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En jämförande studie av två Windowsgränssnitt ur 

användbarhetssynpunkt med äldre människor 

Sammanfattning 

I dagens samhälle är det ofta viktigt att kunna använda datorer och internet för att göra olika 

vardagssysslor såsom hålla kontakten med släkt och vänner, kontakta myndigheter, utföra 

bankärenden och boka resor. Fortfarande finns det dock många som saknar kunskaperna att använda 

en dator, en grupp som är överrepresenterade bland dessa är pensionärerna.  

Det finns många olika operativsystem och vissa lämpar sig antagligen bättre än andra om man är över 

65 år och saknar tidigare datorkunskaper. I denna rapport undersöks huruvida det klassiska 

skrivbordsgränssnittet i Windows är bättre eller sämre än det nya gränssnittet Modern UI som 

återfinns i Windows 8 och Windows RT. I studien ingick fem par pensionärer i åldrarna 71-87 som 

utvärderades med hjälp av samupptäckarmetoden.  

Resultatet av studien visar att inget av de två undersökta systemen är optimalt för denna kategori av 

användare men att många av de nyheter som introducerades i Modern UI såsom levande paneler 

underlättade testpersonernas interaktion med datorn. 

A comparison study of two Windows interfaces from 

an accessibility perspective with elderly people 

Abstract 

In today's society it is often important to be able to use computers and the internet to do various chores 

such as keeping in touch with friends and family, contact the authorities, bank errands and book air-

plane tickets. Still there are many who lack the knowledge to use a computer, a group that is 

overrepresented among these are the retired. 

There are many different operating systems and some probably better suited than others for people that 

are above the age of 65 and have no previous computer knowledge. This report examines whether the 

classic desktop interface in Windows is better or worse than the new interface Modern UI in Windows 

8 and Windows RT. The study included five pairs of retirees aged 71-87 who were evaluated with the 

Co-Discovery method. 

The results of this study show that neither of the two interfaces is optimal for this category of users but 

that many of the new innovations introduced in the Modern UI such as live tiles eased the test 

subjects’ interaction with the computer.  
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Inledning 
Datorer och internet anses numera av de allra flesta som en viktig del av vardagen och något som det 

är svårt att klara sig utan. Trots detta är det fortfarande nästan en miljon svenskar som inte använder 

sig av sådan teknik (Findahl, 2012). Majoriteten av dessa personer tillhör en kategori människor som 

det sällan pratas om i samband med nya tekniker; pensionärerna. 22 procent av personerna mellan 66 

och 75 år saknar tillgång till internet och bland de som är 76 år eller äldre är den siffran så hög som 66 

procent (Findahl, 2012). ”Ej intresserad” och ”för krångligt” är de vanligaste svaren på varför de inte 

använder sig av teknikerna.  

Stiftelsen .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) har beräknat att det kommer finnas närmare en halv 

miljon människor som fortfarande saknar kunskap och möjligheter att använda datorer och internet år 

2020 (Findahl, 2010). I ett samhälle som allt oftare förutsätter att alla har tillgång till en dator med 

internetuppkoppling är det rimligt att anta att denna kategori av människor kan komma att få problem 

med att utföra de olika vardagssysslor som sakta emigrerar till nätet såsom bankärenden, biljettköp 

och beställning av resor. 

Det första steget för att ta sig ut på internet är att lära sig använda datorer. I slutet av 2013 lanserade 

marknadsledaren Microsoft sitt senaste operativsystem, Windows 8. Det grafiska gränssnittet i detta 

operativsystem skiljer sig stort från tidigare Windowsversioner och många användare uttryckte snabbt 

ett missnöje över att behöva lära sig det nya gränssnittet. Det är rimligt att anta att personer som 

saknar tidigare datorerfarenhet, exempelvis de äldre, inte skulle känna denna typ av missnöje med det 

nya gränssnittet och istället lära sig det utan förutfattade meningar om hur man använder en dator.  

Syfte och frågeställning 
I detta projekt undersöktes hur lätt det är för personer som är 65 år eller äldre och som saknar tidigare 

datorvana att lära sig gränssnittet i Windows 8 i jämförelse med det klassiska skrivbordsgränssnittet 

som Microsoft tidigare har använt i sina operativsystem. Projektet utredde även vilka fördelar 

respektive nackdelar dessa grässnitt har för äldre användare. 

Målet var att kunna svara på följande fråga: 

Vilka fördelar eller nackdelar finns det med att använda Windows 8 istället för tidigare 

Windowsversioner om man är äldre och saknar datorvana? 

För att svara på denna fråga formulerades tre delfrågor som fick sina svar via intervjuer med datorvana 

pensionärer och användartesterna: 

 Vad upplever testpersonerna och de intervjuade som krångligt eller svårt när de använder de 

undersökta Windowsversionerna? 

 Hur påverkar åldern människors inlärning och förmåga att använda persondatorer med 

Windows som operativsystem? 

 Underlättar pekskärmar istället för tangentbord och mus användandet av datorer för äldre 

datoranvändare? 
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Avgränsningar 
Det går utan större svårighet att utöka ett projekt som detta och göra det nästan hur stort som helst. För 

att arbetet inte skulle bli för stort krävdes det därför att ramarna för vad som ingick var väl definierade. 

En viktig avgränsning var att projektet till största delen skulle undersöka gränssnitten i själva 

operativsystemen och hur man navigerar i dem. Endast några få utvalda program och appar kommer 

beröras av studien och i de fallen kommer bara de mest grundläggande funktionerna testas.  

En annan viktig avgränsning var att projektet endast skulle analysera Modern UI i Windows 8 och 

jämföra det med det klassiska skrivbordsgränssnittet. Flera av Windows 8:s problem bottnar i det 

dubbla gränssnittet men dessa problem har diskuterats på annat håll och behandlas därför endast 

kortfattat i detta projekt. 

Målgrupp 
Målgruppen är äldre personer som saknar tidigare datorvana. Definitionen av äldre personer i denna 

rapport är att personerna åtminstone skall ha uppnått den svenska pensionsåldern 65 år. För att få vara 

med i studien krävdes det också att testpersonerna inte hade någon slags neurodegenerativ sjukdom 

och att de rent fysiskt var kapabla att använda en dator. För att lokalisera potentiella testpersoner och 

personer att intervjua kontaktades tidigt olika ålderdomshem i Norrtälje kommun, PRO föreningarna i 

Norrtälje och Häverödal samt pensionärsföreningen Träffpunkten i Älmsta. En annan metod som 

också användes för att hitta lämpliga testpersoner var att be äldre släktingar använda sina kontaktnät 

och kontakta alla dem de kände som passade in på den tilltänkta målgruppen.   
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Bakgrund och teori 

Microsofts nya designspråk 
Microsoft har under de senaste åren arbetat fram ett nytt designspråk som de använder sig av i flera av 

företagets produkter. Några av designspråkets framträdande drag är att gränssnitten oftast använder sig 

av ett rutnätsmönster, djärva färger och en platt design utan skuggor och andra 3d-effekter.( Clayton, 

u.å.) Detta designspråk som Microsoft har valt att endast kalla för Microsoft design language1 

återfinns bland annat i Windows Phone 7 och 8, Windows 8 och RT, Windows server 2012 samt Xbox 

360 och Xbox One. 

En viktig del i det nya designspråket är att låta gränssnitten ha så kallade levande paneler eller live 

tiles som de kallas på engelska. Dessa paneler fungerar på många sätt som ikoner då de agerar länkar 

till olika program, funktioner eller individuella objekt (såsom webbsidor, filer, etc.). Men till skillnad 

från ikoner är dessa paneler dynamiska och kan visa all möjlig information till användaren. En panel 

kan exempelvis visa dagens väder medan en annan visar huvudrubriken från dagens tidning.  

Windows 8 och Windows RT 
I en tid där pc datorer har fått allt större konkurrens av olika surfplattor så krävdes det att Microsofts 

nya operativsystem skulle klara av att konkurrera med Apples och Googles operativsystem iOS och 

Android. Resultatet blev de två operativsystemen Windows 8 och Windows RT. Dessa två 

operativsystem har ett näst intill identiskt utseende men är anpassade att köras på olika 

processorarkitekturer. (Microsoft, 2015, A) Windows 8 är anpassat för PC medan Windows RT är 

tänkt att köras på surfplattor med ARM-processorer. 

Windows 8 och RT är uppdelat i två distinkta delar, dels finns ett gränssnitt som till största delen 

påminner om Windows 7 men som saknar en startmeny. Den andra delen är ett gränssnitt kallat 

Modern UI. I detta gränssnitt blir det nya designspråket extra tydligt och de ovannämnda levande 

panelerna återfinns. Modern UI är Microsofts svar på konkurrensen från surfplattor med Android och 

iOS. Gränssnittet är anpassat för att med lätthet kunna användas med tryckkänsliga skärmar och i 

likhet med de konkurrerande operativsystemen finns det en programbutik där användarna med lätthet 

kan ladda hem nya applikationer till sina datorer och surfplattor.  

Kritik mot operativsystemen 

När man skriver om Windows 8 är det nästan oundvikligt att nämna all kritik som operativsystemet 

har fått utstå under sina första år på marknaden. Jakob Nielsen (2012, A) gjorde ett användartest av 

Windows8/RT där han lät tolv erfarna datoranvändare testa operativsystemet både på datorer och på 

surfplattor. Han hittade flera stora problem. Det första och kanske största problemet är det delade 

gränssnittet som enligt Nielsen skapar en inkonsekvent användarupplevelse. Vissa inställningar går 

bara att nå från det ena gränssnittet och användarna tvingas därför memorera vart och hur man utför 

vissa sysslor. Ett annat problem som Nielsen har med operativsystemet är Microsofts nya designspråk. 

Avsaknaden av skuggor och 3d-effekter i gränssnittet resulterar i att många användare inte förstår 

vilka delar av gränssnittet som är klickbara fält. Designsspråkets riktlinjer kring luftiga ytor och 

rutnätsmönster resulterar även i en låg informationsdensitet i apparna och detta leder oundvikligen till 

mycket scrollande.  

