att den vanligaste uppkopplingen mot internet i hemmet är via mobiltelefonnätet,             

vilket totalt 58 procent av befolkningen i Sverige har tillgång till. Undersökningen visar att ett               

av det vanligaste användningsområdet för internet i åldern 16 – 85 år är att titta på                

nyhetssajter, vilket uppgick till 77 procent.  

 

Digital teknik och internet får allt större betydelse i våra liv. Undersökningen av SRF visar att                

användningen av smarttelefoner ökat både bland medlemmarna men även befolkningen i stort.            

På frågan om vad som krävs för att det ska fungera bättre på internet är det vanligaste svaret                  

att hemsidor och andra internetbaserade plattformar behöver bli mer tillgängliga och           

användbara (SRF 2017, s.9). För att öka delaktigheten bland användare över 65 år behöver              
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organisationer som ansvarar för hemsidor, webbplattformar och andra digitala miljöer bli mer            

medvetna om de problem deras besökare kan tänkas ha, och skapa digitala plattformar som är               

mer tillgängliga (SRF 2017, s.12-13).  

 

För att minska den digitala klyftan finns idag standarder från WCAG som gör webbinnehåll              

mer tillgängligt. Dessa standarder består av noggrant utvalda principer och riktlinjer som            

säkerställer att så många som möjligt kan ta del av så mycket som möjligt på internet. Dessa                 

standarder har skapats och dokumenterats av W3C. 

 

1.3 Syfte 

Vi vill undersöka hur väl tillgänglighetsriktlinjerna WCAG är anpassade för          

mobilapplikationer och för äldre användare med nedsatt syn. Studien fokuserar på att göra             

användartester av utvalda nyhetsapplikationer och ställa dom i jämförelse med WCAG 2.1            

och tidigare forskning inom tillgänglighet i mobilapplikationer. Undersökningen syftar till att           

förbättra dagens tillgänglighetsriktlinjer och anpassa dem efter mobilens gränssnitt genom att           

fokusera på användarnas upplevelse. Synskadades riksförbund beskriver att för att personer           

med synnedsättning ska ha samma förutsättningar som andra så krävs det att tillgängligheten             

är anpassad efter deras behov och de skriver: 

 

“Att genom otillgänglighet begränsa friheten för personer med synnedsättning är          

en diskriminerande handling. För att vi ska kunna delta på lika villkor som övriga              

samhällsmedborgare förutsätts att miljöer, teknik och service utgår från våra          

behov av tillgänglighet” (SRF 2014, s.7). 

1.4 Frågeställning 
Riktlinjerna WCAG 2.1 är skapad för webben samtidigt som de också kan användas till              

mobilapplikationer enligt W3C (W3, 2019). I detta arbete så undersöker vi hur väl detta              

stämmer utifrån kontexten nyhetsapplikationer samt äldre med synnedsättning.  
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Forskningsfråga: 

Hur anpassade är WCAG 2.1 tillgänglighetsriktlinjer för mobilen utifrån kontexten          

nyhetsapplikationer och äldre användare med synnedsättning? 

 

2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden inom tillgänglighet i mobilapplikationer.           

Inledningsvis presenteras teorier och definitioner om tillgänglighet och användbarhet, följt av           

tidigare forskning inom området tillgänglighet i mobilapplikationer. Slutligen kommer en          

redogörelse av organisationen W3C och dagens tillgänglighetsriktlinjer WCAG. 

 

2.1 Tillgänglighet 
International organisation for standardization [ISO] beskriver att begreppet tillgänglighet är          

den utsträckning i vilken produkter, system, tjänster, miljöer och inrättningar kan användas av             

personer från en grupp med bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor så att dessa               

personer kan uppnå specificerade mål i specificerade användningssammanhang (ISO, 2013).  

 

Den här studien syftar till begreppet webbtillgänglighet, som definieras av W3C och WCAG             

2.1 för att beskriva tillgänglighet på webben. Webbtillgänglighet handlar om att alla            

människor oavsett behov ska kunna använda sig av webben och att webbsidor är designade så               

att alla ska kunna uppfatta, navigera, förstå, samspela och bidra till webben utan svårigheter,              

för att göra webbinnehåll mer tillgängligt (W3, 2019).    

 

Hedvall (2009) hävdar att tillgänglighet är individuell för varje enskild person och att det är               

något som uppstår i stunden. Han menar att olika standarder som finns till viss del kan                

förutsäga problemen som kan uppstå men att det är den slutliga upplevelsen för varje enskild               

person som är det viktigaste. 
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2.2 Användbarhet 
Användbarhet handlar om användarens upplevelse med produkten/tjänsten och hur         

användaren upplever att ens specifika mål uppfylls på ett ändamålsenligt, effektivt och            

tillfredsställande sätt (The Interaction Design Foundation, 2019). Användbarhetens nivå av en           

mobilapplikation definieras utifrån hur användaren interagerar med dess funktioner. Enligt          

Nationalencyklopedin (2019) betraktas användbarhet som ett mått på kvalitet och berör alla            

digitala system, mobilapplikationer, webbtjänster och datorprogram. Denna studie bidrar till          

forskning inom Informatik då vi studerar användarnas interaktion med information via           

digitala system, mobilapplikationer. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur tillgänglighetsriktlinjerna WCAG är anpassade för             

mobilapplikationer och för äldre användare med nedsatt syn. För att kunna besvara            

forskningsfrågan så kommer vi att fokusera på användarens upplevelse av olika           

mobilapplikationer och utföra användartester. Tillgänglighetsforskarna Hedvall (2009),       

Cooper (2016) och Siebra et al. (2015) menar att fokus ska ligga på just på användarens                

upplevelse av produkten/tjänsten vid tillgänglighetsundersökningar. Användartester är en        

användbarhets metod för att se hur användbar en mobilapplikation är. Syftet är att testa              

mobilapplikationen av de faktiska användare som kommer att använda den          

(Nationalencyklopedin, 2019). Vi kommer i denna studie att använda oss av användartester            

som en metod för att få svar på frågeställningen. 

 

2.3 Tidigare forskning om tillgänglighet i mobilapplikationer  
Genom att utvecklare följer standarder hjälper dom användare att känna igen sig när de              

använder olika mobilapplikationer. Nedan presenteras tidigare forskning om tillgänglighet i          

mobilen med fokus på mobila tillgänglighetsriktlinjer som via fallstudier har identifierat flera            

problem med dagens WCAG principer.  

 

Clegg-Vinell, Bailey och Gkatzidou (2014) utförde en fallstudie där de undersökte hur            

11 



 

människor med olika funktionshinder upplever tillgängligheten i mobilapplikationer. Nedsatt         

syn var en av de funktionshinder som undersöktes, samt mobila webbplatser och applikationer             

för olika plattformar. Målet med studien var att granska hur tillgängliga befintliga riktlinjer är              

för att stödja UX designers och utvecklare i arbetet med mobila webbplatser och             

applikationer. Användartester utfördes som sedan ställdes i jämförelse med dagens World           

Wide Web Consortiums designriktlinjer för utveckling av mobila webbsidor och applikationer           

(MWBP 1.0) och WCAG 2.0 tillgänglighetsriktlinjer. Resultatet visade att användarna stötte           

på problem som inte täcktes av dagens tillgänglighetsriktlinjer. De tre problem som            

upptäcktes var: 

 

● Ikoners syfte oklart 

● Bekräftelsemeddelanden försvinner innan användaren hinner läsa dem 

● Storlek på knappar är för liten  

 

Detta tyder på att det ännu finns brister i de internationella standarder och riktlinjer och att                

tillgängligheten i mobilapplikationer behöver förbättringar.  

 

Díaz-Bossini och Moreno (2014) har utfört en studie för att analysera olika hjälpapplikationer             

som underlättar användandet av mobilen. Studien har granskat litteraturen och befintliga           

riktlinjer och arbetat fram en checklista med tillgänglighetsriktlinjer som användes för att            

analysera och utvärdera tre mobila applikationer (Big Launcher, Fontrillo and the Mobile            

Accessibility for Android). Fokus med studien är att testa om checklistan är lämplig för att               

hantera tillgänglighetsproblem på mobila enheter för äldre användare som lider av           

åldersrelaterade funktionshinder, såsom synnedsättning. Checklistan består av sex kategorier: 

 

1. Target Design (WDG-TD) 

●  Provide larger targets 

● There should be clear confirmation of target capture, which should be visible to older              

adults who should not be expected to detect small changes 
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● The older adult should not be expected to double click 

2. Use of Graphics (WDG-UG) 

● Graphics should be relevant and not for decoration. No animation should be present 

● Images should have alt tags 

● Icons should be simple and meaningful Browser 

 

3. Window Features (WDG-BWF) 

● Avoid scroll bars 

● Provide only one open window eg. popup/ animated advertisements or multiple           

overlapping windows should be avoided 

4. Content Layout Design (WDG-CLD) 

● Language should be simple and clear 

● Avoid irrelevant information on the screen 

●  Important information should be highlighted 

●  Information should be concentrated mainly in the centre 

● Screen layout, navigation and terminology used should be simple, clear and consistent 

5. User Cognitive Design (WDG-UCD) 

● Provide ample time to read information 

● Reduce the demand on working memory by supporting recognition rather than recall            

and provide fewer choices to the user 

6. Use of Color and BackGround (WDG-UCB) 

● Colors should be used conservatively 

● Blue and green tones should be avoided 

● Background screens should not be pure white or change rapidly in brightness between             

screens. Also, a high contrast between the foreground and background should exist,            

for example, colored text on colored backgrounds should be avoided 
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● Content should not all be in color alone (color here is denoted by all colors other than                 

black and white) 

 

Studien fokuserar på hur androidapplikationer underlättar användningen av mobilen och          

resultatet jämförs med befintliga tillgänglighetsriktlinjer från W3C, samt checklistan som          

presenteras ovan. Samtliga punkter från checklistan visas som ett problem under studien. I             

deras jämförelse mot checklistan är det punkt tre Window Features (WDG-BWF) i            

applikationerna som är minst implementerad, följt av punkt fyra Content Layout Design            

(WDG-CLD) och punkt två Use of Graphics (WDG-UG). De tre punkterna från listan som är               

mest implementerade i applikationerna som undersökts och som har samma resultat från            

analysen är punkt 1 Target Design (WDG-TD), punkt fem User Cognitive Design            

(WDG-UCD), samt punkt sex Use of Color and BackGround (WDG-UCB). 

 

W3C (W3, 2015) menar att WCAG 2.1 även går att tillämpa på mobilapplikationer, men att               

riktlinjerna ska användas som en vägledning då det inte finns några fastställda riktlinjer för              

mobilapplikationer. Av den anledningen kommer vårt arbete att fokusera på          

tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.1.  

 

Siebra et al. (2015) studien baseras på en analys av vetenskapliga artiklar, samt             

användartester. Olika grad av synfel placeras i underkategorier; blinda och låg till medel             

synnedsättning. Då vårt arbete fokuserar på användare med användbara synrester så kommer            

vi fokusera på låg till medel synnedsättning. Siebra et al. (2015) menar att det redan finns                

existerande designmönster av krav för användbarhet, men om mobilapplikationer avser att           

erbjuda stöd för tillgänglighet så måste dessa existerande riktlinjer ses över. Studien            

analyserade 247 vetenskapliga artiklar och sammanfattar de riktlinjer för låg till medel            

synnedsättning som finns. Dessa riktlinjer är följande: 

 

R7: The system must provide documentation in alternative forms, using big fonts, without             

serigraph, with good format, providing alternatives to information presented in colors. 

R8: The system must ensure that the perception of text and figures can be also comprehended                
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without the use of colors. 

R9: The use of applications must not modify the operating system configuration. This means,              

the application must maintain the font, size, color and other configurations, which are defined              

by users. 

R10: The system must present canvas amplifier and possibility to limit the maximum zoom,              

without loss of the characteristics of the canvas configuration (position of icons, etc.). 

 

 

R12: The system must provide adjustable brightness/contrast/color controls. This feature          

changes the foreground/background color of the screen and modifies the brightness to meet             

individual needs.  

 

Resultatet från användartester visade att mobilapplikationer måste erbjuda alternativ i text till            

allt innehåll som inte är textbaserat, innebörden av text och bilder måste kunna förstås utan att                

använda färger, applikationen måste kunna behålla typsnitt och andra konfigurationer som           

definieras av användaren och applikationen ska även ge användaren möjligheten att själv            

kunna ställa in färggrunds/bakgrundsfärg och ändra ljusstyrka (Siebra et al., 2015).  