                                                           
1
 Microsoft översätter sällan sina produktnamn till svenska och i de fall där en svensk översättning saknas 

kommer det engelska namnet användas i denna text.  
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Idén med de levande panelerna får både ris och ros av Nielsen. Det fungerar bra när de används för att 

visa vädret, den närmsta kalendernoteringen eller liknande. Vissa appar går dock överstyr och ändrar 

panelens utseende helt i onödan. Då de flesta användare har många appar installerade på sina maskiner 

som de sällan använder så kan det resultera i att apparna blir svåra att hitta. 

I den version som Nielsen testade hade Modern UI endast stöd för två öppna fönster åt gången. Något 

som fungerar bra på surfplattor men försvårar arbete på stationära datorer. Användarna tvingas därför 

hålla viktig information i korttidsminnet och detta resulterar i en hel del fel då korttidsminnet inte är 

perfekt. 

Slutligen riktar Nielsen kritik mot operativsystemets undangömda menyer. Beroende på vart 

användaren pekar med musen, eller drar med fingret dyker olika menyer upp. Han säger att 

användarna antagligen kommer lära sig detta med tiden men att tröskeln är hög. Under testen glömde 

användarna ofta bort att de hade tillgång till dessa menyer.  

Gränssnitt för äldre 
Som vi alla vet påverkas människan både fysiskt och kognitivt av att bli äldre: sämre syn och hörsel 

samt nedsatt motorik är några av de vanligaste exemplen på de fysiologiska skillnaderna som kroppen 

genomgår. Bland de kognitiva skillnaderna återfinns ofta problem med inlärningen, försämrat 

korttidsminne samt svårigheter att behålla koncentrationen under längre perioder. (Hawthorn, 2000) 

Dessa försämringar av fysiska och psykiska färdigheter ställer särskilda krav på gränssnitt och 

inmatningsmetoder. (Jochems, Vetter, Schlick, 2012; Hawthorn, 2000)  

För att ett gränssnitt skall anses anpassat för äldre så krävs det att gränssnittet kan kompensera för de 

åkommor som hör åldern till. Större och lättlästa typsnitt underlättar för personer med dålig syn så att 

de lättare kan ta till sig det som står på skärmen, ljud inom de frekvenser som är lättast att höra och 

stora klickbara fält som kräver mindre precisa musrörelser är tre vanliga ändringar. (Hawthorn, 2000) 

Hawthorn säger också att många äldre har svårt att klicka snabbt på musen och att funktioner såsom 

dubbelklick där med lätt kan ställa till med problem. 

Att anpassa gränssnittet efter de kognitiva försämringarna som ofta drabbar de äldre är aningen 

svårare. Några rättesnören är att gränssnitten bör ha få objekt som distraherar användaren, 

tillhandahålla minneskrokar och att det ska gå snabbt att lära sig använda gränssnitten. (Hawthorn, 

2000) 

Datormöss och pekskärmar  
Äldre personer behöver ofta andra inmatningsenheter med lägre krav på god motorik. Så ett annat sätt 

att motverka de motoriska problem som nämns ovan kan vara att byta inmatningsenhet. (Jochems, 

Vetter & Schlick, 2012) Då Windows 8 är anpassat för både datormöss och pekskärmar så behövs det 

en kort redogörelse för dessa och deras för- respektive nackdelar i relation till äldre. 

Inmatningsenheter går att dela upp i två olika kategorier, direkta och indirekta. I kategorin direkta 

inmatningsenheter ingår tryckskärmar, ljuspennor och ögonstyrning. Det är tekniker som kräver liten 

eller ingen översättning i interaktionen mellan användare och datorsystemet.  

Datormöss tillhör den andra kategorin: indirekta inmatningsenheter. Musen rör sig i en dimension på 

skrivbordet och muspekaren rör sig i en annan dimension på skärmen. Det är inte heller säkert att 

rörelserna behöver vara lika stora, snabbare rörelser med musen betyder exempelvis att muspekaren 



 
 

5 
 

rör sig större avstånd på skärmen. (Rogers et. All, 2005) Till denna kategori hör även styrplattorna på 

bärbara datorer och handkontroller till spel. 

De olika kategorierna av inmatningsenheter har sina respektive för och nackdelar. Jochems, Vetter & 

Schlick (2012) utförde flera tester där de undersökte för- och nackdelarna med datormöss, 

tryckskärmar och ögonstyrning. De kom fram till att äldre gynnades av direkta inmatningsenheter och 

att datormusen var den enhet som tog längst tid att använda för denna kategori av användare.  

Äldre människors datoranvändande  
Statistiken visar att personer som är 50 år eller äldre i genomsnitt använder internet en timme om 

dagen eller sju timmar i veckan. (Findahl, 2010). Detta varierar dock stort från person till person och 

vissa användare använder nästan aldrig sin dator. Jämförande statistik för unga (12-30 år) visar att 

yngre användare surfar på internet minst dubbelt så mycket, två timmar om dagen.   

Många författare är eniga om vad äldre datoranvändare använder sina datorer till. De vanligaste 

sysslorna är att de använder internet för praktiska vardagssaker såsom att läsa nyheter, söka efter 

sjukdomssymptom, läsa om sina fritidsintressen, boka biljeter och läsa busstidstabellen, etc. (Findahl, 

2010; de Lara, Oliveira, & Fortes, 2011) 

Det är också mycket vanligt att de äldre använder internet för att hålla kontakten med släkt och vänner. 

Äldre internetanvändare är dock sämre på att utnyttja alla tillgängliga möjligheter som internet 

erbjuder för detta ändamål så som direktmeddelandeprogram och sociala nätverk, men ju yngre 

användarna är desto vanligare är det att de har börjat använda sig av sådana tjänster. (Findhal, 2010) 

Det vanligaste är dock att de äldre använder sig av e-post för merparten av sin onlinekommunikation. 

De äldre skiljer sig också från de yngre när det kommer till mer specifika datorkunskaper såsom att 

installera ett nytt program eller nya datortillbehör, ladda hem musik och filmer, konfigurera nätverk 

m.m. Yngre datoranvändare är i regel mycket mer kunniga om sådana saker. De äldre datoranvändarna 

har inte heller lika stor erfarenhet av att använda program för att arbeta med text och program för att 

redigera bilder eller video. (Findhal, 2010) Men givetvis finns det också många äldre som är 

intresserade av ovanstående program och är duktiga på att använda dem. 

Utvärderingsmetoder för äldre testpersoner 
MDI-forskning fokuserar oftast på en rätt smal användargrupp. Det är inte ovanligt att många 

testpersoner i ett projekt består av studenter på det universitet där forskningen bedrivs. Denna 

målgrupp är ung, tekniskt kunnig och högutbildad och skiljer sig därför markant från den stora massan 

som oftast är tänkt att använda produkterna som testas. Det är ofta svårt, tidskrävande och dyrt att 

finna lämpliga testpersoner. Varför denna skeva fördelning bland testpersonerna uppstår är därför inte 

svårt att förstå. Dickinson, Arnott och Prior (2007) menar att detta fokus på yngre personer har 

påverkat de metoder för användartester som normalt används. De metoder som lämpar sig för en yngre 

målgrupp fungerar inte alltid lika bra på en äldre. 

Väldigt lite forskning har bedrivits kring lämpliga utvärderingsmetoder på personer äldre än 60 år. I 

texten Methods for human – computer interaction research with older people så har Dickinson, Arnott 

och Prior valt att sammanfatta mycket av den forskning som har bedrivits på denna användargrupp och 

listat metoder som av olika anledningar fungerar mer eller mindre bra. 

Äldre människor kan ha flera olika funktionshinder som inte är lika vanliga hos yngre personer. 

Nedsatt syn och hörsel eller lättare minnesproblem är vanliga åkommor som drabbar många 
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äldre(Jochems, Vetter, Schlick, 2012; Hawthorn, 2000). Det är viktigt att ha detta i åtanke om man ska 

utföra användartest med äldre människor.  

Vanliga metoder såsom självdokumentation, där användarna får skriva en ”dagbok” kring sin 

interaktion med systemen genererar oftast sämre resultat hos äldre testpersoner än hos yngre. (Rubin, 

Chisnell, 2008). Äldre personer har nämligen ofta svårt att hålla reda på små men viktiga detaljer som 

kan vara avgörande för att bedömningen av interaktionen skall bli korrekt.  

Även metoden med att låta användarna tänka högt har sina brister när den används på äldre personer. 

Det är vanligt att äldre redan har så mycket att tänka på under testet att metoden distraherar 

testpersonerna och försämrar slutresultatet. (Dickinson, Arnott och Prior, 2007) Rubin och Chrisnell 

(2008) beskriver en annan metod som kan användas för att få liknande resultat som metoden att tänka 

högt, den så kallade samupptäckarmetoden
2
. Metoden går ut på att man låter två deltagare som känner 

varandra utföra testet tillsammans. Istället för det något onaturliga med att tänka högt så uppmuntras 

deltagarna att föra en dialog med varandra. Testledaren kan anteckna och spela in det som sägs och 

bortsett från att två testdeltagare pratar med varandra så skiljer sig inte metoden sig särskilt mycket 

från användartest utförda med ”tänka högt metoden”. Den stora nackdelen med denna metod är dock 

att den dubblerar antalet testdeltagare som behövs i studien.  

Innan och under testen är det av största vikt att testledaren undviker facktermer och andra tekniska 

ord. Äldre testdeltagare har sällan samma tekniska kompetens som testledaren och sådana ord riskerar 

därför att förvirra testdeltagarna i onödan (Rubin och Chrisnell, 2008).  

Framtida och nuvarande Windows versioner 
Arbetet med denna rapport påbörjades 2013 när Windows 8 fortfarande var relativt nytt. Sedan dess 

har både Windows 8.1 och Windows 8.1 Update lanserats på marknaden. Gränssnittet förbättrades en 

hel del med dessa uppdateringar jämfört med hur det såg ut när användartesterna genomfördes i detta 

projekt. Microsoft har i skrivande stund även släppt en betaversion av sitt nya operativsystem 

Windows 10. Med dessa uppdateringar och det nya operativsystemet så har Microsoft försökt rätta till 

flera av de designlösningar som fick störst kritik när Windows 8 först lanserades. För att denna rapport 

inte ska vara helt daterad innan den ens är färdigskriven så kommer några av nyheterna därför listas 

nedan. 

Windows 8.1 och Windows 8.1 Update  
Två av de största klagomålen som riktades mot Windows 8 när det lanserades var att de två 

gränssnitten kändes som separata operativsystem som inte hade något med varandra att göra samt att 

många användare inte tyckte att Modern UI fungerade särskilt bra om man använde en datormus. Med 

Windows 8.1 försökte Microsoft råda bot på denna kritik och introducerade några viktiga 

uppdateringar av gränssnittet såsom en ny startknapp på skrivbordet och möjligheten att välja att boota 

direkt till skrivbordet (Microsoft, u.å., A). I Windows 8.1 Update fortsatte Microsoft med detta arbete 

och introducerade ytterligare förbättringar av gränssnittet.  

Från och med denna uppdatering kände datorn själv av om mus och tangentbord finns tillgängliga vid 

uppstart och gränssnittet anpassade sig efter detta. (Microsoft, u.å., B) Användarna behövde inte längre 

ställa in om datorn skulle öppna skrivbordet vid uppstart så länge en mus fanns tillgänglig. Några 

andra ändringar i gränssnittet som syftade till att förbättra för musanvändare var att Microsoft nu hade 

                                                           
2
 På engelska “The Co-Discovery method”. 
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lagt till en kryss-och minusruta i högra hörnet av apparna. Möjligheten att stänga ned apparna med 

drag och släpprörelsen som tidigare hade varit standard i gränssnittet fanns fortfarande kvar men dessa 

ikoner innebar att appar och skrivbordsprogram fick ett mer enhetligt utseende. Aktivitetsfältet gick nu 

också att nå från Modern UI och alla öppnade appar var synliga i detta fällt. Startskärmen fick också 

en liten men viktig ändring, möjligheten att stänga av datorn och göra sökningar med hjälp av två 

ikoner i skärmens överkant. Dessa funktioner hade tidigare endast gått att nå via en dold meny kallad 

charmsmenyn.  

Windows 10 Technical Preview 
I oktober 2014 släppte Microsoft en gratis testversion av deras kommande operativsystem Windows 

10. Det var en väldigt tidig version som saknade mycket funktionalitet. Ett viktigt syfte med denna 

version var att låta användarna komma med förslag på förbättringar som kunde inkluderas i den 

slutgiltiga produkten. (Myerson, 2014) En fullständig genomgång av nyheter och förbättringar av 

gränssnittet skulle därför vara orättvist och missvisande men det är ändå viktigt att nämna några av 

operativsystemets nyheter. 

Enligt många användare var ett av de största problemen med Windows 8 att det gav ett intryck av att 

vara två separata operativsystem, dels Modern UI som har utvärderats i denna rapport men även ett 

klassiskt skrivbordsgränssnitt (startmenyn saknades dock i detta gränssnitt). Dessa två gränssnitt 

kunde endast köra sina egna separata program. Många användare upplevde det därför som att 

Windows 8 egentligen var två olika operativsystem. I Windows 10 har Microsoft jobbat hårt för att 

dessa två gränssnitt ska ge intrycket av att vara ett och samma operativsystem och har fortsatt 

vidareutveckla de funktioner som inkluderades i 8.1 och 8.1 Update. Datorn ska med hjälp av något 

som kallas Continuum Mode (Microsoft, 2014; Microsoft, 2015, B) anpassa gränssnittet efter viken 

hårdvara som används för att styra datorn. Om det finns en mus och ett tangentbord visas skrivbordet 

och om datorn har en tryckkänslig skärm så får användaren valet att växla till Modern UI. Skillnaderna 

mellan appar och skrivbordsprogram har suddats ut då det i Windows 10 är möjligt att använda 

apparna som helt vanliga Windows program och den nyutvecklade startmenyn kan visa levande 

paneler. (Myerson, 2014) Av allt att döma har även möjligheterna att göra olika inställningar från 

Modern UI förbättrats då båda gränssnitt öppnar samma vy när användaren klickar på 

”datorinställningar”. 
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Metod 

En kvalitativ studie 
I denna studie gjordes valet att testa tio personer med hjälp av samupptäckarmetoden. Det betydde att 

endast fem användartest utfördes. Fem användartest är fullt tillräckligt för att hitta de flesta problem 

med ett gränssnitt enligt Nielsen. (2012, B) Han säger att fler användartest än så sällan kan motiveras. 

Det innebär mycket mer arbete för forskarna men genererar väldigt lite ny data. Fem användartest är 

dock inte tillräckligt för att få tillförlitlig kvantitativ data och alla resultat ska därför tolkas kvalitativt. 

Detta gäller även för de intervjuer som genomfördes i denna studie. 

Kunskapsinsamling 

Litteraturstudie  

Projektet inleddes med en litteraturstudie med målet att samla in kunskaper om äldre personers 

datoranvändning och metoder för att utföra användarstudier med äldre testdeltagare. Denna litteratur 

bestod till stor del av vetenskapliga artiklar, hämtade från de databaser som KTH:s bibliotek har 

tillgång till och från Google Scholar, samt böcker inom ämnet människa-datorinteraktion. 

Intervjuer 

För att få en bättre bild av svenska pensionärers datorvanor gjordes sex intervjuer med personer i 

åldrarna 66 - 77 år. Intervjuerna utfördes på Träffpunkten Väddö i Älmsta där en seniordatakurs hålls 

en gång i veckan. Fem av intervjuerna gjordes med elever på kursen och en intervju gjordes med deras 

lärare. Kunskapsnivån på de intervjuade varierade kraftigt men alla hade använt datorer minst ett år 

och den mest erfarne kursdeltagaren hade hela tio års erfarenhet. Intervjuerna var semistrukturerade 

och behandlade frågor såsom vilka operativsystem de var bekanta med, vilka datorprogram de 

använde mest och huruvida de brukade använda surfplattor.  

Utformning av användarstudierna 

Operativsystemen  

I denna rapport undersöks som redan nämnts Modern UI gränssnittet i Windows 8 samt det klassiska 

skrivbordsgränssnittet. Skrivbordsgränssnittet har genomgått en gradvis evolution mellan olika 

Windowsversioner. I avseende på de moment som testas i denna rapport har det dock inte ändrats 

nämnvärt sedan Windows Vista eller Windows XP. Detta gäller till stor del även Windows 8, om man 

bortser från avsaknaden av en klassisk startmeny. För att spara tid och pengar och undvika att köra 

dubbla operativsystem på testdatorn togs därför beslutet att modifiera Windows 8:s skrivbord så att det 

såg ut och betedde sig som Windows 7.  

För att göra de nödvändiga ändringarna i skrivbordsgränssnittet och lägga till en ny startmeny 

användes programmet Start8 från Stardock Corporation. (Stardock, 2015) Programmets huvudsakliga 

funktion är att installera en startmeny med samma utseende som i Windows 7 men tillåter även att 

användaren stänger av charmsmenyn och andra Windows 8-specifika menyer. Programmet klarar dock 

inte av att återskapa den transparenta effekten från som återfinns i Windows 7:s fönsterramar och 

startmeny. Denna effekt ansågs dock inte nödvändig för användartesten då den endast är estetiskt 

tilltalande och inte ändrar gränssnittets funktionalitet.  
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Rekrytering av testdeltagarna 

Tio personer i åldrarna 71-87 rekryterades till användartestet. Många tillfrågade tvekade till att ställa 

upp, antingen till följd av ett genuint ointresse för teknik eller på grund av rädslan för att göra bort sig. 

Denna rekryteringsprocess drog därför ut mycket på tiden och de få som var villiga att ställa upp 

accepterades därför gladeligen till studien.  

De första åtta testdeltagarna rekryterades genom att låta äldre släktingar leta efter intresserade bland 

sina vänner och bekanta. Mer än dessa åtta testdeltagare gick dock inte att få tag på via denna 

rekryteringsmetod och nya vägar fick därför användas. Nästa steg var att söka testdeltagare bland 

ålderdomshem. Pensionärer som bor på sådana hem lider dock oftast av olika sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar som inte gör dem idealiska för en studie som denna. Med hjälp från 

enhetschefen på Enebergs ålderdomshem i Norrtälje hittades två män som var villiga att ställa upp 

som testdeltagare. Innan användartestet hann genomföras insjuknade tyvärr den ena mannen i 

influensa. För att inte dra ut ytterligare på testet rekryterades därför en ersättare i all hast. Denna 

ersättare visade sig tyvärr inte vara särskilt intresserad av studien och valde att avbryta testet efter ca 

fem minuter. Då det skulle ha tagit alldeles för lång tid att hitta nya testpersoner och boka in ett nytt 

datum så togs beslutet att utföra testet med tänka högt metoden istället och endast använda den 

kvarvarande testdeltagaren.   

Formulär om informerat samtycke  

Innan användarstudierna påbörjades skrevs ett kort formulär som delades ut i början av testet. 

Testdeltagarna gjordes medvetna om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta testet 

om de så önskade. De fick också godkänna att allt material som samlades in under testet kunde 

användas till denna rapport (se bilaga 1).  

Frågeformulär 

Att testdeltagarna skulle sakna tidigare datorvana var ytterst viktigt för att få korrekta testresultat. Det 

finns dock flera andra kunskapskällor som möjligen skulle kunna vikta resultatet åt ett eller annat håll, 

en kortare bakgrundscheck på testdeltagarna var därför nödvändig att utföra. Testdeltagarna fick svara 

på ett formulär där frågor om utbildningsnivå, tidigare yrken och fritidsintressen samt teknikvana (se 

bilaga 2).  

Användartesten 

Användartestet gick till på följande vis. Testledaren inledde med att demonstrera för testdeltagarna hur 

en datormus fungerar och lät testdeltagarna styra pilen och peka på olika platser på skärmen under 

några minuter. Efter detta förklarade han hur man navigerar i ett av de två gränssnitten som ingick i 

studien. 