 

Ballantyne et al. (2018) forskning syftar till att identifiera tillgänglighetsproblem i           

mobilapplikationer för att ge en bild av hur tillgängligheten i mobilapplikationer ser ut i              

dagsläget. Forskarna utförde en systematisk litteraturgranskning och analyserade beforskade         

tillgänglighetsriktlinjer i vetenskapliga publikationer. Forskarna gjorde en sammanställning av         

resultatet i form av en lista som sedan testades mot 25 olika applikationer. Listan bestod av                

totalt tre nivåer, design, system och innehåll med totalt elva sammanfattande riktlinjer. Dessa             

baseras på tillgänglighetsriktlinjerna från WCAG 2.0 och tidigare forskning som riktades till            

mobilapplikationer. Alla riktlinjer förutom nummer två och åtta är riktade mot användare med             

nedsatt syn och presenteras nedan. 

 

1. Text: texten görs i lämpligt format, storlek och färg. Textalternativ som tal, blindskrift eller               

symboler tillhandahålls för icke-textinnehåll. 
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2. Audio: applikationen tillåter användare att styra och få tillgång till ljud. Applikationen             

tillhandahåller alternativ till ljudinnehåll, t.ex. texttranskriptioner eller undertexter. 

3. Video: applikationer ger alternativ till videoinnehåll, till exempel bildtexter och           

ljudbeskrivningar av visuellt innehåll. 

4. UI element: användargränssnitt (UI), inklusive bilder, är tydligt märkta, färgade och            

placerade på skärmen. Gör det enkelt för användarna att navigera runt i applikationen, hitta              

innehåll, förstå innehållet och bestämma var de är i applikationen. Ge användaren kontroll på              

sidan för att ändra textstorleken. 

5. Användarkontroll: ge användarna tillräckligt med tid att läsa och använda innehåll.            

Applikationen följer inställningar som användaren implementerat på enheten. 

6. Flexibilitet och effektivitet: minimera datainmatning och behålla användardata.         

Information kan nås på flera sätt. Användare erbjuds en rad alternativ för presentation av              

innehåll. Användare kan välja från förgrunds- och bakgrundsfärger. 

7. Igenkännande framför minne: applikationen måste ge användaren nödvändig information          

för att kunna genomföra en uppgift på samma skärm utan att behöva byta sida.  

8. Gester: gester måste ha alternativ och kunna ersättas med andra interaktionsalternativ. 

9. Systemets synlighet: applikationen visas och fungerar på förutsägbara sätt som användare            

kan uppfatta. 

10. Förebyggande fel: hjälp användare att undvika fel och korrigera misstag vid inmatning av              

input. 

11. Fysisk interaktion: applikationen har alla dess funktioner tillgängliga med hjälp av en             

fysisk enhet, t.ex. fysiskt tangentbord. 

 

Resultatet av undersökningen visar att applikationerna klarade kriterierna för de tekniska           

tillgänglighetskraven som behandlar kod och system men att de hade stora problem med             

nivåerna design och innehåll (Ballantyne et al., 2018). De riktlinjer som applikationerna hade             

flest problem med var inom riktlinjerna video, text, audio, UI element samt flexibilitet och              

effektivitet. I denna studie kommer vi inte att undersöka riktlinjen flexibilitet och effektivitet då              

den behandlar kod och system. Då forskarna inte utförde några användartester med användare                    

med olika former av funktionshinder så avser vår studie att utföra användartester med                         
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användare som har en synnedsättning.  

 

2.4 Existerande tillgänglighetsriktlinjer 
Riktlinjerna i WCAG fokuserar mer på resultatet än på designprocessen, vilket kan påverka             

utvärderingen av tillgänglighet. Flera studier visar att det fortfarande finns problem med            

dagens tillgänglighetsriktlinjer som inte behandlas av W3C (Clegg-Vinell, Bailey &          

Gkatzidou, 2014; Díaz-Bossini och Moreno, 2014; Siebra et al, 2015; de Oliveira, A. och              

Filgueiras, L, 2018). De Oliveira, A. och Filgueiras, L. (2018) menar att riktlinjerna WCAG              

är komplicerade och svåra att tolka eftersom de fokuserar mer på den tekniska aspekten av               

tillgänglighet än på användarens upplevelse.  

 

På uppdrag av W3C har Funka gjort en översättning av WCAG 2.0 på svenska (W3, 2012).                

Funka (2019) startade som ett ideellt projekt av funktionshinderrörelsen med syfte att öka             

tillgängligheten på internet. Sedan år 2000 är det ett privatägt bolag. Funka bedriver egen              

forskning inom tillgänglighet på internet och deras verksamhet bygger på de internationella            

tillgänglighetsriktlinjerna från W3C (Funka, 2019).  

 

W3C är ett internationellt konsortium vars största arbete går ut på att utveckla             

standardiseringen av webbteknologier. W3C har tagit fram Web Content Accessibility          

Guidelines (WCAG) som består av flera riktlinjer för att uppnå ökad tillgänglighet på webben.              

2018 lanserades versionen 2.1 av WCAG (W3, 2018).  

 

WCAG är uppdelad i 13 övergripande riktlinjer under fyra områden som sammanfattningsvis            

presenteras nedan: 

 

1. Möjlig att uppfatta 

1.1 Textalternativ: tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke textbaserat innehåll så att               

det kan konverteras till format som användarna behöver, t.ex. stor stil, punktskrift, tal,             

symboler eller enklare språk. 
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1.2 Tidsbaserad media: all multimedia som är förinspelat måste ha tillhörande text som             

förmedlar innehåll.  

1.3 Anpassningsbart: skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt, exempelvis med            

enklare layout utan att information eller struktur går förlorad. Det ska även vara möjligt att ha                

liggande/stående vy i displayen. Vanliga inmatningsfält måste märkas upp i koden.  

1.4 Urskiljbart: gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att                

skilja förgrund från bakgrund (text och grafik) samt öka avståndet mellan texterna. Använd             

inte endast färger för att särskilja innehåll. Användaren måste själv kunna kontrollera            

uppspelning av ljud. Om komponenter skymmer innehåll måste de kunna flyttas eller stängas             

av användaren (t.ex. popup). Krav på responsiv design.  

 

2. Hanterbar 

2.1 Tillgänglighet via tangentbord: all funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord.            

Snabbkommandon som består av ett tecken måste kunna ändras av användaren. 

2.2 Tillräckligt med tid: ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet. 

2.3 Krampanfall: designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka krampanfall. 

2.4 Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och            

avgöra var de är. 

2.5 Peka och markera: det ska vara möjligt att kontrollera gränssnitt med endast ett              

finger/musmarkör/röstmarkör. Text på knappar ska kunna vara läsbart av hjälpmedel.  

 

3. Begriplig 

3.1 Läsbart: gör textinnehåll läsbart och begripligt. 

3.2 Förutsägbart: säkerställ att tjänsten presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt. 

3.3 Inmatningsstöd: hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag. 

 

4. Robust 

4.1 Kompatibelt: Maximera kompabiliteten med nuvarande och framtida användarprogram,         

inklusive hjälpmedel. Status- och felmeddelanden som förändras dynamiskt måste kunna          
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kommuniceras eller meddelas användaren utan att vara i fokus.  

 

3 Metod 
I detta avsnitt redogörs tillvägagångssättet av de metoder som genomförts i studien. Varje             

genomförande och undersökning presenteras nedan, samt studiens deltagare och deras          

synnedsättning. Relevanta avgränsningar i studien redovisas samt en beskrivning av etiska           

överväganden som vi tagit hänsyn till.  

 

Studien utgår ifrån en litteratursökning för att undersöka tidigare forskning kring           

tillgängligheten i mobilapplikationer bland äldre användare med nedsatt syn. En          

enkätundersökning gjordes för att nå ut till många personer ur målgruppen, för att få ett               

bredare resultat. Denna undersökning gjordes för att få information om vilka applikationer            

äldre personer med nedsatt syn använder i sina smartphones och vilka applikationer de tycker              

är mer tillgängliga. En kvalitativ ansats valdes, med öppna svar i frågorna, så att deltagarna               

kunde beskriva sina svar mer utförligt (Davidson och Patel 2011, s.14).  

 

Två observationer och intervjuer med fyra deltagare från enkätundersökningen utfördes för att            

få en bättre inblick i varför vissa applikationer är mer tillgängliga än andra. Observationer är               

en metod som används för att studera beteenden hos människor när de utför vissa uppgifter               

(Davidson och Patel 2011, s.91). Den första observationsstudien med uppföljande          

intervjufrågor följt av en andra fördjupad observation genomfördes för att få information om             

vilka applikationer som är svårare att använda och vilka applikationer som är enklare att              

använda. Detaljer om respektive metod finns att finna under respektive metoddel. 

 

3.1 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer begränsas till att endast undersöka tillgängligheten på nyhetssidor i           

mobilapplikationer. Vi kommer avgränsa arbetet till att undersöka design och innehåll och                      

inte undersöka de tekniska tillgänglighetskraven som behandlar kod.  
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Undersökningen kommer även att vara begränsad till användare i åldern 65-75 år och deras                           

förmåga att hantera nyhetsapplikationer med nedsatt syn. Avgränsningen till ålder baseras på            

Synskadades Riksförbunds studie som visar att 85 % av Sveriges synskadade befolkning är             

äldre, från 65 år och äldre (SRF, 2016). Avgränsningen baseras också på att inte ytterligare               

faktorer såsom sjukdom och demens ska påverka resultatet, eftersom det vid högre ålder finns              

större risk för det (Demenscentrum, 2015). 

 

3.2 Litteraturstudie 
Undersökningen baserades på olika sökord som stöd för att få svar på studiens syfte och               

frågeställning. De akademiska källorna som använts för att finna litteraturen var Google            

Scholar, ACM Digital Library och HKR Summon. Sökningarna gjordes på engelska och            

begränsades till vetenskapliga publikationer som inte var mer än fem år gamla. För att snabbt               

få en överblick över innehållet i artiklarna så läste vi först abstrakt och slutsats, för att avgöra                 

vilka artiklar vi ville titta närmare på. Sökorden som användes i litteratursökningen var visual              

impairment, mobile application, universal design, user experience, usability och mobile          

interface. Det totala antalet sökträffar för databaserna var 17 700 träffar för Google Scholar,              

149 787 för ACM Digital Library och 1 143 för HKR Summon. Vi hittade 25 relevanta                

artiklar och valde från dessa ut två artiklar. Det problematiska i denna sökningen var att hitta                

artiklar med fokus på synnedsättning och inte blindhet, vilket gjorde att vi adderade orden              

vision loss och low vision i vår sökning.  

 

Sökorden växte fram allt eftersom uppsatsen tog sin riktning mot tillgänglighet och ord som              

adderades till litteratursökningen var accessibility, accessibility guidelines, WCAG, mobile         

accessibility och elderly users. Det totala antalet sökträffar för databaserna var 1 060 träffar              

för Google Scholar, 6 776 för ACM Digital Library och 3 519 för HKR Summon. Vi hittade                 

16 relevanta artiklar och valde från dessa ut fyra artiklar. Litteratursökningen inleddes med             

metoden kedjesökning, vilket innebär att man finner lämplig litteratur genom att undersöka            
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texter som leder en från den ena texten till den andra (Rienecker och Jørgensen 2014, s.128).  

 

3.3 Enkätundersökning 
En enkätundersökning gjordes för att få information om vilka applikationer äldre personer            

med nedsatt syn använder i sina smartphones och vilka applikationer de tycker är mer              

tillgängliga än andra (Se bilaga 1). Det var 18 personer som medverkade i undersökningen              

och vi hade enkäten aktiv i fyra veckor. Deltagarna hittades med hjälp av Synskadades              

Riksförbund, där tio deltagare svarade på enkäten. För att få mer deltagare till undersökningen              

så kontaktade vi SeniorNet, vilket gjorde att vi fick ytterligare åtta deltagare. Synskadades             

Riksförbund och SeniorNet blev informerade om att vi enbart sökte efter deltagare som var              

mellan 65-75 år med nedsatt syn. 

 

Deltagare i undersökningen var mellan åldern 65–75 år och det var tio män och åtta kvinnor                

som medverkade. De hade alla synnedsättning till följd av ålder. Två deltagare hade glaukom,              

två deltagare gråstarr, en deltagare astigmatism och en deltagare hade gula fläcken skada.             

Resterande tolv deltagare är synsvaga och ser dåligt på nära håll. De telefoner som användes               

av deltagarna var smartphones.  

 

Enkäten gjordes i Google Forms och svaren var anonyma. Enkäten bestod av elva frågor med               

öppna svar, en kvalitativ ansats där vi tolkade deltagarnas svar (Davidson och Patel 2011,              

s.14).  Frågorna i enkätundersökningen presenteras nedan. 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Kön? 

3. Vilken form av synnedsättning har du? 

4. Vilken mobiltelefon använder du? 

5. Vilka applikationer använder du mest i din mobiltelefon? 

6. Vilken applikation använder du allra mest i din mobiltelefon? 

7. Finns det vissa applikationer som du klarar och förstår väldigt enkelt?  
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8. Vilka är dessa och varför är de enkla? 