Testledaren fortsatte testet med att dela ut ett häfte besående av två A4-papper med uppgifter (se 

Bilaga 3) och instruera testdeltagarna om att de skulle samarbeta med varandra och försöka utföra 

uppgifterna. Han bad dem att endast läsa en uppgift åt gången och starta med den översta på sidan ett. 

Testdeltagarna uppmanades att försöka lösa uppgifterna själva och endast fråga testledaren om hjälp 

om de verkligen behövde det. När de var klara med uppgifterna fick testdeltagarna några minuters 

paus medan testledaren förberedde det nya testet. Testdeltagarna fick sedan en ny genomgång av det 

andra gränssnittet innan de nya uppgifterna delades ut. 

Det var möjligt att testdeltagarna skulle få bättre resultat på andra halvan av testet, då de kunde ta med 

sig kunskaper från den första halvan. För att undvika att detta skulle snedvrida slutresultatet av studien 
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så skiftades ordningen på vilket gränssnitt testdeltagarna fick börja med. Vartannat test inleddes med 

Modern UI och vartannat med skrivbordsgränssnittet.   

Samtliga testdeltagare rekryterades från Norrtälje kommun, att be dem åka hela vägen in till 

Stockholm för att utföra testerna i användbarhetslabbet på KTH var uteslutet. Det skulle ha tagit 

testdeltagarna mellan en och två timmar med buss och majoriteten av dem hade troligen tackat nej till 

sin medverkan om de hade blivit ombedda att åka till Stockholm. Testerna utfördes istället hemma hos 

en av testdeltagarna, kring deras köksbord. Då testdeltagarna redan var bekanta med denna miljö så 

antogs det att den inte skulle utsätta dem för någon onödig stress som kunde störa testet. Som tack för 

sin medverkan fick testdeltagarna varsin Trisslott när testet var avslutat. 

Hur användartesten bedömdes  

Ett stort problem som uppstod under projektets gång var att bestämma vilka variabler som skulle 

mätas under användartesterna. Två vanliga variabler som ofta mäts är tiden det tar för testdeltagarna 

att utföra testet och antalet fel som testdeltagarna gör. I denna studie visade det sig snabbt att det inte 

skulle gå att använda dess variabler. Tidsåtgång var inte ett fungerande verktyg då alldeles för många 

andra variabler indirekt påverkade tidsåtgången i testet. Räkna antalet ”fel” var inte heller möjligt då 

det ofta var mycket svårt att avgöra vilka fel som föll inom testramarna. Många av felen berodde på 

testdeltagarnas problem med att hantera hårdvaran och diverse åldersrelaterade funktionsnedsättningar 

såsom syn och försämrad motorik.  

Då ingen av ovanstående variabler var gångbara i detta projekt så togs beslutet att inte bedöma 

användartesterna på detta vis. Vilka de största problemen testdeltagarna hade med de olika uppgifterna 

var inte svårt att få fram ur den insamlade datamängden. I resultatkapitlet är det dessa problem som 

redovisas.  

Testledarens roll 

I dagens samhälle har de allra flesta människor någon form av datorvana. Då en testledare vill testa ett 

program på en nybörjare brukar det vanligen betyda att testpersonen är nybörjare på just detta 

program, inte nybörjare på datorer. Testdeltagaren har därför kunskaper om hur ett gränssnitt normalt 

brukar se ut och bete sig, och kan använda sig av dessa kunskaper för att göra en kvalificerad gissning 

om hur man tar sig vidare i gränssnittet. Litteraturen behandlar nästan aldrig studier på totala nybörjare 

och hur test på sådana bäst ska utföras. I denna studie användes därför en version av 

samupptäckarmetoden. Testdeltagarna uppmuntrades diskutera uppgifterna med varandra och försöka 

hitta en gemensam lösning på problemen. Testdeltagarnas totala okunskap kring datorer tvingade dock 

testledaren till en mer aktiv roll än vad som normalt rekommenderas i användbarhetsstudier. En dialog 

mellan testledaren och testpersonerna visade sig vara den enda möjliga vägen för att förmå 

testdeltagarna att fortsätta med testet. Samtliga testgrupper visade en stor motvilja att på egen hand 

utforska gränssnitten.  

För att dokumentera användartesten användes en diktafon och en HD-filmkamera som riktades mot 

skärmen och testledaren skrev korta anteckningar på ett papper. 

Vilka program testades och varför? 

Under intervjuerna med pensionärerna på Träffpunkten visade det sig att de oftast använde sina 

datorer för att utföra vardagssysslor på nätet, skicka E-post, prata med släkt och vänner via Skype, 

redigera och titta på fotografier samt använda Microsoft Office. Detta överensstämde till stor del med 

den forskning som presenterades i Äldre svenskar och Internet 2010. Det ansågs därför naturligt att det 

var dessa program som skulle vara med i undersökningen. Office-paketet eller någon motsvarighet till 
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dessa program fanns dock ännu inte tillgängliga som Windows store appar när användartesten skulle 

genomföras och användartest på Office-paketet var därför uteslutet.  

Den viktigaste biten av testet var dock inte att testa tillgängliga program till de olika gränssnitten utan 

att testa operativsystemens gränssnitt. Uppgifterna i användartesten fokuserade därför på just detta. De 

frågor som handlade om ovanstående program behandlade endast de mest grundläggande funktionerna 

i programmen.  

Intervjuer med testpersonerna 

Efter att testdeltagarna bedömdes klara med användartestet utfördes en kort intervju. Tanken med 

denna intervju var att testledaren skulle få svar på sådant som inte går att se under själva 

användartestet. Några frågor som ställdes var bland annat: Vad upplevde användarna själva som det 

svåraste momentet under testet? Vad var deras egna tankar kring gränssnitten de testade? Vad hade de 

för inställning till datorer och hade denna inställning ändrats efter testet?  
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Resultat 

Intervjuer med datorkunniga pensionärer 
Några veckor innan det första användartestet genomfördes en serie intervjuer med en grupp datorvana 

pensionärer. Dessa intervjuer gav en bättre bild av hur pensionärer använder sina datorer och vilka 

datorprogram de ansåg var viktiga. Resultaten från dessa intervjuer var till hjälp när uppgifterna till 

användartesten skulle utformas. 

Intervju 1 – Lärare 

Den första intervjun genomfördes med en 66-årig man som en gång i veckan arbetade som lärare på en 

seniordatorkurs. Han hade själv fyra års datorerfarenhet och hade lärt sig använda datorer på en 

datorkurs som hölls av Vårdbolaget TioHundra och stiftelsen :SE.  

Han sa att de allra flesta äldre kan lära sig använda datorer bara de har viljan att lära sig. Oftast tar det 

dock lite längre tid och kräver mer träning. Under sina år som datorlärare hade han bara träffat ett fåtal 

som han inte hade lyckats lära upp och i de fallen handlade det om olika åldersrelaterade 

funktionshinder som försvårade det hela. Bortsätt från den extra tid det tar att lära sig använda 

datorerna så såg han inga skillnader mellan äldre och yngre datoranvändare.  

Han hade vana av att använda de flesta Windows versioner som är vanliga på marknaden och av dessa 

föredrog han att använda Windows 7. Windows 8 hade han endast testat tillsammans med kvinnan i 

intervju fem och innan han hade testat det mer grundligt ville han inte uttala sig om sina tankar kring 

det operativsystemet.  

I egenskap av sekreterare i flera olika föreningar så använde han ofta de program som ingår i Office-

paketet, särskilt Excel och Word. Dagarna innan testet hade han precis uppdaterat programmen från 

Office 2003 till Office 365. Ut över dessa program använde han vanligtvis internet Explorer och olika 

tjänster man kan nå via nätet. 

På frågan om han hade några förslag på någon anpassning av Windows som kunde förbättra 

användarupplevelsen för äldre användare så kom han först inte på något. Efter en stund när han hade 

tänkt vidare svarade han möjligheten att göra texten större, men han ändrade sig snabbt när han kom 

på att den funktionen redan finns inbyggd. 

Han hade även vana av att använda tryckkänsliga skärmar. Hans fru ägde en surfplatta som han 

brukade låna ibland och han ägde själv en smartphone. På frågan om han föredrog mus eller pekskärm 

för att interagera med produkterna så blev han osäker. Han var dock tydlig med att pekplattan på 

bärbara datorer var det sämsta möjliga alternativet och att han föredrog datormöss framför sådana.  

Intervju 2 – Elev 

Andra intervjun gjordes med en 77-årig man med tio års datorerfarenhet. Under sina år som 

datoranvändare hade han använt sig av Windows XP och Windows 7, han hade aldrig testat Windows 

8.  

Anledningen till att han började använda datorer var för att han upplevde det som att alla andra 

använde datorer och han kände att det skulle vara kul att också börja använda dem. Till en början 

använde han ofta sin dator för att fylla i papper åt jaktföreningen och skriva dagboksliknande 
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anteckningar kring olika jakttillfällen. På senare år hade han dock gått över till att mest surfa på 

internet.  

Två vanliga bekymmer som han upplevde med att använda datorer var att mycket information endast 

är tillgänglig på engelska samt att en hel del program och hemsidor kräver registrering av olika slags 

konton. När han gick i grundskolan fick han inte lära sig engelska och trots att han hade läst en 

kvällskurs när han var vuxen så kände han sig inte tillräckligt säker på språket för att förstå den 

engelska han stötte på när han använde datorn. De gånger han stötte på engelska brukade han oftast 

bara klicka bort sidan. Problemet han upplevde med registreringar var att han sällan kände att han 

förstod anledningen till dem och att han med egna ord var ”livrädd för att det skulle kosta pengar”. I 

de fall han var tvungen registrera sig var han därför tacksam om det gick att hitta mer information om 

det hela innan han fyllde in något. 

På frågan om vad han tyckte om tryckkänsliga skärmar gav han följande svar: ”Håller man fel sätt på 

en platta så kan man komma åt något. De blir det ”jävlar vad hände nu" och sedan måste man leta sig 

tillbaka till där man var från början. Men annars var det inga större problem.” Han var också överens 

med sin lärare om att styrplattan var svårare att använda än traditionella datormöss. 

Intervju 3 – Elev 

Tredje intervjun genomfördes med en 77-årig kvinna. Hon visste inte vilket/vilka operativsystem hon 

hade annat än att det var Windows. Innan hon började använda datorer så hade hon aldrig kunnat tro 

att det var något för henne. Men efter att hon testat en dator så visade det sig att det faktiskt var riktigt 

roligt.  

Hon använde datorn till flera olika saker, främst för att betala räkningar och surfa men också för att 

hålla kontakt med sina barnbarn med hjälp av Facebook och Skype. Skype brukade hon även använda 

en gång i veckan för att prata med en annan kursdeltagare som tillbringade sina vintrar på varmare 

breddgrader.  

Hon använde varken surfplattor eller smartphones så hon kunde inte svara på vad hon tyckte om 

tryckkänsliga skärmar. 

Intervju 4 – Elev 

Den fjärde intervjun genomfördes med en kvinna på 73 år som hade använt datorer och androidplattor 

i ett års tid. Datorn skaffade hon för att hålla kontakt med sina barn och barnbarn och surfplattan köpte 

hon strax därefter för att läsa böcker på. 

Hon upplevde att det krångligaste med datorer var alla nya ord och termer som hon hade tvingats lära 

sig. Detta bottnade delvis i hennes brist på ordentliga engelskakunskaper men hon menade också att 

det var en generationsfråga och att även svenska datortermer var svåra att lära sig. 

På frågan om hon föredrog surfplattor eller datorer svarade hon att plattan var mycket lättare att 

använda än datorn.  

Denna intervju var kortare än de andra och kvinnan verkade inte vara helt bekväm med att bli 

intervjuad. Hon lämnade endast kortfattade svar och det var svårt att få henne att vidareutveckla 

svaren.  
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Intervju 5 – Elev 

Intervju fem genomfördes med en 77-årig kvinna som hade köpt sin första dator 2008 och nyligen bytt 

ut den mot en ny dator med Windows 8. Anledningen till bytet var att hon ville installera Skype och 

prata med sitt barnbarn som pluggade utomlands. Hennes äldre dator upplevde hon som för seg för 

detta. Nedan följer hennes egna redogörelse för vad hon ansåg om den nya datorn ”Jag har haft 

Windows 7 Home Premium tidigare och det har jag ju kunnat men jag har fått en massa skit i den och 

den är inte bra längre. När jag skulle byta ut den var jag så otroligt dum och okunnig så att jag köpte 

det nya. Tänkte att det skulle vara bra att få den uppdaterad, men kyss mig långsamt. Den är ju så 

vansinnig för att den inte liknar sjuan. Jag har ju vant mig vid sjuan och kan de figurerna som kommer 

upp, men den här är helt annorlunda. Att få en 77åring att lära sig något nytt är inte lätt. [….] Jag har 

pratat med återförsäljaren och de håller med om att det är trassligt. Jag vet inte, nu har jag lust att gå 

tillbaka med datorn och be om en ny med Windows 7 istället. Ett tag funderade jag på att kasta datorn 

i soptunnan.” 

Hon trodde inte att det endast var hennes ovana med det nya operativsystemet som gjorde att hon 

upplevde det som sämre än föregångaren. Hon tvivlade också på att oerfarna datoranvändare skulle få 

det lättare att lära sig Windows 8 istället för Windows 7. Hon saknade startmenyn från tidigare 

Windows versioner, uppskattade inte att tvinnas lära sig använda Modern UI och tyckte det var jobbigt 

att tvingas skriva in sitt lösenord varje gång hon startade datorn. 

Den enda tryckkänsliga skäm som hon hade testat var den som fanns på den nya datorn. Hon gillade 

inte att få fingeravtryck på skärmen och tyckte därför att den funktionen var onödig.  

Intervju 6 – Elev 

I den sista intervjun medverkade en kvinna på 73 år. Hon hade använt datorer i fem år och hade under 

den tiden använt datorer med Windows XP och Windows 7. Det fanns flera anledningar till att hon 

började använda datorer. Dels ville hon sysselsätta sig med något efter pensionen men hon hade också 

sett fördelarna med att kunna betala räkningar från hemmet och prata med barnbarnen på Skype och 

via mail. Hon kom ursprungligen från Ungern och uppskattade därför funktionen att kunna ringa gratis 

till sina vänner och släktingar som fortfarande bodde kvar där.  

Hon ägde också en surfplatta med operativsystemet Android. Hon ansåg att den var mycket mer 

lätthanterlig och inte lika krånglig som datorn och rekommenderade alla äldre att köpa en sådan 

istället för en vanlig dator. Men hon påpekade också att den hade vissa brister, hon använde ofta sin 

dator för bildbehandling och för sådant tyckte hon inte att det fanns tillräckligt bra appar på plattan.  

Användartesten 
Nedan redovisas resultaten från de tre delarna som ingick i undersökningen: formulär, användartest 

och de efterföljande intervjuerna. Som tidigare nämnt valde en deltagare att avbryta någon minut in i 

användartestet. Då denna person inte bidrog till någon väsentlig data under användartestet så kommer 

inte heller data från dennes formulär att redovisas nedan.   

Formulär 

Från frågeformuläret som delades ut till deltagarna i studien precis innan användartestet (se Bilaga 2) 

gick det att utläsa följande uppgifter om testdeltagarna: Åldersspannet var 71-87 år och medelåldern 

på testdeltagarna var 82,8 år. Könsfördelningen var sex kvinnor och tre män. Medelåldern på 86 år för 

de manliga deltagarna var något högre än för kvinnorna som hade en medelålder på 81,2 år.  
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Högsta utbildningsnivån bland de nio deltagarna var rätt jämt utspridd mellan grundskole-, gymnasie- 

och universitetsnivå. Med fyra testdeltagare som endast hade läst på grundskolenivå, två testdeltagare 

som hade gått i skolan till och med gymnasiet och tre som hade läst vidare på universitet.  

Samtliga testdeltagare ringade in alternativet som sade att de aldrig hade testat datorer tidigare. Under 

ett av testen pratade dock testdeltagarna om att båda hade viss erfarenhet av ett textbaserat 

operativsystem som de hade använt för att beställa böcker till en bokhandel på åttiotalet. De ansåg 

dock inte att detta speciella operativsystem som de till största delen hade glömt bort hur man använde 

skulle spela någon roll för utgången av användartestet.  

Åtta av deltagarna ägde en mobiltelefon. Endast en deltagare fyllde i att telefonen användes för något 

annat än att ringa med, i det fallet användes telefonen även för att skicka och ta emot sms. Det 

vanligaste var att använda klassiska mobiltelefoner med knappsats men en testdeltagare ägde en 

smartphone med en androidversion anpassad för seniorer. 

Spridningen kring vilka yrken testpersonerna hade haft under sin karriär var föga förvånande stor. 

Ingen hade dock arbetat inom tekniskt tunga yrken som på ett uppenbart sätt skulle ha kunnat påverka 

utgången av testet. En testdeltagare hade dock stor erfarenhet av att skriva på skrivmaskin från sin 

karriär som farmaceut vilket ledde till mycket snabbare skrivhastighet på datorns tangentbord. 

Utvärdering av användartestet 

Övergripande problem för båda gränssnitt 

Testdeltagarnas ålder och krämpor gjorde sig ofta påmind under testen. Flera av dem beklagade sig 

över att de hade dålig syn och att det därför var jobbigt för dem att läsa texten på skärmen och se var 

muspekaren befann sig.  

Längden på testomgångarna var planerad att ta ungefär 60 - 90 minuter. Detta varierade dock kraftigt 

från testomgång till testomgång. Det kortaste testet klockades till exakt 60 minuter (den efterföljande 

intervjun ej inräknad) och det längsta testet blev hela 152 minuter långt. I flera av testen, särskilt de 

längsta gick det tydligt att se hur testdeltagarnas fokus försämrades under de sista uppgifterna. De läste 

instruktionerna sämre och de var mycket mer benägna att ge upp sina försök att utföra uppgifterna. 

Tangentbordet 
Bortsett från testdeltagaren som hade stor erfarenhet av att skriva på skrivmaskin så var testdeltagarna 

långsamma med att skriva på datorns tangentbord och de använde den så kallade ”pekfingervalsen”. 

Två par av testdeltagarna tyckte det var lite jobbigt att hålla ner en tangent samtidigt som de skulle 

trycka på en annan tangent och i de fallen det behövdes hjälptes de därför åt så att de tryckte på varsin 

knapp. 

Musen 

Flera av testdeltagarna visade sig ha stora problem med att använda musen. Trots introduktionen de 

fick så var de inte helt säkra på vilken knapp man skulle använda för att klicka på olika objekt på 

skärmen. En deltagare antog att man skulle använda hjulet för att styra pilen och en annan 

testdeltagare trodde att man använde höger knapp när pilen var på höger sida av skärmen och vänster 

musknapp när pilen var på vänstra skärmhalvan. Alla dessa fel går dock antagligen att avfärda som 

nybörjarmisstag då dessa problem minskade ju längre testen fortlöpte. Ett betydligt större problem var 

att samtliga testdeltagare hade skakiga händer och försämrad finmotorik vilket överensstämmer med 

det som står i Possible implications of aging for interface designers (Hawthorn, 2000). Alla 
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testdeltagare hade stora problem med att få pilen att röra sig till rätt ställen på skärmen. Vid flera 

tillfällen lyckades de putta till musen precis när de skulle klicka på något objekt, vilket ledde till att de 

fick börja om från början med att föra muspekaren rätt. Några testdeltagare var så skakiga på händerna 

att det kunde ta mer än nittio sekunder från att de hade identifierat ett objekt att klicka på till dess att 

de hade lyckats klicka på objektet.  

Windows 8 

Modern UI 

Många av de funktioner som gör Modern UI särskilt lämpat för tryckkänsliga skärmar visade sig också 

göra gränssnittet mer lättanvänt för testpersonerna. De levande panelerna är många gånger större än 

standardstorleken på det klassiska gränssnittets skrivbordsikoner. Detta underlättade för användarna då 

det innebar att de inte behövde vara lika precisa med muspekaren. 