9. Finns det vissa applikationer som du har väldigt svårt med?  

10. Vilka är dessa och varför är de svåra? 

11. Om du kan du tänka dig att ställa upp på ett användartest, så får du gärna skriva in                  

dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss till dig.  

 

3.4 Observation av applikationsanvändning med efterföljande 73

intervju  
Denna undersökning utformades med resultatet från enkätundersökningen som grund, för att           

ge oss information om vilka applikationer som är svåra att använda och vilka som är lätta att                 

använda.  

 

Undersökningen gjordes med hjälp av fyra deltagare som hittades genom den första            

enkätundersökningen med personer från Synskadades Riksförbund och SeniorNet. Av denna          

gruppen valde vi de fyra deltagarna eftersom de alla lider av ålderssynthet och är bosatta i                

Värmland, vilket underlättade när vi träffades i deras hemmiljö.  

 

Deltagare ett, Kristina är en kvinna som är 65 år. Hon lider av ålderssynthet och har svårt att                  

se på nära håll och hon har svårt att fokusera på olika avstånd. Kristina har inga andra                 

sjukdomar. Hon bor i Arvika tillsammans med sin man och arbetar som ekonom. Kristina har               

tre barn som flyttat hemifrån och som nu bor i Göteborg och Oslo. Hon har en Huawei P                  

Smart och använder ofta sin mobiltelefon för att följa sin familj och vänner på Instagram och                

för att prata med sina barn på Facetime. Hon använder sig av nyhetsapplikationer som              

Expressen för att vara uppdaterad på vad som händer i landet, trots att hon föredrar en                

papperstidning för att hon tycker den är enklare att läsa. Kristina vill gärna lära sig mer om                 

andra sociala medier och inte bara Instagram, då hon känner att detta är viktigt för att kunna                 

följa sina barn i deras dagliga liv.  
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Deltagare två, Leif är en man som är 69 år. Han lider av ålderssynthet och har svårt att                  

fokusera på saker på nära håll, men har för övrigt inga andra sjukdomar. Han bor i Edane                 

tillsammans med sin fru. Leif har två barn och tre barnbarn som bor i Arvika, bara tio                 

minuters bilväg från Leifs hem. Leif är pensionär, men arbetar några dagar i veckan åt ett                

företag som anställer pensionärer för olika hantverksarbeten. Leif kan det mesta när det             

kommer till snickeri och motorfordon och han har alltid ett renoveringsprojekt igång. Han             

tycker om att lyssna på musik när han är i garaget och använder ibland spotify, men eftersom                 

han tycker att denna applikation är lite svår så blir det ofta att han istället använder radion för                  

att lyssna på musik. Han hjälper ofta sina barn med renovering eller tillbyggnad av deras hus                

och spenderar också mycket tid med sina barnbarn. Leif har en Huawei P20 Lite och använder                

sin mobiltelefon mest för att köpa och sälja olika delar till sina bilar och motorcyklar, där han                 

främst använder sig av blocket. Leif tycker ibland att det är svårt att hitta vissa bildelar och                 

skulle gärna vilja lära sig att använda mer köp och sälj applikationer och gärna någon som                

också inkluderar resultat från andra länder än Sverige.  

 

Deltagare tre, Michael är en man som är 68 år. Han lider av ålderssynthet och ser dåligt på                  

nära håll, men har har inga andra sjukdomar. Han bor i Karlskoga med sin fru och arbetar som                  

postman. Michael har en Iphone 8, som han ofta använder för att titta på tv tablåer och                 

sporten. Michael har följt AIK fotboll ända sen hans pappa tog med honom till Råsunda för att                 

se första matchen. Idag har Michael själv tre söner som är minst lika stora AIK fans som han                  

själv. Att ha applikationer som Expressen, Aftonbladet, Svensk Fotboll och TV.nu i sin             

telefon är en självklarhet för Michael, så att han alltid kan följa sitt AIK. Eftersom han följer                 

allsvenskan hade han velat sett en bättre avgränsning mot just svensk fotboll i vanliga              

nyhetsapplikationer som Aftonbladet och Expressen. I dagsläget har han laddat ner en            

applikation just för detta syfte som heter Svensk Fotboll. Han tycker att det hade varit bättre                

att ha allting samlat på ett och samma ställe.  

 

Deltagare fyra, Carina är en kvinna som är 65 år och hon bor i Örebro med sin man. Hon lider                    

av ålderssynthet och har svårt att se på nära håll. Carina har inga andra sjukdomar. Hon har en                  

Iphone 7 och använder sin mobiltelefon främst för att handla kläder och hålla kontakten med               
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sin familj. På sin fritid spenderar Carina och hennes man mycket tid med sina barn och                

barnbarn som bor i Karlskoga. Då de bor i en annan stad så tycker Carina om att hålla                  

kontakten med familjen via Messenger och Instagram. Hon använder främst dessa           

applikationer då de har en enkel layout och det är dom applikationerna som hennes familj               

använder mest. Carina shoppar även mycket online på grund av att det är smidigt och               

eftersom hon inte har ett körkort. Det händer väldigt ofta att hon får skicka tillbaka produkter                

på grund av att de inte motsvarar hennes förväntningar eller var i fel storlek. Carina hade                

gärna vilja sett att det fanns recensioner på produkterna, för att få en mer korrekt bild av                 

produkterna via andra köpare.  

 

Undersökning gjordes i de fyra deltagarnas hemmiljö och pågick i ca 40 minuter. En              

ostrukturerad observationsstudie utfördes där deltagarna fritt fick navigera och testa sig fram            

på olika applikationer som de själva använder, Tradera, Expressen, Instagram, Spotify,           

Aftonbladet, Blocket, Gmail, Tv.nu, Svenska Dagbladet, Wish och Tv4play. Denna metod är            

bra att använda sig av när man vill få så mycket information som möjligt kring ett                

problemområde då man har möjligheten att registrera allt deltagarna gör (Davidson och Patel             

2011, s.97). Vi valde att observera och låta deltagarna själva visa vilka applikationer de hade               

svårigheter med, för att inte styra arbetet och resultatet mot ett bestämt mål. Syftet med               

undersökningen var att få en verklig inblick i hur deltagarna interagerar med applikationerna,             

samt finna vilka applikationer som är mer tillgängliga än andra och varför. Vi observerade              

vad de gjorde och ställde följdfrågor för att få deltagarna att utveckla sina svar. I samband                

med observationsstudien blev deltagarna ombedda att tala högt och även svara på            

intervjufrågorna nedan.  

 

1. Har du någon applikation som du tycker är krånglig? 

2. Om du tittar på den applikationen, vad är det som du tycker är krångligt? 

3. Finns det något du skulle vilja ändra på i applikationen?  

4. Har du någon applikation som du tycker är enkel? 

5. Om du tittar på den applikationen, vad är det som du tycker är enkelt? 
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3.5 Fördjupad observation av applikationsanvändning med 

efterföljande intervju  
En fördjupad observationen och en semistrukturerad intervju gjordes för att förstå hur de fyra                        

deltagarna från tidigare observationsstudie interagerar med nyhetsapplikationer och vilka         

tillgänglighetsproblem som finns. Med en semistrukturerad intervju menas att forskaren           

förbereder frågorna till deltagarna innan intervjun och ställer dessa i samma ordningsföljd till             

samtliga deltagare. Följdfrågorna ställs utifrån det deltagaren berättar och på så vis blir varje              

intervju unik (Davidson och Patel 2011, s.82). 

 

Denna undersökning är en fortsättning på föregående observationsstudie, framtaget utefter          

resultatet från tidigare undersökningar, som resulterade i ett fokus på nyhetsapplikationer. En            

fördjupad undersökning gjordes för att ytterligare öka vår förståelse för hur deltagarna            

interagerar med nyhetsapplikationer och för att få mer information om vilka           

tillgänglighetsproblem som finns (Se bilaga 2). Denna observationsstudie genomfördes         

individuellt med varje deltagare i deras hemmiljö och tog mellan 90-100 minuter att             

genomföra per deltagare. 

 

Den fördjupade observationsstudien genomfördes med deltagarna där de fick i uppdrag att            

genomföra fyra uppgifter i tre olika nyhetsapplikationer, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och           

Expressen. Uppgifterna som deltagarna fick utföra var att hitta vädret, hitta lokala nyheter,             

hitta sporten och att försöka öka textstorleken. Dessa fyra uppgifter baseras på resultatet från              

första observationsstudien som visar att deltagarna upplevde stora problem med          

huvudgrupperna meny, textstorlek, navigation och layout.  

 

Observationens syfte var att studera vad deltagarna gjorde samtidigt som de talade högt och              

beskrev problemen som de mötte när de interagerade med de olika applikationerna. I             

undersökningen antogs en synlig observatörsroll för att kunna ställa följdfrågor till deltagarna            

när de utförde sina uppgifter samt svara på deras frågor. En synlig observatörsroll innebär att               

deltagarna i undersökningen är medvetna om observatören och att observatören är aktiv och             

kan ställa och svara på frågor (Tjora 2012, s.40). Under observationsstudien gjordes            
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fältanteckningar för att kunna dokumentera deltagarnas beteende och handlingar. Deltagarna          

använde sina egna mobiltelefoner som de är trygga med för att minska faktorer som kan               

uppstå vid användandet av en ny telefon och som kunde påverka undersökningen.  

 

Den fördjupade undersökningen genomfördes med samma struktur för samtliga deltagare.          

Inför varje undersökning blev deltagarna ombedda att ha fullt laddat batteri för att säkerställa              

att inte telefonerna laddas ur under studien. Innan varje deltagare påbörjade sin undersökning             

fick de förklarat att de skulle undersöka tre applikationer och att de skulle undersökas i               

ordningsföljden Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen. De applikationer som         

deltagarna saknade laddades ner på deras mobiltelefoner. Kristina saknade Aftonbladet och           

Svenska Dagbladet. Leif saknade Expressen och Svenska Dagbladet. Michael saknade          

Svenska Dagbladet. Carina saknade Aftonbladet och Expressen. Varje deltagare började med           

att öppna applikationen Aftonbladet och fick sedan i uppgift att hitta vädret följt av att hitta                

lokala nyheter, hitta sporten och försöka öka textstorleken. Därefter genomfördes en           

semistrukturerad intervju för att upptäcka och identifiera deltagarnas tillgänglighetsproblem         

med nyhetsapplikationer. Intervjufrågorna ställdes i samma ordningsföljd till samtliga         

deltagare. 

 

1. Tycker du att känns lätt eller svårt att hitta information på sidan via mobiltelefonen? 

2. Hittar du den informationen som du letar efter via mobiltelefonen? 

3. Tycker du att applikationen är tillgänglig och kan du förklara varför? 

4. Vad tycker du om layouten och färgerna i applikationen? 

5. Har du lätt eller svårt för att läsa texten i applikationen? 

6. Hur skulle du vilja att layouten i applikationen såg ut för att underlätta för dig? 

7. Finns det något som du skulle vilja förändra, lägga till eller ta bort i applikationen? 

 

Utifrån vad deltagarna gav för svar ställdes följdfrågor som började med vad, varför och hur,               

för att få en djupare förståelse och ett förtydligande av vad deltagarna menade. Nedan              

presenteras några exempel på följdfrågor från observationerna:  
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● Vad hade du velat förbättra med snabbmenyn? 

● Varför tycker du att startsidan ger ett stökigt intryck? 

● Hur skulle du vilja att sportsidan såg ut? 

 

Deltagarna fick sedan öppna applikationen Svenska Dagbladet följt av Expressen och           

genomföra undersökningarna i samma ordning som nämnt ovan. 

 

3.6 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har gjorts utifrån de forskningsetiska principerna informationskravet,         

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då vi arbetat med deltagare som          

har en synnedsättning så har etiska övervägande gjorts i enlighet med individskyddskravet för             

att inte utsätta deltagarna i användartesterna för psykiskt skada, förödmjukelse eller kränkning            

(Vetenskapsrådet 2002, s.5).  