Modern UI har också lägre informationsdensitet än klassiska Windows. Detta kan i många fall vara en 

nackdel vilket Nielsen (2012, A) skriver om i sin utvärdering av gränssnittet, men för den undersökta 

kategorin användare visade det sig snarare vara en fördel. Vid varje givet tillfälle fanns nämligen färre 

”distraktioner” på skärmen och det innebar att användarna snabbare kunde lista ut vilken app de skulle 

använda eller hur de skulle göra för att utföra de olika uppgifterna som de ställdes inför. 

Tryckkänslighet 

Testen genomfördes på en dator som ursprungligen hade en OEM-version av Windows 7 installerad. 

Datorn saknade därmed en tryckkänslig skärm och det gick inte att undersöka hur bra den 

interaktionsformen skulle ha fungerat för testdeltagarna. Av testerna som gjordes verkade det dock 

som att Modern UI lockade användarna till att styra med sina händer. Vid två separata tillfällen 

försökte testdeltagarna starta olika program i gränssnittet genom att klicka på dem med sitt finger 

istället för att använda musen som de hade blivit lärda att göra. Några liknande försök gjordes inte 

under testerna av skrivbordsgränssnittet.  

Värt att notera är att den ena av dessa testdeltagare hade svarat att han ägde en smartphone med 

tryckkänslig skärm på frågeformuläret som delades ut innan testet. Denne testdeltagare var därför 

redan van med att interagera med skärmar på detta sätt.  

Internet Explorer 

Testet av Internet Explorer gick ut på att testpersonerna skulle starta webbläsaren, skriva in en URL 

till en ny hemsida och sedan stänga ned programmet. Ett stort problem med detta test var att flera 

testpersoner inte kände till att alla hemsidor har en egen adress eller hur formatet på en sådan adress 

ser ut. De förstod därför inte riktigt vad uppgiften egentligen gick ut på och visste inte vad de skulle 

leta efter när de fick uppgiften att skriva in adressen till den utvalda hemsidan. Uppgiften gick därför 

bättre för de testdeltagare som redan hade testat den andra versionen av detta program. 

Samtliga testpersoner missade att de skulle klicka på ”enter-tangenten” eller klicka på den lilla pilen i 

adressfältet för att komma vidare till hemsidan de skulle besöka. Instruktioner om detta saknades dock 

i uppgiftsbeskrivningen och det anses troligt att testpersonerna skulle lära sig detta moment efter lite 

träning. 

Stänga av program 

Att stänga av ett program i Modern UI skiljer sig markant från hur man stänger av ett program i det 

klassiska skrivbordsgränssnittet. Istället för att klicka på den röda kryssrutan i det övre högra hörnet av 

skärmen så stänger man av programmen genom att föra muspekaren till skärmens överkant, klickar 

och håller vänster musknapp nedtryckt och för muspekaren till skärmens nederkant. Testpersonernas 
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darriga händer och problem med att styra musen medförde att de hade problem med båda metoder för 

att stänga av programmen. Lösningen i Modern UI visade sig ha en stor fördel framför den äldre 

lösningen, testpersonerna hade mycket lättare att komma ihåg vad de skulle göra för att stänga av 

programmen. Muspekaren byter utseende till en hand när man når skärmens överkant och flera av 

testdeltagarna associerade därför drag- och släpprörelsen med något de kände igen sedan tidigare: en 

rullgardin.  

Det anses troligt att denna metod att stänga ned programen skulle ha fungerat ännu bättre för 

testdeltagarna om testet hade genomförts på en tryckkänslig skärm. Det enda de skulle ha behövt göra 

i sådana fall var att peka på skärmens överkant och föra sitt finger nedåt. 

Inloggningen i Windows 8 

I de flesta mjukvaror som använder lösenord visas endast svarta prickar på skärmen istället för de 

tecken som användaren egentligen har skrivit och Windows 8 är inget undantag. Tanken med detta är 

att obehöriga inte ska kunna läsa och memorera lösenordet genom att tjuvkika på skärmen. De flesta 

testpersoner var ovana vid att skriva på ett tangentbord och det tog därför lång tid för dem att hitta rätt 

tangenter. De tittade också flera gånger på uppgiftspappret för att försäkra sig om att de hade skrivit 

rätt bokstav. Detta medförde att de lätt tappade bort sig och inte visste vilka bokstäver de redan hade 

skrivit. Lösenordsskyddet på skärmen medförde också svårare för dem att hitta rätt igen. 

Två testgrupper kände sig obekväma med att hålla en tangent nedtryckt samtidigt som de skulle trycka 

på en annan tangent. Då lösenordet måste innehålla en blandning av stora och små bokstäver så blev 

det därför lite knepigt för dessa testdeltagare. De löste problemet på samma sätt, vilket var att den ena 

testdeltagaren höll skifttangenten nedtryckt medan den andre testdeltagaren tryckte på 

bokstavstangenten.  

Skype för Modern UI 

Bland de program och funktioner som testades i Modern UI så visade det sig att testpersonerna hade 

minst svårigheter med att navigera Skype-appen och ringa upp olika kontakter. Att ringa upp någon 

med hjälp av Skype kräver endast två steg, klicka på rätt kontakt och sedan klicka på en stor rund 

symbol med ett piktogram av en telefonlur. Samtliga testdeltagare lyckades utföra dessa moment med 

minimal hjälp. 

Mailklienten 

Att skicka mail för första gången med hjälp av Modern UI:s inbyggda mailklient visade sig vara riktigt 

komplicerat för de flesta testdeltagare. Många av problemen bottnade i att gränssnittet i detta program 

var för avskalat och innehöll piktogram som användarna hade svårt att tyda.  

De flesta antog att de skulle klicka på brevsymbolen i den lodräta menyn till vänster för att kunna 

skriva ett nytt brev. Denna ikon symboliserade egentligen ”inkorgen” och den var redan markerad då 

programmet startade med denna mapp öppnad. Det användarna egentligen skulle göra för att skicka ett 

nytt e-postmeddelande var att klicka på en plus symbol i det högra hörnet av skärmen. Detta var det 

ändas en användare som förstod.  

I uppgiften stod det att användarna skulle fylla i en e-postadress, rubrik och skriva ett kort 

meddelande. Markören hamnar automatiskt i adressrutan så användarna hade inga större problem med 

det första steget, när de skulle gå vidare med att skriva rubriken och meddelandet stötte de dock på 

problem. De fält där de skulle skriva var inte tydligt avgränsade med ramar och flera misstog dem 

därför för tomma ytor utan funktion i programmet.  
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Byta inloggningsbild 

Att följa instruktionerna i detta test var inte så svårt men flera testdeltagare hade problem med att 

förstå vad de egentligen skulle göra i denna uppgift. Att byta ut en bild som de inte för tillfället kunde 

se visade sig vara lite för abstrakt. Förtydliganden från testledaren verkade inte heller hjälpa så mycket 

då flera testdeltagare hade glömt bort bilden från inloggningsmomentet. På grund av detta trasslade 

testdeltagarna flera gånger in sig i menyvalen och flera av dem verkade tro att uppgiften på något vis 

gick ut på att skapa ett bildspel. 

Levande paneler 

Testdeltagarna hade inga större bekymmer med att hantera de levande panelerna i Modern UI. Flera av 

dem tvekade först och trodde inte att de skulle klara av att ändra storlek på dem eller stänga av de 

automatiska uppdateringarna av panelernas grafik. Efter att de hade fått uppmaningen att ta det lugnt 

och titta ordentligt på vad det stod på skärmen så visade det sig inte alls vara så krångligt som de först 

hade befarat. Dessa inställningar upplevdes tydligt markerade och lätta att hitta till. 

Dolda menyer och stänga av datorn 

Den sista uppgiften i båda testen var att stänga av datorn. När testdeltagarna använde Modern UI 

visade sig detta vara lättare sagt än gjort. Valet att stänga av datorn i Windows 8 återfinns under fliken 

inställningar i den så kallade Charms-menyn. Charms-menyn är en nyhet för Windows 8 som man 

hittar genom att föra muspekaren till ett av skärmens två högra hörn. Inget i gränssnittet 

uppmärksammar användaren om att denna meny finns och den är därför lätt att glömma bort (Nielsen, 

2012, A). Trots att testpersonerna hade fått en genomgång av gränssnittet innan testet och blivit visade 

hur man navigerade till denna meny så var det därför ingen av dem som hittade tillbaka dit när de 

själva skulle använda den. 

Charms-menyn visade sig också ha några andra stora problem. Menyn stannar bara kvar på skärmen så 

länge muspekaren befinner sig innanför dess ramar. Det blev snabbt tydligt att den inte var tillräckligt 

bred och att testpersonerna skulle ha behövt ha större marginaler då de vid flera tillfällen lyckades föra 

muspekaren utanför ramarna så att de fick börja om på nytt. Bredden på Charms-menyn varierar med 

skärmens storlek och upplösning, på testdatorn var den 2,8 cm bred. Att Microsoft placerade valet att 

stänga av datorn i undermenyns inställningar försvårade också för testpersonerna. Ingen av dem 

gissade att det var där man skulle klicka. Under ett av testen gick testpersonerna igenom alla andra 

alternativ på charms-menyn när de letade efter rätt val men hoppade medvetet över just inställningar 

då de inte ansåg att stänga av datorn borde klassas som en inställning. 

Klassiskt Windows/Skrivbordsgränssnittet  

Skrivbordet och startmenyn 

Något som snabbt blev tydligt under testerna av klassiska Windows var att testpersonerna blev 

förvirrade av att det fanns flera olika sätt för att starta programmen som de skulle använda. De förstod 

inte skillnaden på skrivbordsikoner, de program som var fästa vid aktivitetsfältet samt startmenyn.  

Ikonerna på skrivbordet skiljer sig på ett markant vis från alla andra sätt att starta appar och program 

som testpersonerna använde under testen. De kräver nämligen att användaren ska utföra ett så kallat 

”dubbelklick”. Som redan nämnts var det vanligt att testdeltagarna skakade till med musen i samma 

ögonblick som de klickade på dess knappar, att klicka två gånger i snabb följd på samma ställe på 

skärmen visade sig vara näst intill omöjligt för testdeltagarna. Samtliga test slutade med att 

testdeltagarna fick be om hjälp under dessa moment.  
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Ett mycket vanligt problem var att testdeltagarna förväxlade startmenyn och symbolen för Internet 

Explorer som angränsade till startmenyn nere på aktivitetsfältet. De lärde sig snabbt att det gick att 

starta det mesta från just startmenyn men var osäkra på vilken av de två symbolerna i skärmens 

vänstra nederkant som de skulle klicka på för att öppna den menyn. 