 

Informationskravet innebär att deltagare ska informeras om sin uppgift i projektet           

(Vetenskapsrådet 2002, s.7). Samtliga deltagare som medverkat i våra observationsstudier har           

informerats om undersökningens syfte, att deras deltagande är frivillig och att de kan avbryta              

sin medverkan när de vill.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare själva bestämmer över sin medverkan i undersökningen           

(Vetenskapsrådet 2002, s.9). Deltagarna i enkätundersökningen och observationsstudierna har         

medverkat på helt egna villkor. Enkätundersökningen utformades så att deltagarna själva fick            

välja om de vill delta i undersökningen eller inte och de valde själva om de ville slutföra                 

enkäten. I enkätundersökningen fick deltagarna möjlighet att svara på om de ville medverka i              

en observationsstudie. Inför observationsstudien togs personlig kontakt med deltagarna.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som lämnas av deltagare lämnas i förtroende           

(Vetenskapsrådet 2002, s.12). I vår enkätundersökningen är varje deltagare anonym. I           

observationsstudierna har informationen behandlats med sekretess. Deltagarna har informerats         
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om att deras svar är anonyma om de så önskar. De fyra deltagare som deltog i                

observationsstudierna har gett oss tillåtelse att använda deras riktiga namn i undersökningen,            

samt deras utlåtande. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material från deltagare endast får användas för           

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Samtliga uppgifter som framkommit under         

studien har behandlats med största sekretess och deltagarna har informerats om att de             

uppgifter som lämnats endast kommer att användas till denna studie.  

 

4 Resultat 
I detta avsnitt redogörs resultatet av de metoder som genomförts i studien. Varje resultat              

presenteras nedan. En jämförelse mellan vilka applikationer som är mer och mindre            

tillgängliga kommer att presenteras. En jämförelse med befintliga tillgänglighetsriktlinjer         

kommer att utföras i slutet av nästa kapitel för att kartlägga riktlinjer för tillgänglighet i               

mobilapplikationer.  

 

4.1 Resultat enkätundersökning 
För att inrikta arbetet mot en viss typ av applikationer behövde vi få information om vilka                

applikationer målgruppen använder mest. Svaren på frågeställningarna visar att de          

applikationer som deltagarna använder mest är inom nyheter, sociala medier, lokaltrafik och            

bank. Följande lista visar vilka applikationer deltagarna svarade att de använder mest: 

 

● Nyhetsapplikationer: Aftonbladet, två deltagare. SVT, en deltagare. Expressen, en 

deltagare. Svenska Dagbladet, en deltagare. Dagens Nyheter, en deltagare.  

● Sociala Medier: Instagram, två deltagare. Facebook, två deltagare. 

● Bankapplikationer: Nordea, en deltagare. Swedbank, en deltagare. Danske Bank, en 

deltagare.  
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● Lokaltrafiksapplikationer: SJ, en deltagare. Resetjänst Malmöstad, en deltagare. 

Värmlandstrafik, en deltagare.  

● Övriga applikationer: Blocket, en deltagare. Sveriges Radio, en deltagare.  

 

4.1.1 Applikationer som är enkla att använda 

Svaren på frågeställningen visar att de applikationer som deltagarna tycker är enklast att             

använda är streamingapplikationer, samt köp och sälj applikationer. Vi presenterar de enkla            

grupperna av applikationer var för sig nedan. 

 

4.1.1.1 Streamingapplikationer  

På frågan om det finns vissa applikationer som du klarar och förstår väldigt enkelt svarade två                

deltagare att Sveriges Radio applikation var lätt att använda eftersom det är lätt att navigera               

till de olika programmen och även ladda ner program, eftersom det är få val och stora ikoner.                 

En deltagare skriver “Det är lätt att ta sig runt på sidan eftersom det är stora ikoner och inte                   

så många val att göra”.  

 

En deltagare svarar att Svtplay är enkel att använda.  

 

“Det är bra kontraster så det är lätt att se texten även fast det är en mörk                 

bakgrund. Det är också tydliga rubriker och stora bilder vilket gör det lättare för              

mig att se”.  

 

En deltagare beskriver Netflix som lätt att använda eftersom det är tydligt i menyn vart filmer                

och serier går att hitta. Det är också lätt att se texten eftersom rubrikerna är feta.  

 

En deltagare beskriver Viaplay som lätt att använda.  

29 



 

“Det är lätt att hitta filmer eftersom det är stora och tydliga bilder. Menyn har               

enkla och tydliga val vilket också underlättar, även fast det är lite svårt att se den                

tunna vita texten”.  

 

4.1.1.2 Köp och sälj applikationer 

Två deltagare svarar att applikationen för Blocket är lätt att använda. “Det är enkelt att söka                

efter olika produkter eftersom det bara är två val som behöver fyllas i för att få fram rätt                  

information”. De beskriver att det är tydligt vart man behöver skriva för att söka och det                

underlättar att det bara går att scrolla upp och ner.  

 

En deltagare svarar att Bortskänkes är en applikation som är lätt att använda eftersom det är                

stora, tydliga rubriker som är lätta att läsa. “Det är stora knappar så det är enkelt att se vart                   

man ska trycka och stora bilder som är lätta att se”. 

 

4.1.1.3 Sociala medier applikationer 

Två deltagare svarar att Instagram är lätt att använda eftersom det är enkelt att se all                

information genom att bara scrolla ner. De beskriver också att annonserna i applikationen inte              

upplevs som störande eftersom de finns i flödet och är enkla att scrolla förbi. “Det är enkelt                 

att bara bläddra förbi annonserna och det är tydligt vart nya inlägg börjar eftersom det är                

markerat med en tjock svart text som är lätt att läsa”. De beskriver menyn längst ner på sidan                  

som enkel att använda eftersom den består av ikoner som är lätta att förstå vad de betyder.  

 

En deltagare svarar att Facebook är lätt att använda. “Det är stora och tydliga bilder som är                 

lätta att se”. Deltagaren beskriver att det är enkelt att kommentera bilder, eftersom det är en                

tydlig knapp under bilderna. “Rubriker och namn är lätta att se eftersom de är fetmarkerade               

och svarta, men det är svårt att se de små runda bilderna som visar foto på användaren”.  
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4.1.1.4 Övriga applikationer  

En deltagare svarar att Svt nyheter är en enkel applikation att använda eftersom det är tydligt                

vart i menyn de lokala nyheterna finns. I den röda snabbmenyn finns bara fyra val där en av                  

valen är lokala nyheter. “Det är enkelt att gå runt på de olika sidorna i menyn och ta sig                   

tillbaka eftersom menyn alltid finns kvar uppe”.  

 

 

En deltagare svarar att applikationen för Omni ekonomi är enkel att använda eftersom det är               

enkelt att ta sig runt på sidan och eftersom det enkelt går att ta dig åt höger och vänster för att                     

följa de tre ämnena i snabbmenyn.  

 

“Omni har en tydlig meny med stor och tjock text som är enkelt att se. Menyn har                 

också ikoner vilket gör det ännu lättare att förstå vad det är. Det är tydliga               

avgränsningar mellan varje kategori, vilket gör att sidan är enkel att navigera            

på”.  

 

En deltagare svarar att Storytel är en enkel applikation att använda och förklarar “appen              

är väldigt bra eftersom den är både koncis, enkel och har stora bilder”.  

 

En deltagare svarar att Klart.se är lätt att använda eftersom det är enkelt att se dagar och                 

temperaturer, eftersom det visas i en stor text. Deltagaren beskriver att menyn är enkel              

att använda. “Det är stora ikoner som är tydliga att förstå och menyn längst ner har                

endast tre val vilket också förenklar användandet eftersom det inte finns så många val”. 

 

En deltagare svarar att Nordeas applikation är lätt att använda eftersom det är enkelt att               

förstå stegen när räkningar ska betalas. “Det är otroligt enkelt att skanna fakturan,             

vilket gör att det går snabbt och smidigt att betala räkningar”.  

 

Två deltagare svarade att de klarade av de flesta applikationer. En deltagare svarar att              
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Swish är enkel att använda eftersom det är stora knappar som är enkla att tyda.  

 

“De blåa knapparna med vit text tar upp stor del av skärmen, vilket gör att de är                 

omöjliga att missa. Det är få val vilket också underlättar, eftersom det räcker att              

fylla i till vilket nummer man vill skicka pengar och belopp. Det är också stor text                

och en tydlig bekräftelse i grönt när pengarna är skickade, så det går inte att               

missa att pengarna blivit korrekt skickade”.  

4.1.2 Applikationer som är svåra att använda 

Svaren på frågeställningarna visar att deltagarna tycker att applikationer för nyheter och            

kollektivtrafik är svårast att använda. 

 

4.1.2.1 Nyhetsapplikationer 

Två deltagare beskriver Aftonbladet som en svår applikation att använda eftersom det är för              

liten text och bild, vilket gör det svårt att se. De beskriver att annonserna stör användandet                

eftersom de tar upp så mycket plats av skärmen och eftersom de inte går att trycka bort. 

 

En deltagare svarar att Expressen är svår att använda eftersom det är för röriga sidor med för                 

mycket information och val, vilket gör det svårt att fokusera på innehållet. “Det är för många                

olika menyer med mycket information som gör att det är svårt att navigera på sidan”. 

 

En deltagare svarar att Dagens Nyheter är en applikation som är svår att använda eftersom               

färgerna i menyn, en grå text med en svart bakgrund, gör det svårt att tydligt se vad som står.                   

“Jag har svårt att se eftersom det är små bilder och liten text”. 

 

En deltagare svarar att Svenska dagbladet är en svår applikation eftersom menyn är så svår att                

använda. Deltagaren beskriver också att texten i applikationen upplevs som för liten.  
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“Det är alldeles för liten text, det gör att jag har svårt att se vad som står. Jag har                   

också svårt för att trycka på rätt ställe i menyn eftersom allt är så smått”.  

 

4.1.2.2 Applikationer kollektivtrafik 

En deltagare svarar att SJ är en applikation som är svårt att använda eftersom det är svårt att                  

navigera på sidan då det inte finns någon meny som går att nå hela tiden. För att komma                  

tillbaka till startpunkten så måste man backa flera steg tillbaka. “Det blir ofta fel när man                

skrivit i vart man vill åka, eftersom valet automatiskt fylls i med vartifrån man vill åka, vilket                 

oftast inte stämmer”.  

En deltagare svarar att applikationen för Skånetrafiken är svår att använda eftersom det är              

svårt att läsa den svarta texten som har en mörklila bakgrund. “Informationen som visas är för                

liten och texten och siffror är för små, så det är svårt att se vad som står”.  

 

4.1.2.3 Övriga applikationer 

En deltagare svarar att applikationen för SMHI väder är svår att använda eftersom det är               

många tryckningar och val innan man kan se diagram.  

 

En deltagare svarar att Facebook är svår att använda.  

 

“Det är så mycket information i flödet, det är reklam, foton, videos och massa              

annat och det är svårt att hålla koll på vad som är vad och vem som lägger upp                  

det. I menyn som går att trycka upp är det också för många val och jag förstår                 

inte vad allt betyder. De videos som finns i flödet startar automatiskt när man              

scrollar förbi, vilket gör att det kommer ljud när det kanske inte är lämpligt”. 

 

En deltagare svarar att Spotify är svår att använda eftersom det är svårt att veta om sökningen                 

visar artist, låt eller skiva. Deltagaren beskriver att rekommendationer som visas i            
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applikationen upplevs som rörigt.  

 

“Det kommer också upp låtar på sidan som jag själv inte lagt till, vilket gör det                

mer rörigt. Jag har svårt att se knapparna mot den mörka bakgrunden”.  

 

En deltagare svarar att applikationen för Tradera är svår att använda eftersom det är för små                

bilder och text på sidan, vilket gör det svårt att se.  

 

En deltagare svarar att Gmail är en svår applikation. 

 

“Jag har svårt att lägga in saker och svårt att skriva mail, eftersom jag har svårt                

att hitta vart jag ska göra detta, det visas inte tydligt. Den röda texten på en rosa                 

bakgrund som visas i inkorgen är svår att se eftersom färgerna flyter ihop”. 

 

En deltagare skriver att Microsoft Onenote är en svår applikation att använda eftersom det inte               

går att spara filer till det formatet som önskas, utan endast som pdf och oformaterad text.  

 

En deltagare svarar att Nordea är en svår applikation att använda.  

 

“Det är svårt att veta om jag tryckt på rätt knapp på tangentbordet när jag loggar                

in, det är som att siffran bredvid visas även fast jag inte trycker på den. Den                

mörkblå bakgrunden med mönster tillsammans med den vita texten är svår att            

läsa, eftersom det är en för rörig bakgrund. Jag tycker också att det är en för liten                 

text som är svår att se”.  

 

En deltagare svarar att han inte använder applikationer som han tycker är svåra, utan tar bort                

de applikationer som har för många alternativ och steg, samt de med för mycket reklam. Två                

deltagare svarar att de inte har några applikationer som de tycker är svåra.  
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Åtta deltagare svarade att de kunde ställa upp på ytterligare undersökningar. Av dessa åtta              

valde vi ut fyra deltagare. 

 

4.2 Resultat observation av applikationsanvändning  
Den första observationen gjordes med hjälp av fyra deltagare som blev ombedda att visa vilka               

applikationer de tyckte var mest problematiska och inte tillgängliga. Resultatet visade att            

samtliga hade svårigheter med nyhetsapplikationer. Denna informationen gjorde att vi          

inriktade oss på nyhetsapplikationer i följande undersökning.  

 

4.2.1 Deltagare ett, Kristina 

När Kristina får frågan om vilka applikationer hon tycker är krångliga svarar hon Tradera och               

Expressen. Kristina öppnar applikationen för Tradera. “Det är svårt att se all information som              

visas på skärmen, det är lite rörigt”. Hon förklarar att hon har svårt att se den lilla texten på                   

sidan och pekar på en mindre text under en bild på startsidan för att visa vad hon menar.                  

Kristina gör en sökning genom de kategorier som finns, vilket gör att det blir många               

knapptryckningar innan resultatet visas. “Det finns för många val att välja mellan för att              

kunna göra en enkel sökning”. När hon får frågan om det finns något hon skulle vilja ändra i                  

applikationen så svarar hon snabbt “Text och bild borde vara större, det är svårt att se                

bilderna och den minsta texten”. 

 

Kristina öppnar applikationen för Expressen och förklarar att hon har svårt att hitta det hon               

letar efter. “Det finns alldeles för många olika menyer att leta i, det hade varit enklare om det                  

bara fanns en”. Hon visar på applikationen att det finns en horisontell meny upptill, en               

horisontell meny nedtill och en hamburgermeny, vilket gör att hon har svårt att navigera runt               

på sidan eftersom hon inte vet vart informationen finns. Kristina trycker på ledare i den               

horisontella menyn upptill och märker att menyn går att scrolla åt höger, vilket hon inte               

tidigare visste. “Här finns ju mer information i menyn, det trodde jag inte”. När Kristina               

scrollar ner på ledare sidan så visas en annons i flödet. Hon förklarar att hon hade svårt att                  

förstå att det var en annons, eftersom den liknar ett nyhetsinlägg. När hon får frågan om det                 
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finns något hon skulle vilja ändra på i applikationen så svarar hon att de annonser som inte                 

visas i flödet utan “poppar” upp på sidan stör hennes fokus, vilket gör att hon tycker det blir                  

svårare att använda applikationen. Hon förklarar att hon tycker applikationen är för rörig och              

att det är för många olika saker på sidan, där många mindre bilder och texter gör det svårt att                   

tydligt se vad som finns. “De allra minsta texterna är väldigt svåra att läsa, de är för små”.  

 

När Kristina får frågan om det finns någon applikation som hon tycker är enkel så svarar hon                 

Instagram. När hon öppnar applikationen i mobiltelefonen så visar hon hur enkelt det är att               

scrolla nedåt i flödet för att kunna se vad andra lagt upp. “Det är enkelt när det bara går att                    

bläddra upp och ner och inte åt sidan”. Hon berättar att annonserna här inte stör hennes fokus                 

på samma vis, eftersom de finns i flödet och inte täcker hela skärmen och hon visar att det är                   

enkelt att scrolla förbi de annonser som visas. 

 

4.2.2 Deltagare två, Leif 

När Leif får frågan om vilka applikationer han tycker är krångliga svarar han Spotify och               

Aftonbladet. Leif öppnar applikationen för Spotify och berättar att han tycker den första sidan              

är rörig. Han pekar på olika listor och artister som visas. “De här har jag själv inte valt utan                   

det är sånt som kommer upp automatisk, jag vill bara se de låtar jag själv lagt till”. Låtarna                  

och artisterna som visas är rekommendationer, vilket han tycker gör applikationen rörig            

eftersom han endast vill se de låtar han själv lagt till. “Jag har svårt att veta om resultatet                  

från en sökning är en låt, skiva eller artist”. 

 

Han visar på skärmen att texten i applikationen är vit mot en mörkgrå bakgrund och berättar                

att han har svårt att se delar av texten. “Rubrikerna är tydliga, men den mindre texten under                 

är svår att se”. Rubrikerna visas i fet stil och texten under är tunn. När Leif får frågan om vad                    

han skulle vilja ändra i applikationen så svarar han att han vill ändra på färgerna och göra en                  

ljusare sida med hög kontrast mellan text och bakgrund, så att det är lättare att läsa texten.                 

“Allt är så mörkt, det hade varit lättare att se allt om sidan var ljusare med en mörk text”. 

 

Leif öppnar applikationen för Aftonbladet och berättar att han har svårt att se texten på sidan                
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eftersom allt är så litet. När han tar fingret över den horisontella röda menyn högst upp, så                 

visas en annons över hela sidan som han inte vet hur han ska trycka bort. “Varför finns det                  

inget kryss att trycka på för att få bort annonsen?”. Han berättar att han också har svårt att ta                   

sig tillbaka till föregående sidor, eftersom den horisontella menyn försvinner när man gjort ett              

val. Leif visar hur han i den horisontella menyn trycker på tv vilket gör att den horisontella                 

menyn försvinner. Han trycker vidare på sök och måste nu för att ta sig till startsidan trycka                 

två gånger på pilen längst ner i vänstra hörnet. När Leif får frågan om vad han skulle vilja                  

ändra i applikationen så svarar han att de två menyerna förvirrar honom. “Jag skulle hellre               

vilja ha en meny som innehåller all information, så behöver jag inte leta lika mycket”. Han                

tycker också att alla bilder och texter borde vara lite större, så att det inte känns lika rörigt och                   

svårt att se. Leif förklarar att annonserna är något han gärna hade sluppit, men förstår att de                 

måste vara kvar. Han tycker det vore bättre om annonserna var mindre och om det fanns ett                 

tydligt kryss i hörnet på annonsen, så att det tydligt syns vart de går att trycka bort.  

 

När Leif får frågan om det finns någon applikation som han tycker är enkel så svarar han                 

Blocket. Han öppnar applikationen och berättar att han har lätt för att söka upp den               

information han behöver och förklarar att det är enkelt att söka. Leif visar att det räcker att                 

fylla i två val för att kunna söka, där det första är vad han letar efter och det andra är vart i                      

Sverige han vill söka. “Det är enkelt för det är tydligt vart jag skriva”. Leif visar också att                  

han har lätt för att se texten och att han inte upplever det suddigt, eftersom det är en hög                   

kontrast mellan färgerna.  

 

4.2.3 Deltagare tre, Michael 

När Michael får frågan om vilka applikationer han tycker är krångliga svarar han Aftonbladet              

och Gmail. Michael öppnar applikationen för Aftonbladet och scrollar ner på startsidan. Efter             

bara några sekunder säger Michael “Jag har lite svårt att se vart gränsen går mellan varje                

artikel”. Han berättar att han har svårt att se det ljusgråa smala streck som finns som en                 

avgränsare mellan varje artikel. Flera gånger under observationen klickar han sig in på fel              
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artikel just på grund av den svaga avskiljningen. Michael berättar att han tycker att den röda                

horisontella menyn är bra. 

 

“Jag gillar den röda menyn, färgerna är bra och det är en tydlig kontrast mellan               

text och bakgrund. Men det som är dåligt är att inte all information finns med i                

den röda menyn utan då måste man gå till hamburgermeny“.  

 

Michael säger att han hade hittat informationen lättare om det hade fördelats på ett mer logiskt                

vis. Michael öppnar hamburgermenyn och förklarar att texten i menyn är svår att se eftersom               

den är så liten. När deltagaren får frågan om vad han skulle vilja ändra i applikationen svarar                 

han “Jag skulle vilja kunna ta mig tillbaka till startsidan via loggan, den brukar gå att trycka                 

på i andra applikationer”. Han visar genom att trycka på sport och sedan vidare till en artikel                 

under sportsidan. “När jag är inne på denna artikeln så försvinner den horisontella menyn              

helt och jag måste använda mig av pilen som pekar till vänster för att ta mig tillbaka till                  

startsidan”. Han förklarar också att det är svårt att se den röda texten på den rosa bakgrunden                 

som visas på sportsidan, eftersom det är en tunn text och ingen bra kontrast mellan färgerna.  

 

Michael öppnar applikationen för Gmail och berättar att han tycker det är svårt att veta vart                

han ska lägga in saker i applikationen och vart han skriver mail. Han trycker på skräpposten                

och visar hur mail ibland kan försvinna och hamna i skräpposten och berättar att det är lätt att                  

glömma bort att titta där. Han berättar att han har svårt att veta vilken mailadress han är inne                  

på. När Michael får frågan om han skulle vilja ändra på något i applikationen så visar han på                  

mobilen och svarar:  

 

“När jag går in i menyn så är den vit, men om jag går till inkorgen så blir                  

bakgrunden rosa och texten röd. Det gillar jag inte, jag har väldigt svårt att läsa               

texten då”.  
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När Michael får frågan om det finns någon applikation som han tycker är enkel så svarar han                 

tv.nu. Han öppnar applikationen och säger “allt är bra, menyn är väldigt enkel att använda               

med stor och tydlig text, vilket gör det enkelt att hitta”. 

 

4.2.4 Deltagare fyra, Carina 

När Carina får frågan om vilka applikationer hon tycker är krångliga svarar hon Svenska              

Dagbladet och Wish. Carina öppnar applikationen för Svenska Dagbladet och en           

popup-annons dyker upp, Carina suckar och säger:  

 

 

“Jag gillar inte när annonserna dyker upp på där här viset. Dels är de jobbiga att                

stänga ner på grund av att kryssrutan är väldigt liten men sen är det även jobbigt                

mot ögonen eftersom man fokuserar på en sak och sedan dyker det upp något              

annat”.  

 

Carina förklarar även att annonserna som visas högst upp på sidan är störande, eftersom de               

inte går att trycka bort. Carina scrollar i flödet och förklarar “Jag tycker att bilderna känns                

väldigt små när de placeras bredvid varandra och även texten, allt känns litet”. Hon försöker               

zooma med fingret för att få en av bilderna större, men det går inte. Hon vänder på telefonen                  

för att försöka se bilderna i liggande vy, men sidan vänder sig inte. Hon berättar att hon inte                  

gillar den horisontella menyn eftersom det är alldeles för liten text och den är placerad för                

nära innehållet under, vilket gör den svårare att se. När Carina får frågan om vad hon skulle                 

vilja ändra i applikationen svarar hon:  

 

“Det skulle underlätta att kunna förstora texten och bilderna. Det hade varit bra             

om man kunde zooma med fingrarna för då kan man förstora vissa delar utan att               

hela sidan blir för lång. Det hade även underlättat att ha all information samlat              

på ett ställe istället för att sprida ut det på flera olika menyer. Då hade jag nog                 

kunnat hitta informationen mycket lättare, nu visste jag knappt var jag skulle            
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leta”. 

 

Carina öppnar applikationen för Wish och förklarar att hon tycker den är alldeles för rörig.               

Hon visar bilder i applikationen och säger “Det hade varit bättre om det var en bild på                 

produkten med text under bilden, inte flera små bilder intryckta i en liten ruta”. En annons                

visas och Carina försöker trycka på krysset högst upp i det vänstra hörnet, men hon lyckas                

inte trycka bort annonsen. ”Det är väldigt irriterande när man inte kan trycka bort annonsen               

och istället råkar gå in på den”. Hon berättar att detta gör henne irriterad, eftersom hon tycker                 

det ska vara lätt att se vart man kan trycka bort annonserna. Hon visar sökrutan och förklarar                 

att hon har svårt att se eftersom färgerna går in i varandra. “Sökrutan är ju ganska stor i                  

appen men på grund av valet av färg på text och bakgrund så har jag svårt att se sökrutan                   

och även skriva i den”. Det är en mörkblå transparent ruta på en blå bakgrund med en ljusblå                  

text. När Carina får frågan om vad hon skulle vilja ändra i applikationen så svarar hon att det                  

hade varit mycket lättare att se om det var en bild på produkten de säljer och inte flera små                   

bilder i en ruta. Hon berättar att en högre kontrast mellan text och bakgrund också hade                

underlättat användandet.  

 

När Carina får frågan om det finns någon applikation som hon tycker är enkel så svarar hon                 

Tv4play. Hon förklarar att det är en tydlig fördelning mellan artiklarna och stora bilder, vilket               

gör att det är enkelt att hitta informationen hon letar efter. Carina öppnar applikationen och               

visar att det bara finns en meny. “Det underlättar att hitta information på sidan när det bara                 

finns en meny, då vet jag vart allting finns samlat”. Hon berättar att det är lättare att se en                   

video eller bild istället för att läsa en text och visar att det är just det hon gillar med denna                    

applikationen. 