Flera testdeltagare hade problem med att navigera i startmenyn. De hade en tendens att endast titta på 

det vita området och ignorera all text i den färgade högra halvan av menyn, vilket resulterade i att de 

hade svårt att hitta rätt på de uppgifter som krävde att de skulle klicka på en länk i det färgade fältet. 

De klickbara fälten i startmenyn är förhållandevis små och det saknas tydliga ramar mellan dem, 

därför hade flera testpersoner stora problem med att klicka på rätt ställen och starta de program som de 

hade tänkt sig. Istället för att klicka på rätt fällt hamnade muspekaren istället på fältet ovanför eller 

nedanför och de startade fel program.  

Programfönster  

Något som blev tydligt när testdeltagarna skulle använda olika program i klassiska Windows var att 

flera av dem var osäkra på vilka delar av skärmen som tillhörde sagda program och vilka delar som 

tillhörde operativsystemet. Detta blev tydligt då de vid flera tillfällen började leta efter olika 

funktioner utanför det eller de fönster som tillhörde de olika programmen. Flera testdeltagare ville 

exempelvis klicka på ”papperskorgen” för att stänga av olika program och klicka på startmenyn om de 

inte hittade en viss funktion i de program som de använde.   

Internet Explorer 

Ikonen för internet Explorer som är fäst vid aktivitetsfältet har inget namn och kräver därför att 

användarna ska känna igen ikonen för att veta vad den betyder. De testdeltagare som började med att 

använda klassiska Windows hade därför större problem att hitta rätt än de som redan hade sätt 

symbolen i Modern UI.  

När testdeltagarna hade startat programmet så skulle de gå till hemsidan www.ving.se genom att 

skriva in URL:en i programmets adressfällt. Testdeltagarna visade sig ha stor problem med detta och 

visste inte vart i programmet de skulle titta. Efter att testledaren föreslog att de skulle leta efter något 

som påminde om den adress de skulle skriva så hittade dock de flesta testpersoner adressen 

www.google.se och kunde sluta sig till att det var där de skulle skriva andressen. 

För det andra missade samtliga testpersoner att de skulle klicka på ”enter-tangenten” eller klicka på 

den lilla pilen i adressfältet för att komma vidare till hemsidan de skulle besöka. Detta stod dock inte i 

instruktionerna för uppgiften och att de missade detta steg faller sig därför naturligt. 

Skype 

Skype visade sig vara lika lätt för testdeltagarna att förstå i klassiska Windows som det var för dem i 

Modern UI. Fyra av fem testgrupper gjorde allt helt rätt på första försöket. De klickade på rätt kontakt 

och sedan på ring upp för att inleda ett samtal och när de var klara klickade de på den röda 

telefonluren för att avsluta samtalet igen. Den enda som hade lite problem med denna uppgift var den 

ensamme mannen vars partner avbröt testet halvvägs in. Han missade den lodräta listan med kontakter 

och trodde man skulle klicka på fliken ”kontakter” istället. Efter att ha sätt vad denna flik innehöll och 

avfärdat den så hittade han rätt och utförde resten av testet utan svårigheter. 
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Skrivbordsbakgrund 

Att byta skrivbordsbakgrund gick förhållandevis lätt för testdeltagarna. De förstod att de antagligen 

skulle leta på startmenyn för att hitta bilderna och de testdeltagare som tog sig tid att läsa 

instruktionerna hade inga större problem med att högerklicka på bilden och välja alternativet ”Använd 

som skrivbordsbakgrund”. I två fall var dock testdeltagarna för uppstressade av allt det nya de fick 

vara med om för att ta sig ordentligt med tid att läsa instruktionerna. De missade därför att de skulle 

högerklicka på bilden för att få upp menyn de skulle använda och funderade istället på om man skulle 

använda utforskaren till vänster i mappen för att flytta bilden till skrivbordet. 

Mailklient 

Till skillnad från Windows 8 så saknas det en förinstallerad mailklient i Windows 7 (Söderlind, 2008) 

Istället testades det Microsoft-utvecklade gratisprogrammet Windows Live Mail som går att ladda hem 

från företagets hemsida.  

Det blev snabbt tydligt att flera testdeltagare inte hade läst engelska när de gick i skolan. Alla 

testdeltagarna började med att söka efter ett program som hette E-post (vilket det gjorde i Windows 8) 

eller något liknande namn. Endast en grupp hittade rätt program utan hjälp från testledaren och en 

grupp hittade rätt efter att testledaren frågade om testpersonerna visste vad e-post kallades på 

engelska. De tre resterande grupperna saknade helt engelskakunskaper och lyckades inte hitta rätt på 

egen hand. Att ikonen för programmet såg ut som en trave brev eller vykort var det ingen som 

uppmärksammade. 

Gränssnittet i programmet hade några stora problem som drabbade flera av testpersonerna. I 

programmet finns två olika menyer. En horisontell i programmets överkant och en vertikal på den 

vänstra sidan. Den övre menyn innehåller alternativ för att skapa ett nytt e-postmeddelande, svara på 

mail i inkorgen, markera inkomna brev som skräppost och andra liknande funktioner. Den lodräta 

menyn är till för att växla mellan olika mappar, e-postkonton m.m. Längst ned på denna meny går det 

att växla mellan att flikarna E-post, Kalender, Kontakter, Feeds och Diskussionsgrupper. När 

programmet startar är fliken för epost redan markerad. Skillnaden mellan fliken E-post och knappen 

E-postmeddelande (som används för att skapa ett nytt epostmeddelande) var långt ifrån självklar för 

testpersonerna. Fyra av fem testgrupper trodde att de skulle klicka på fliken E-post för att skapa sitt 

meddelande, när de slutligen kom fram till att det inte var rätt stannade de kvar vid den lodräta menyn 

och försökte hitta ett annat alternativ som skulle kunna fungera. Att slita blicken från denna meny och 

utforska den övre, visade sig alldeles för svår och testledaren tvingades till sist ingripa och hjälpa dem 

tillrätta. 

När testpersonerna slutligen hade klickat på den rätta knappen öppnades ett nytt fönster. Detta fönster 

hade ett vågrätt menyfällt högst upp med olika möjligheter att formatera texten i e-postmeddelandet 

och under denna meny återfanns tre textfällt där testdeltagarna skulle skriva adressen till en mottagare 

av brevet, en rubrik samt ett kort brev. Då testet inte gick ut på att testa deras förmåga att skriva på 

tangentbordet hölls texten i dessa fällt till ett absolut minimum. (se bilaga 3 för vidare information). 

Då dessa fällt hade tydligare ramar än dess motsvarigheter i Modern UI appen så var det lättare för 

testpersonerna att förstå vad det skulle göra när de såg dem. En grupp trodde dock att de skulle skriva 

allt i samma ruta. Om detta berodde på att de inte läste instruktionerna korrekt eller om de inte tittade 

tillräckligt noga på skärmen är svårt att säga. En annan grupp missade att byta ruta efter att de skrivit 

in adressen. När de sedan skulle skriva själva brevet förstod de att det skulle skrivas i en ny ruta men 

förstod inte att det stora vita fältet i rutans nedre halva var en textruta. 



 
 

21 
 

När meddelandelandet var färdigskrivet skulle det skickas genom att klicka på en stor knapp placerad 

bredvid textrutorna för adress och rubrik. Tre testgrupper hade inga problem med detta steg men i de 

andra två grupperna blev det åter igen tydligt att testpersonerna ännu inte hade förstått betydelsen av 

olika programfönster. Istället för att leta efter knappen i det nyöppnade fönstret där de hade skrivit 

brevet började den ena gruppen leta i huvudprogrammets menyer. Den andra gruppen riktade istället 

blickarna mot aktivitetsfältet och trodde först att de skulle klicka på ikonen för Internet Explorer innan 

de kom på sig med att de redan hade klickat där i en tidigare uppgift då flyttar de istället blickarna till 

den vertikala menyn i huvudprogrammet och frågar om de ska klicka på fliken ”skickat”.   

Stänga av program  

Under de första frågorna hade de flesta testgrupperna problem mad att komma ihåg hur de skulle 

stänga av programmen. Flera testpersoner fick för sig att de skulle klicka på en tangent för att stänga 

ned programmen (Kortkommandot ALT+F4 som kan användas för att stänga ned program i Windows 

hade inte demonstrerats för testpersonerna under genomgången av operativsystemet) och en testperson 

undrade om man stängde ned programmet på samma sätt som man startade det. Några frågor in i testet 

hade dock samtliga testpersoner lärt sig hur de skulle göra. Det största problemet med att stänga av 

programmen handlade snarare om storleken på kryssrutan som de skulle klicka på. Denna ruta visade 

sig vara alldeles för liten för testpersonerna och vållade stora besvär när de skulle klicka på den. För 

en testgrupp tog det strax över en minut innan de lyckades klicka på rätt område. 

Stänga av datorn 

Att stänga av datorn visade sig vara en halvsvår uppgift. Endast två grupper förstod att de skulle gå till 

startmenyn och de övriga tvingades ta hjälp av testledaren. Av någon anledning lockade 

papperskorgen och två grupper trodde att det var där de skulle klicka för att stänga av datorn. 

När testdeltagarna slutligen hade klickat på startmenyn gick det betydligt bättre, samtliga grupper 

hittade själva rätt knapp och förstod hur de skulle göra. I några fall krävdes det dock en hel del letande 

då testpersonerna började leta i de övre delarna av menyn. En grupp började till och med skämta om 

att de borde klicka på ”Hjälp och support” innan de slutligen hittade rätt. 