 

4.3 Resultat fördjupad observation av applikationsanvändning  
Föregående undersökningar visade att deltagarna upplevde mest tillgänglighetsproblem med         

Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Därav undersöktes applikationsanvändningen        

vidare i en fördjupad observationsstudie och intervju. Detta urval baseras på vad deltagarna             
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svarade i enkätundersökningen, samt de valen de fyra deltagarna gjorde i föregående            

observation när de blev ombedda att visa vilka applikationer de tyckte var problematiska och              

inte tillgängliga. Deltagarnas tillgänglighetsproblem av applikationerna har sammanfattats i         

följande kategorier: navigering, meny, text och färg, bild och video, samt annonser.  

 

4.3.1 Navigering 

Deltagarna hade stora problem med att utföra uppgifterna hitta väder, hitta lokala nyheter och              

förstora texten. Samtliga upplevde att sporten var väldigt lätt att hitta då den oftast var               

placerad direkt i snabbmenyn. Kristina och Michael hade svårt att finna sporten i Svenska              

Dagbladet då sporten placerades under en dold sektion i hamburgermenyn. När           

undersökningen var färdig och vi visade Michael vart sporten var säger han “Jag hade aldrig               

hittat sporten där”. På samtliga applikationer kunde man navigera både vågrätt och lodrätt. På              

grund av att deltagarna inte visste att man kunde navigera i sidled på samtliga snabbmenyer så                

missade dom viktig information. Kristina säger “Applikationerna är så enkelt uppbyggda att            

man tror att det bara ska gå att bläddra upp och ner, men det är först nu jag märker hur                    

svåra de faktiskt är”.  

 

Deltagarna hade även problem med att hitta en genväg tillbaka till startsidan. Varje deltagare              

försökte navigera tillbaka till startsidan via applikationens logotyp, specifikt Aftonbladet och           

Expressen, men utan framgång. Istället fick deltagarna backa flera steg via tillbakaknappen            

för att återigen komma till startsidan. Leif säger “Det är oerhört tidskrävande och             

frustrerande att man ska behöva backa flera steg tillbaka för att komma till startsidan”. Även               

Michael delar samma åsikt “man är så van att dagens appar och webbsidor alltid har en                

logga högst upp på sidan som tar dig tillbaka till startsidan”. Vad deltagarna inte visste var                

att de kunde navigera tillbaka till startsidan om de tryckte på fliken nyheter. Logotypen för               

Svenska Dagbladet var klickbar, men på grund av att logotypen för Aftonbladet och             

Expressen inte var klickbar så antog deltagare ett att Svenska Dagbladets logga inte heller var               

det och de försökte inte ens navigera till startsidan via loggan.  

 

Leif upplevde svårigheter på tvsidan för Aftonbladet, eftersom tangentbordet inte automatiskt           
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försvann efter han gjorde en sökning. Leif försökte att trycka utanför tangentbordet för att få               

bort det men utan resultat. Han backar istället flera steg tillbaka och får då bort tangentbordet.  

 

4.3.2 Meny 

Samtliga deltagare upplevde stora tillgänglighetsproblem med både Aftonbladet, Expressen 

och Svenska Dagbladet. Typsnittet i samtliga menyer upplevdes som små av alla deltagare, se 

figur 1.  

 

 

Figur 1. Horisontell meny visas på Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.  

 

Leif berättar om hur han upplevde Svenska Dagbladets och Expressens menyer:  

 

“Jag tycker det är lite för liten storlek på texten i hamburgermenyn. Även texten i               

menyn upptill är alldeles för liten. När jag tryckt på ett val i den menyn så visas                 

andra val i mindre text. De är svåra att se och det blir ett rörigt intryck, där det är                   

svårt att trycka på rätt text, och hamna på rätt sida. Expressen var lika illa, det                

enda som var bra var att de hade en meny längst ner på sidan som ständigt syntes                 

och hade relevanta kärnämnen på displayen”.  
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Carina upplevde också svårigheter med menyerna på Svenska Dagbladet på grund av textens             

storlek och hon förklarar:  

 

“Jag ser inte riktigt vad som står i menyerna. När jag öppnade hamburgermenyn             

och tryckte på världen så trodde jag att jag tryckte på vädret. Texten är alldeles               

för liten för att kunna läsa. Om det redan finns så mycket plats i menyn, varför                

kan de inte göra texten större”. 

 

Kristina och Michael missade informationen under den dolda sektionen på Svenska           

Dagbladet, se figur 2. Kristina och Michael missade även de lokala nyheterna i Aftonbladet              

på grund av att texten i hamburgermenyn var för liten. Deltagarna fann menyerna i              

Aftonbladet och Expressen förvirrande då informationen placerades i tre olika menyer. Carina            

säger “På Aftonbladet måste man leta både i snabbmenyn, hamburgermenyn och de tre             

prickarna vilket gör det omöjligt att hitta det man letar efter”. Kristina menar att även               

Expressen har problem med sina menyer och säger: 

 

“Jag har svårt att hitta det jag letar efter på Expressen. Det finns en vanlig meny                

upptill på sidan, och en nedtill på sidan, och även en med ikoner längst ner, vilket                

gör det lite svårt att förstå och svårt och veta vart informationen finns“. 

 

Svenska Dagbladet har endast en hamburgermeny och en snabbmeny vilket samtliga deltagare            

föredrog. Deltagarna hade velat se en mer logisk kategorisering bland menyerna. I dagsläget             

skapar det förvirring bland deltagarna då de har svårt att hitta den information de söker efter,                

se figur 2. “Sporten för mig är ett kärnämne som borde vara lättillgängligt på nyhetssidorna,               

så jag förstår inte varför Svenska Dagbladet inte placerar sporten i snabbmenyn eller gör det               

mer synligt än vad det är idag” säger Michael.  
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Figur 2. Hamburgermeny: Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.  

4.3.3 Text och Färg 

Brödtexten i samtliga applikationer var alldeles för liten enligt deltagarna. Deltagarna hade            

mycket svårt att läsa texten i artiklarna men tyckte att rubrikerna hade en bra storlek, se figur                 

3. När deltagarna blev ombedda att förstora texten så var det endast Michael som lyckades               

hitta en funktion på Aftonbladet som gjorde det möjligt att förstora texten. Samtliga deltagare              

försökte förstora texten genom att zooma med fingrarna över skärmen.  
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Figur 3. Rubrik och brödtext visas på Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.  

 

Samtliga deltagare tyckte att texten var lättare att läsa när det var en hög kontrast mellan                

bakgrund och text, och de hade lättast att läsa text i fet stil. Kristina säger:  

 

“Jag tycker att den svarta texten mot den vita bakgrunden är bra på alla tre               

appar. Jag har lätt för att se rubrikerna, så det är också bra. Vissa små bilder är                 

lite svåra att se, men annars tycker jag att färg och textmässigt så är det bra“. 

 

Deltagarna hade svårt att läsa text som placerats framför en färgglad bakgrundsfärg. Svenska             

dagbladet hade ett segment med en rosa bakgrundsfärg och blå text och ett annat segment med                

blå bakgrundsfärg med blå och röd text.   

 

“Jag gillar inte att de blandar texten med svart och blå färg. Det är bättre med vit                 

bakgrund och svart text för att få så hög kontrast som möjligt. Den ljusblåa              

bakgrunden med den svarta och blåa texten är värst tycker jag. Jag får anstränga              

mig oerhört mycket för att se vad som står i texten” säger Carina.  
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Aftonbladets sportsida har en rosa bakgrund med rosa rubriker som alla deltagare fann             

problematisk. Michael och Leif förklarar:  

 

“ Jag gillar inte när de har bakgrundsfärgen i rosa och sen texten i en mörkare                

rosa, det kan jag inte alls läsa. Det måste vara bättre kontraster. Personligen             

tycker jag att just gröna och gula färger är väldigt svåra att se, det går inte alls”.                 

(Michael) 

 

“Jag har däremot lite svårare för sportsidan, och den rosa bakgrunden mot den             

röda tunna texten. Sportsidan är rörigare, med olika textstorlekar och olika           

färger på bakgrund som rosa, ljusrosa, gul, och väldigt små bilder för de videos              

som finns, det gör det svårt att se.” (Leif) 

 

Expressens klickbara läs mer-länkar har en blå text som ofta placeras framför en grå              

bakgrund. Deltagarna hade mycket svårt att läsa dessa texter, men de hade mycket lätt att läsa                

svart text som placerats framför en vit bakgrund då kontrasten blev väldigt hög. Deltagarna              

fann flera färgade länkar i brödtexten på samtliga applikationer som de upplevde stora             

problem med, se figur 4. Carina säger: 

 

“Det jag gillade minst var den färgade texten i artiklarna som det gick att trycka               

på. Jag råkade trycka på en av texterna som skickade mig till något helt annat.               

Det borde inte finnas länkar i artiklarna, vi som inte ser så jättebra håller ju               

oftast ett finger på skärmen hela tiden för att orientera oss, då är det inte så bra                 

om man blir skickad till något helt annat”. 
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Figur 4. Färgade länkar visas på Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.  

 

När Michael och Carina kom till sidor med mycket liten text höll de telefonen cirka tre                

centimeter ifrån sitt ansikte för att kunna tyda texten trots att de ser dåligt på nära håll. När de                   

hade telefonen så nära ansiktet utsattes ögonen för hög ansträngning och de hade då mycket               

svårt att tyda den lilla texten. Kristina och Leif höll däremot telefonerna på en armlängds               

avstånd då de såg bättre på långt håll, men på grund av avståndet såg de inte den minsta                  

texten. Detta var inget de var medvetna om förrän vi upplyste dem under observationen.  

 

4.3.4 Bild och Video 

I samtliga nyhetsapplikationer presenteras artiklarna med en bild, se figur 5. Dessa bilder             

upplevdes av alla deltagare som väldigt små då artiklarna oftast presenterades med två till tre               

bilder på samma rad. Kristina förklarar: “Jag har svårt att tyda de små bilderna, men det är                 

även tack vare dem som jag kan se att det är ett byte mellan de olika nyheterna”.  
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Figur 5. Bilder i artiklar visas på Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.  

 

På samtliga tre applikationer förekom det text på bilderna eller på videos, se figur 6. När                

texten placerades direkt på bilden/videon så hade deltagarna svårigheter att läsa texten, det             

föredragna sättet hade varit att placera texten framför en bakgrundsfärg under eller på bilden.              

Även här önskade deltagarna att man använde enbart svarta och vita färger på text och               

bakgrund för att öka läsbarheten.  

 

 

Figur 6. Text på video/bilder visas på Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.  
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Något mer som deltagarna fann problematiskt var rörligt material som startades automatiskt. 

Michael och Kristina önskade att man själv fick välja att aktivera en video istället för att den 

startade automatiskt. Michael förklarar:  

 

“Jag skulle vilja få allt rörligt material att stå still. Det bästa hade varit om man                

själv kunde starta en video istället för att den startar av sig själv så fort man                

hamnar på sidan. Sedan gillar jag heller inte att de har texten på bilden i videos.                

Ett bra sätt att ha text över bild är att ha en bakgrund till texten”. 

 

4.3.5 Annonser 

Resultatet för annonserna visade att deltagarna tyckte att popup-annonser var ett problem,            

men att Expressens annonser upplevdes som mindre svåra att hantera då hade ett tydligt kryss               

som man kunde stänga ner annonsen med, se figur 7. 

 

Figur 7. Popup-annonser visas på Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.  

 

Annonser som placerats i flödet i applikationerna upplevdes också som ett problem då flera av               

deltagarna hade svårt att se att dessa var nyhetsartiklar eller annonser. Leif förklarar: 
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“Jag skulle vilja ändra hur annonserna visas i alla appar. Just nu visas stora              

annonser som dyker upp över hela sidan och är svåra att trycka bort. Det finns               

också mindre annonser på sidan som ser precis ut som nyhetsinlägg, detta            

förvirrar mycket och jag har svårt att se vad som är annons och vad som är en                 

artikel”. 

 

Deltagarna önskar att annonserna placerades längre ner i flödet för att minimera            

missförståndet, Carina säger:  

 

“Jag skulle vilja göra annonserna mindre eller placera dom längre ner i flödet.             

Det händer mig flera gånger att jag klickar på annonser ofrivilligt på grund av att               

den dyker upp från ingenstans eller är för lik artiklarna i utseendet”. 

 

I tabell 1 som visas nedan presenteras en sammanställningen över de tillgänglighetsproblem            

som deltagarna mötte när de navigerade på Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet.            

Tabellen är en sammanställning av resultatet som redovisas över. 
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Tabell 1. En sammanfattning av tillgänglighetsproblem i Aftonbladet, Expressen och Svenska           

Dagbladet.  
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5 Diskussion 
Med studien ville vi undersöka utformningen av nyhetsapplikationer som används i mobilen,                  

för att göra en användbarhetsutvärdering för att se hur tillgängligt det är för äldre användare               

med nedsatt syn. I denna del kommer vi att diskutera befintliga tillgänglighetsriktlinjer från             

WCAG 2.1 i förhållande till vårt resultat samt diskutera tidigare forskning i förhållande till              

vårt resultat.  

 

5.1 Resultatdiskussion WCAG 2.1 
I resultatet visas att de nyhetsapplikationer som undersöktes har vissa brister enligt deltagarna.             

Flera av de problem deltagarna upptäckte finns redan med i WCAG 2.1            

tillgänglighetsriktlinjer, vilket visar att nyhetsapplikationerna inte följt alla de riktlinjer som           

finns. Princip tre och fyra undersöks inte eftersom de riktlinjerna enbart behandlar kod, samt              

riktlinje 2.3 eftersom vi inte kan undersöka om nyhetsapplikationer kan framkalla krampanfall            

då våra deltagare inte faller under denna målgrupp. Utöver de riktlinjer som finns             

presenterade så visar vårt resultat att det behöver finnas mer riktlinjer som är tydligt              

framställda för applikationer i mobiltelefoner och för äldre användare med synnedsättning.           

Dessa punkter presenteras och diskuteras nedan. 

 

5.1.1 Bild  

1. För små bilder kan inte tydligt ses av alla användare. En riktlinje som innefattar format och                 

minsta storlek på bilder behövs så att alla bilder kan ses av samtliga användare.  

 

5.1.2 Meny 

2. För små typsnitt i menyn gör att användare med nedsatt syn inte kan urskilja texten. En                 

riktlinje om minsta storlek för text i meny bör göras för att alla användare ska kunna se texten                  

i menyn. WCAG 2.1 beskriver i riktlinje 1.4.8 Visuell presentation om radlängd och radhöjd,              
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men eftersom detta är anpassat efter webb och inte mobil, så går det inte att tillämpa på                 

mobilapplikationer.  

 

3. Mer än två menyer i en applikation upplevs som rörigt av användaren och gör det svårt att                  

hitta information. En riktlinje om antalet menyer bör göras för att underlätta för samtliga              

deltagare att navigera och hitta information.  

 

5.1.3 Text 

4. För liten brödtext gör det svårt för användare att se vad det står. För att all text ska kunna                    

läsas av alla användare bör en riktlinje finnas som specificerar minsta storlek på brödtext.              

WCAG 2.1 beskriver i riktlinje 1.4.8 Visuell presentation om radlängd och radhöjd, men             

eftersom detta är anpassat efter webb och inte mobil, så går det inte att tillämpa på                

mobilapplikationer.  

 

Tabell 2 som visas nedan presenterar hur resultatet från undersökningarna värderats i            

förhållande till WCAG 2.1. De problem som inte finns representerade i WCAG 2.1 visas              

under övrigt - utanför principerna. 
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Tabell 2. Visar riktlinjer som överensstämmer med WCAG 2.1 och övriga riktlinjer som inte 

överensstämmer med WCAG 2.1. 
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5.2 Resultatdiskussion vetenskapliga studier 
Resultatet från Clegg-Vinell, Bailey och Gkatzidou (2014) fallstudie visar att det finns brister             

i dagens tilllgänglighetsriktlinjer och deras resultat visar tre punkter som saknas inom de             

befintliga riktlinjerna:  

 

1. Ikoners syfte oklart  

2. Bekräftelse meddelanden försvinner innan användaren hinner läsa dem  

3. Storlek på knappar är för liten  

 

Resultatet från vår undersökning stämmer överens med punkt ett och tre.  

 

Punkt ett Ikoners syfte oklart. Vårt resultat visar att flera av användarna inte visste vad ikonen                

i form av tre punkter på aftonbladets applikation var för något. Användarna hade för övrigt               

lätt att förstå övriga ikoners syfte. Denna punkt placeras under princip ett: Möjlig att uppfatta               

från WCAG 2.1, riktlinje 1.4 Urskiljbart, som beskriver att komponenter och grafik ska             

designas med tillräckliga kontraster så att personer med nedsatt syn inte ska missa någon              

information. En utmaning för äldre personer är att synen förändras men också att tekniken              

förändras (Piper, Brewer och Cornejo, 2016) vilket ställer krav på hur komponenter och grafik              

utformas och att det finns tillräckliga kontraster så att de tydligt kan se.  

 

Punkt två Bekräftelsemeddelanden försvinner innan användaren hinner läsa dem. I de           

applikationer som vi undersökt visas inga meddelanden som försvinner innan användaren           

hinner läsa dem, så i våra användartester med nyhetsapplikationer var detta inte ett problem.              

Denna punkt faller under princip två Hanterbar från WCAG 2.1, riktlinje 2.2 Tillräckligt med              

tid, som innefattar att  ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet. 

 

Punkt tre Storlek på knappar är för liten. På samtliga nyhetsapplikationer som undersöktes så              

tyckte deltagarna att det var för litet utrymme runt olika element. De hade svårt att trycka på                 

rätt text i menyn eftersom det var för liten text och för litet utrymme runt texten. Denna punkt                  
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har vi placerat under princip två Hanterbar från WCAG 2.1 tillgänglighetsriktlinjer, eftersom            

den faller under riktlinje 2.5 Peka och markera, som innefattar att det ska vara möjligt att                

kontrollera gränssnitt med endast ett finger/musmarkör/röst markör.  

 

I undersökningen av Clegg-Vinell, Bailey och Gkatzidou (2014) jämförde de resultatet med            

WCAG 2.0 tillgänglighetsriktlinjer. Ett komplement till riktlinjerna gjordes år 2018, så de tre             

punkterna finns nu representerade i WCAG 2.1.  

 

Díaz-Bossini och Moreno (2014) analyserar och utvärderar tre mobilapplikationer (Big          

Launcher, Fontrillo and the Mobile Accessibility for Android) mot en checklista som är             

framställd efter granskning av litteratur och befintliga riktlinjer. I deras jämförelse mot            

checklistan är det punkt tre Window Features (WDG-BWF) i applikationerna som är minst             

implementerad, följt av punkt fyra Content Layout Design (WDG-CLD) och punkt två Use of              

Graphics (WDG-UG). I jämförelse mot vårt resultat från undersökningarna så kan vi            

konstatera att två av de sex punkter som deltagarna fann mest problematiska i vår              

undersökning; önskar bättre UX i menyerna och navigation i sidled hittades inte, faller under              

WDG-CLD. De resterande fyra punkterna som våra deltagare upplevde som mest           

problematiska är mer implementerade i Díaz-Bossini och Moreno (2014) analys. Färgade           

länkar är svåra att läsa faller under Use of Color and BackGround (WDG-UCB). De              

återstående tre punkterna som presenteras nedan finns inte med i checklistan och har i vår               

undersökning placerats under övrigt, eftersom resultatet visade inte de inte heller täcktes av             

WCAG 2.1. 

 

● (1) Storlek på bilder är för små och svåra att se 

● (2) Storlek på typsnitt i menyn är för liten och svår att läsa  

● (4) Storlek på brödtext är för liten och svår att läsa  
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Den vetenskapliga studien av Siebra et al. (2015) resulterar i fem riktlinjer för användare med               

låg till medel synnedsättning. Nedan följer en diskussion kring de olika riktlinjerna i             

förhållande till vårt resultat från undersökningarna. 

 

1. R7: The system must provide documentation in alternative forms, using big fonts, without              

serigraph, with good format, providing alternatives to information presented in colors.  

 

Denna riktlinje överensstämmer med vårt resultat och presenteras som punkt två Storlek på             

typsnitt i menyn är för liten och svår att läsa, under övriga riktlinjer som inte täcks av WCAG                  

2.1. 

 

2. R8: The system must ensure that the perception of text and figures can be also                

comprehended without the use of colors. 

 

Denna riktlinje motsvarar princip ett: Möjlig att uppfatta i WCAG 2.1, riktlinje 1.4.1 Använd              

inte enbart färg för att förmedla information. Vår undersökning visar att deltagarna har             

problem med färgade länkar i brödtexten på applikationerna, eftersom det är lätt att trycka sig               

vidare av misstag. Deltagarna har svårt att tyda läs mer-länkarna som visas i blå text framför                

en grå bakgrund och berättar att de har lättare för att läsa svart text på vit bakgrund.  

 

3. R9: The use of applications must not modify the operating system configuration. This              

means, the application must maintain the font, size, color and other configurations, which are              

defined by users. 

 

Denna riktlinje finns inte bland WCAG 2.1 och eftersom deltagarna i vår undersökning aldrig              

utförde några ändringar i mobiltelefonerna så kunde vi inte granska om telefonens            

inställningar tillämpades på nyhetsapplikationerna. 
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4. R10: The system must present canvas amplifier and possibility to limit the maximum              

zoom, without loss of the characteristics of the canvas configuration (position of icons, etc.). 

 

Denna riktlinje motsvarar princip ett: Möjlig att uppfatta i WCAG 2.1, riktlinje 1.1             

Textalternativ. I vår undersökning försökte deltagarna zooma för att lättare kunna se            

innehållet i applikationerna. En funktion för zoom fanns inte i någon av applikationerna,             

vilket gjorde deltagarna förvirrade.  

 

5. R12: The system must provide adjustable brightness/contrast/color controls. This feature           

changes the foreground/background color of the screen and modifies the brightness to meet             

individual needs. 

 

Denna riktlinje täcks av princip ett: Möjlig att uppfatta i WCAG 2.1 och motsvarar deras               

riktlinje 1.4.3 Kontrastförhållanden och 1.4.11 Kontrast för innehåll som inte är text. Vårt             

resultat visar att samtliga deltagare i vår undersökning hade svårt att se färgad text framför vit                

och färgad bakgrund.  

 

En jämförelse av dessa riktlinjer i förhållande till vårt resultat visar att ytterligare riktlinjer              

utöver Siebra et al. (2015) fem riktlinjer behöver kompletteras till WCAG 2.1. Det vår              

undersökning kommit fram till är att även följande punkter behövs för att mobila             

applikationer ska vara tillgängliga för användare med synnedsättning:  

 

● (1) Storlek på bilder är för små och svåra att se 

● (3) Fler än två menyer gör navigationen svårare 

● (4) Storlek på brödtext är för liten och svår att läsa 

 

Ballantyne et al. (2018) har analyserat WCAG samt analyserat beforskade          

tillgänglighetsriktlinjer i vetenskapliga publikationer och gjort en lista med en          

sammanställning av totalt 11 riktlinjer, där nio av dessa är riktade mot användare med nedsatt               
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syn. Resultatet från undersökningen som utfördes av Ballantyne et al. (2018) visar att de              

riktlinjer som upplevdes som mest problematiska var inom design och innehåll. Nedan            

presenteras kategorierna som applikationerna hade mest tillgänglighetsproblem med och en          

jämförelse mot vårt resultat. 

 

Video: applikationer ger alternativ till videoinnehåll, till exempel bildtexter och          

ljudbeskrivningar av visuellt innehåll. Denna kategori har enligt Ballantyne et al. (2018) inte             

riktats mot användare med en synnedsättning i deras undersökning. Denna kategori täcks av             

WCAG 2.1 och motsvarar deras riktlinje 1.2.1 erbjud alternativ om en inspelning enbart             

består av ljud eller video. Resultatet i vår undersökning visar att samtliga nyhetsapplikationer             

tillhandahöll alternativ till videoinnehåll men att undertexten på två av tre           

nyhetsapplikationer var svårlästa. 

 

Text: texten görs i lämpligt format, storlek och färg. Textalternativ som tal, blindskrift eller              

symboler tillhandahålls för icke-textinnehåll. Denna kategori faller delvis under WCAG 2.1           

under riktlinjerna 1.4.3 använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund, samt 1.4.5            

använd text, inte bilder, för att visa text. Vår undersökning visar att samtliga             

nyhetsapplikationer hade för liten brödtext som gör det svårt för användare att se vad det står.                

För att all text ska kunna läsas av alla användare bör en riktlinje finnas som specificerar                

minsta storlek på brödtext. Detta resultat presenterar vi som punkt fyra Storlek på brödtext är               

för liten och svår att läsa under övriga riktlinjer som inte täcks av WCAG 2.1. Något som                 

Ballantyne et al. (2018) undersökning inte visar men som vårt resultat har fått fram är att en                 

riktlinje om minsta storlek för text i meny bör göras för att alla användare ska kunna se texten                  

i menyn då samtliga nyhetsapplikationer hade problem med detta. Detta resultat presenterar vi             

som punkt två Storlek på typsnitt i menyn är för liten och svår att läsa under övriga riktlinjer                  

som inte täcks av WCAG 2.1. 

 

Audio: applikationen tillåter användare att styra och få tillgång till ljud. Applikationen            

tillhandahåller alternativ till ljudinnehåll, t.ex. texttranskriptioner eller undertexter. Denna         

kategori täcks av WCAG 2.1 och motsvarar deras riktlinje 1.2.2 texta inspelad rörlig media              
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(video, ljud, animationer) samt 1.4.2 ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller             

sänka ljud. I våra användartester med nyhetsapplikationer var detta inte ett problem. 

 

UI element: användargränssnitt (UI), inklusive bilder, är tydligt märkta, färgade och           

placerade på skärmen. Gör det enkelt för användarna att navigera runt i applikationen, hitta              

innehåll, förstå innehållet och bestämma var de är i applikationen. Ge användaren kontroll på              

sidan för att ändra textstorleken. Denna kategori behandlas delvis av WCAG 2.1 under             

riktlinjerna 1.4.4 se till att text går att förstora utan problem och 3.2.3 var konsekvent i                

navigation, struktur och utformning. I vår undersökning hade samtliga nyhetsapplikationer          

navigationsproblem, samt att texten inte gick att förstora. De tillgänglighetsproblem som           

upptäcktes i vår undersökning som inte behandlas av WCAG eller vetenskapliga           

publikationen var att en riktlinje som innefattar format och minsta storlek på bilder behövs så               

att alla bilder kan ses av samtliga användare. Detta resultat presenterar vi som punkt ett               

Storlek på bilder är för små och svåra att se under övriga riktlinjer som inte täcks av WCAG                  

2.1. En riktlinje om antalet menyer bör göras för att underlätta för samtliga deltagare att               

navigera och hitta information. Detta resultat presenterar vi som punkt tre Fler än två menyer               

gör navigationen svårare under övriga riktlinjer som inte täcks av WCAG 2.1. 

 

En jämförelse av dessa riktlinjer i förhållande till vårt resultat visar att vår undersökning              

hittade ytterligare tre riktlinjer som behöver kompletteras till WCAG 2.1: 

 

● (1) Storlek på bilder är för små och svåra att se 

● (2) Storlek på typsnitt är för liten och svår att läsa  

● (3) Fler än två menyer gör navigationen svårare 

 

5.3 Metoddiskussion 
Studien utgår ifrån en litteratursökning i olika databaser som vi tidigare arbetat med. Vi sökte               

i Google Scholar, ACM Digital Library och HKR Summon då de har stora mängder              

vetenskapliga artiklar inom informatik. Ett problem som vi stötte på under vår            
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litteratursökning var att många av de vetenskapliga artiklar som vi hittade fokuserade på fel              

typ av synfel. För att hitta artiklar som fokuserade på en mild grad av synnedsättning ändrades                

sökorden från visual impairment till vision loss och low vision. Vi hade även svårt att hitta                

vetenskapliga artiklar som inriktade sig mot nyhetsapplikationer i mobilen.  

 

Vårt val att fokusera på mobila nyhetsapplikationer baseras på de äldre användarnas            

mobilvanor, som visar att användning av nyhetssajter är en av tre aktiviteter som är vanligast               

bland internetanvändare i åldersgruppen 65-85 år (SRF 2017, s.12). Forskning kring           

nyhetsapplikationer var något som vi inte hittat bland vetenskapliga publikationer, vilket           

också påverkade vårt belsut att inrikta oss mot nyhetsapplikationer.  

 

I urvalsprocessen reflekterade vi över varje studies syfte för att noggrant välja ut de              

vetenskapliga artiklarna som vi ville arbeta vidare med. Artiklarna var på engelska vilket gör              

att det finns en risk för feltolkning när text översätts från ett annat språk. För att inte få ett                   

felaktigt resultat så använde vi oss av engelsk-svensk ordbok online och grundligt läste             

igenom varje mening för att få en översättning som var korrekt.  

 

Metoden enkätundersökning användes för att nå ut till så många användare som möjligt och              

samla in information om deras mobilvanor. En nackdel med enkätundersökningar är att man             

inte träffar deltagarna och kan ställa följdfrågor på deras svar. Detta ställer högre krav på               

formuleringen av de frågor som finns med. Vi hade frågor med öppna svar, vilket krävde mer                

tid för att analysera och tolka. Då vår målgrupp var användare med en synnedsättning så var                

det extra viktigt med formgivningen av enkäten för att säkerställa att den var tillgänglig och               

med god läsbarhet. Det finns alltid en risk för dålig svarsfrekvens när man skickar ut enkäter,                

av den anledningen tog vi hjälp av SRF och SeniorNet för att nå ut till så många som möjligt.                   

Tack vare dessa organisationer lyckades vi nå ut till rätt målgrupp och även finna deltagare               

som ville ställa upp på observationsstudie och intervju. Via enkätundersökningen kunde vi nå             

ut till deltagare som var bosatta i olika delar av landet vilket inte begränsade oss geografiskt.  

 

 

61 



 

För att kunna besvara frågeställningen: Hur anpassade är WCAG 2.1 tillgänglighetsriktlinjer           

för mobilen utifrån kontexten nyhetsapplikationer och äldre användare med synnedsättning?          

valdes en kvalitativ datainsamling i form av en observationsstudie med intervjufrågor följt av             

en fördjupad observationsstudie med intervjufrågor. Att utföra en observation och intervju är            

resurskrävande då det tar tid att finna deltagare, skriva och forma metoderna samt analysera              

och tolka resultatet.  

 

Något som kan ifrågasättas och uppfattas som en svaghet i uppsatsen är att fyra deltagare med                

nedsatt syn inte kan stå för en hel befolknings åsikter kring tillgängligheten på             

mobilapplikationer. För att kunna fördjupa sig i målgruppen valdes därför deltagare till            

observationsstudierna baserat på deras geografiska placering, då vi ville säkerställa att vi            

kunde träffa deltagarna upprepade gånger och få en fördjupad inblick i deras upplevelse.             

Observationsstudierna med intervju genomfördes i en avslappnad miljö, vilket var i deras            

hemmiljö, där deltagarna kände att de kunde tala öppet och tänka högt. Eftersom vi träffade               

deltagarna upprepade gånger kände de sig bekväma med oss och vågade uttrycka sig i              

observationerna på ett avslappnat sätt. 

 

Fältanteckningar gjordes av den ena observatören under observationsstudierna för att          

dokumentera deltagarnas beteende och handlingar medan den andra observatören fokuserade          

på att ställa intervjufrågor och följdfrågor. En nackdel med att inte spela in observationen var               

att vi inte kunde gå tillbaka och kolla eller lyssna på situationen igen, men eftersom vi träffade                 

deltagarna upprepade gånger kunde vi alltid ställa följdfrågor om något var otydligt för oss.  

 

6 Slutsats 
Vårt syfte var att undersöka om tillgänglighetsriktlinjerna WCAG är anpassade för           

mobilapplikationer och för äldre användare med nedsatt syn. För att få svar på detta utförde vi                

användartester på utvalda nyhetsapplikationer, för att göra en jämförelse mot WCAG 2.1 och             

tidigare forskning. Vårt arbete visade att de nyhetsapplikationer som undersöktes, dvs.           

Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet hade brister och kan göras mer tillgängliga för             
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äldre användare med nedsatt syn. Som svar på frågeställningen: Hur anpassade är WCAG 2.1              

tillgänglighetsriktlinjer för mobilen utifrån kontexten nyhetsapplikationer och äldre        

användare med synnedsättning? har vi kommit fram till följande resultat.  

 

Tjugo problem för äldre med synnedsättning, varav fyra som inte finns med i WCAG 2.1.  

 

1. Storlek på bilder är för små och svåra att se.  

2. Storlek på typsnitt i menyn är för liten och svår att läsa 

3. Fler än två menyer gör navigationen svårare 

4. Storlek på brödtext är för liten och svår att läsa 

I vår jämförelse mot tidigare forskning så kan vi se att i de vetenskapliga studier som gjorts                 

där WCAG 2.1 diskuteras så återfinns tre av de fyra problem som vårt resultat visar, dvs punk                 

nr 2, 3, och 4. Resultatet från Clegg-Vinell, Bailey och Gkatzidou (2014) fallstudie nämner              

ingen av de 4 punkter som vårt resultat visar behöver implementeras till WCAG 2.1.              

Díaz-Bossini och Moreno (2014) tar upp samma problem som vår punkt 3 Fler än två menyer                

gör navigationen svårare. Resultatet från Siebra et al. (2015) visar en riktlinje som tar upp               

samma problem som vår punkt 2 Storlek på typsnitt i menyn är för liten och svår att läsa.                  

Resultatet från Ballantyne et al. (2018) visar en riktlinje som stämmer överens med våra punkt               

4 Storlek på brödtext är för liten och svår att läsa. Dessa resultaten styrker slutsatsen att det                 

behövs ytterligare tillgänglighetsriktlinjer i WCAG 2.1 för att dessa ska vara anpassade för             

mobilapplikationer och för äldre användare med nedsatt syn.  

Den punkt som inte styrks av tidigare forskning är punkt 1 Storlek på bilder är för små och                  

svåra och se. Varvid detta arbete kommer fram till slutsatsen att mer forskning behöver göras               

gällande detta problem. 
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6.1 Framtida forskning 
Eftersom denna undersökning inte granskar kodning, så skulle ytterligare forskning vara           

nödvändig för att gå igenom princip tre och fyra, samt riktlinje 2.3 med användare ur               

målgruppen. Vidare forskning behövs även kring de fyra punkter som presenteras under            

resultatdiskussion och som visar vad som saknas i de nuvarande tillgänglighetsriktlinjerna           

WCAG 2.1.  

1) Storlek på bilder är för små och svåra och se 

2) Storlek på typsnitt i menyn är för liten och svår att läsa 

3) Fler än två menyer gör navigationen svårare 

4) Storlek på brödtext är för liten och svår att läsa 

 
Ytterligare forskning kring punkterna kan bidra till att skapa tillägg till de befintliga             

riktlinjerna, vilket skulle göra applikationer mer lättillgängliga för fler användare. 

 

Vårt fokus i arbetet har varit användarnas upplevelse av tillgängligheten i nyhetsapplikationer.             

Siebra et al. (2015) och Cooper (2016) menar att WCAG borde fokusera mer på att mäta hur                 

upplevelsen är hos olika användare istället för att mäta hur väl de tekniska riktlinjerna              

uppfylls. Då tillgänglighet handlar om att så många människor som möjligt ska vara delaktiga              

så är det nödvändigt med fortsatt forskning med mer undersökningar som involverar fler             

användare med olika funktionshinder. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Enkätundersökning
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8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor och uppgifter vid fördjupad observation 
 
Aftonbladet 

Deltagaren får i uppgift att hitta vädret. 

Deltagaren får i uppgift att hitta lokala nyheter. 

Deltagaren får i uppgift att hitta sporten. 

Deltagaren får i uppgift att öka textstorleken.  

 

1. Tycker du att känns lätt eller svårt att hitta information på sidan via mobiltelefonen? 

2. Hittar du den informationen som du letar efter via mobiltelefonen? 

3. Tycker du att applikationen är tillgänglig och kan du förklara varför? 

4. Vad tycker du om layouten och färgerna i applikationen? 

5. Har du lätt eller svårt för att läsa texten i applikationen? 

6. Hur skulle du vilja att layouten i applikationen såg ut för att underlätta för dig? 

7. Finns det något som du skulle vilja förändra, lägga till eller ta bort i applikationen? 

 

Svenska Dagbladet 

Deltagaren får i uppgift att hitta vädret. 

Deltagaren får i uppgift att hitta lokala nyheter. 

Deltagaren får i uppgift att hitta sporten. 

Deltagaren får i uppgift att öka textstorleken.  

 

1. Tycker du att känns lätt eller svårt att hitta information på sidan via mobiltelefonen? 

2. Hittar du den informationen som du letar efter via mobiltelefonen? 

3. Tycker du att applikationen är tillgänglig och kan du förklara varför? 

4. Vad tycker du om layouten och färgerna i applikationen? 

5. Har du lätt eller svårt för att läsa texten i applikationen? 

6. Hur skulle du vilja att layouten i applikationen såg ut för att underlätta för dig? 

7. Finns det något som du skulle vilja förändra, lägga till eller ta bort i applikationen? 
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Expressen 

Deltagaren får i uppgift att hitta vädret. 

Deltagaren får i uppgift att hitta lokala nyheter. 

Deltagaren får i uppgift att hitta sporten. 

Deltagaren får i uppgift att öka textstorleken.  

 

1. Tycker du att känns lätt eller svårt att hitta information på sidan via mobiltelefonen? 

2. Hittar du den informationen som du letar efter via mobiltelefonen? 

3. Tycker du att applikationen är tillgänglig och kan du förklara varför? 

4. Vad tycker du om layouten och färgerna i applikationen? 

5. Har du lätt eller svårt för att läsa texten i applikationen? 

6. Hur skulle du vilja att layouten i applikationen såg ut för att underlätta för dig? 

7. Finns det något som du skulle vilja förändra, lägga till eller ta bort i applikationen? 
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