Uppgift 5 

Uppgift 5 som gick ut på att testpersonerna skulle skapa en ny mapp på skrivbordet, döpa den och 

kopiera en bild från ”Mina Bilder” till den nya mappen. Visade sig innehålla för många olika steg och 

vara på en helt annan svårighetsnivå än de andra uppgifterna. Efter att de två första användartesten 

hade slutat med att testledaren hade guidat testpersonerna genom samtliga steg på denna fråga togs 

beslutet att stryka frågan från de återstående användartesten.  

Intervjuer med testdeltagarna efter utförda test 
Efter användartesten utfördes kortare intervjuer med testdeltagarna där de fick säga vad de tyckte om 

de olika gränssnitten och diskutera sådant som testledaren inte kunde få svar på enbart genom att 

analysera deras interaktion med datorn. 

Vad är er inställning till datorer? Har denna inställning ändrats efter testet? 

Testdeltagarna var rätt så eniga i denna fråga. De ansåg att datorer var bra då de går att använda till så 

många olika saker såsom att betala räkningar och hålla kontakten med familj och vänner som man 

annars inte träffar så ofta.  

Flera av testdeltagarna tog också upp att det var för lätt att missbruka datorer och internet genom att 

sprida virus, internetmobba, stjäla pengar och andra obehagliga grejer. En testdeltagare började prata 
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om att unga tjejer kunde ladda upp nakenbilder på sig själva och att hon tyckte det var tragiskt. Hon 

ansåg dock att de i grunden fick skylla sig själva och att de borde veta bättre. Hennes partner höll med 

men la till att han tyckte det var något ungdomarna borde bli lärda att inte göra från sina föräldrar. 

Samtliga testdeltagare höll fast vid inställningen att de inte tänkte försöka lära sig använda datorer då 

de tyckte att det var för sent och att de inte behövde någon dator. ”Om man hade fått börja när man var 

ung hade det varit skillnad”. Det gick ju lika bra att ringa till barnen eller barnbarnen om de behövde 

hjälp med något som bara gick att göra via datorn. Några sa dock att de tyckte det hade varit kul och 

intressant att testa på att använda dem en gång i livet och att de trodde det skulle vara roligt att lära sig 

mer.  

Varför har ni inte skaffat dator tidigare? 

De tyckte att datorerna hade kostat väldigt mycket när de kom och då deras intresse hade varit svalt så 

hade de inte sätt någon anledning med att slösa stora summor pengar på en sådan maskin. De hade inte 

kunnat tro att datorerna skulle innebära en så stor ”revolution” som de hade blivit. Nu när priset på 

datorerna hade sjunkit kände de att ”det hade dröjt för länge innan man tog sig till sig det” och att inte 

längre var lönt att försöka lära sig använda tekniken. De förlitade sig istället på hjälp från barn och 

barnbarn i de fall där datorer var enda lösningen på ett problem.  

Vilket gränssnitt var lättast? Varför? 

I denna fråga fanns det många skilda åsikter. Fyra testdeltagare ansåg att Modern UI var bäst. En 

testdeltagare sa att hon upplevde klassiska Windows som lite konstigt och ”inte lika livat” som 

Modern UI. Två testdeltagare som hade arbetat tillsammans under testet ansåg att Modern UI var bäst 

då det hade mycket större fällt att klicka på samt att gränssnittet var mer överskådligt än 

skrivbordsgränssnittet. De sa även att ”rullgardins rörelsen” för att stänga av apparna var smidigare då 

de slapp försöka pricka den röda rutan med krysset, ett moment de hade haft mycket problem med 

under testet. Den fjärde testdeltagaren som föredrog Modern UI beskrev även hon gränssnittet som 

mer överskådligt än det andra. 

Två testdeltagare ansåg att Klassiska Windows var lättare att använda och motiverade det i det ena 

fallet med att det var mer lättöverskådligt och i det andra fallet med att Modern UI hade dolt flera 

viktiga funktioner så att man måste veta vart de fanns för att hitta dem. 

De tre sista testpersonerna som intervjuades kunde inte svara på frågan då de ansåg att båda gränssnitt 

var lika svåra att förstå sig på. I ett fall utvecklade testpersonen svaret med att hans gråstarr hade 

medfört att han inte hade sätt tillräckligt bra under testet för att hänga med till hundra procent under de 

delar där hans partner hade styrt musen. 

Vilka var de lättaste och svåraste momenten under testen? 

De flesta testdeltagare var eniga om att datormusen var det som hade givit dem störst problem under 

testen. Andra saker som upplevdes som svårt var de uppgifter som innefattade flera olika moment som 

testdeltagarna skulle utföra för att komma vidare i uppgiften. Testdeltagaren som sade att detta hade 

varit svårt tillhörde den första gruppen testdeltagare och pratade antagligen om uppgift 5 från testet av 

klassiska Windows. Denna uppgift ströks från resterande testomgångar efter test två, då den precis 

som testdeltagaren sade hade visat sig innehålla för många olika moment och var alldeles för svår för 

testpersonerna. 

Den tredje stora svårigheten som några testdeltagare nämnde under intervjun var att de tyckte det var 

svårt att tyda och komma ihåg innebörden på alla de symboler och ikoner som de hade stött på under 

testet.   
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Vad som var lättast med testet rådde det lite skilda meningar om. Två testdeltagare sa att den lättaste 

delen av testet var att hitta och starta program via startskärmen i Modern UI. En testdeltagare tyckte att 

använda Skype appen i Modern UI var det lättaste momentet och en testdeltagare upplevde 

gränssnittet i bildvisningsappen som det lättaste. Flera testpersoner hade dock svårt att svara på frågan 

då de upplevde det mesta som svårt under testet. 

Om ni skulle träna tror ni att ni skulle kunna lära er att behärska datorer då? 

Samtliga testdeltagare var övertygade om att de skulle kunna lära sig använda datorn bara de skulle ha 

haft intresset att lära sig systemet samt fått tillräckligt med tid. Två viktiga förutsättningar var dock att 

de skulle ha en dator hemma så att de kunde träna när de själva kände för det samt att de skulle ha 

möjlighet att gå en kurs i datoranvändande. En testdeltagare var rädd att hon skulle ha närminnet emot 

sig, men även hon trodde att det borde gå att lära sig med lite vilja.  
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Diskussion 
På grund av den stora mängden problem testdeltagarna hade under testen så är det antagligen lätt att 

dra slutsatsen att det skulle vara hopplöst att lära pensionärer använda datorer och att båda gränssnitten 

var lika dåligt anpassade för deras behov. Detta skulle dock vara en felaktig slutsats. Intervjuerna som 

utfördes med eleverna och läraren på Träffpunkten i Älmsta visade tydligt att människor i denna ålder 

mycket väl har förmågan att lära sig använda datorer bara de har viljan och orken att öva och lära sig. 

När man analyserar ovanstående data är det viktigt att komma ihåg att detta var den absolut första 

gången dessa testdeltagare använde en modern dator. Många om inte de flesta av problemen handlade 

om att de inte hittade en viss funktion i programmen eller förstod de rådande konventionerna inom 

gränssnittsdesign. Detta är fullt förståeligt och tillhör sådant som man endast kan lära sig genom 

träning. Om testet hade varit utformat så att samma testpersoner hade testats flera gånger med några 

dagar mellanrum så borde flera av dessa problem minskat eller försvunnit efter några testomgångar. 

Båda gränssnitt används av miljontals människor runt om i världen och om alla dessa människor har 

lärt sig använda gränssnitten i fråga finns det inget som talar emot att även dessa pensionärer skulle 

kunna lära sig hitta i gränssnitten efter en tids träning. 

Några återkommande problem under testet bottnade istället i användarnas fysiska begränsningar. De 

klagade över att det var svårt att läsa texten, att muspekaren rörde sig för snabbt och för mycket och att 

objekten på skärmen var för små. Dessa problem är mycket mer allvarliga. Windows har inställningar 

som ska underlätta för personer med dålig syn och motorik men dessa inställningar är det mycket svårt 

att hitta till och många som skulle ha fördelar av att använda dessa inställningar missar dem 

antagligen. (Sloan et al. 2006) Ett annat problem som påverkar många äldre är deras brist på 

engelskakunskaper, även om operativsystemen finns tillgängliga på svenska så stöter användarna ofta 

på engelska ord på hemsidor eller i olika program. Detta var ett av de största problemen som togs upp 

under intervjuerna på Träffpunkten och det var även tydligt under användartesterna.  

Fördelar och nackdelar med de olika gränssnitten 

Modern UI  

Mycket av den kritik som Nielsen (2012, A) riktade mot Modern UI visade sig vara till fördel för den 

undersökta målgruppen. Storleken på de levande panelerna gjorde att det var förhållandevis lätt för 

testpersonerna att klicka på rätt ställe och starta den applikation de hade tänkt sig. Och den låga 

informationsdensiteten bidrog antagligen till att testpersonerna inte blev distraherade av onödiga 

objekt och hade lättare att hitta det som de sökte efter.  

Testet innefattade inga uppgifter där testpersonerna skulle flytta information från ett program till ett 

annat så Nielsens kritik mot gränssnittets begränsningar till att endast ha två öppna fönster åt gången 

är svåra att bekräfta eller dementera, men de var tydligt att testdeltagarna gynnades av att alla 

applikationer öppnades i ett helskärmsläge. Istället för att lägga fokus på aktivitetsfället, synliga ikoner 

från skrivbordet eller andra öppna fönster som deltagarna vid flera tillfällen gjorde i 

skrivbordsgränssnittet kunde testdeltagarna helt fokusera på den applikation det var tänkt att de skulle 

använda. Detta minskade givetvis antalet fel de gjorde under testen. Det är svårt att uttala sig om 

sådant som inte testades men om testdeltagarna skulle ha uppmanats att flytta information från ett 

program till ett annat så är antagligen Nielsens kritik berättigad. Pensionärer har ofta ett sämre 
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korttidsminne (Dickinson, Arnott, & Prior, 2007). Det är därför rimligt att anta att de där med skulle 

ha fått större problem än Nielsens testpersoner.  

Windows 8 har som redan nämnts ett starkt stöd för pekskärmar och Modern UI är huvudsakligen 

designat för att användarna med lätthet ska kunna använda sina fingrar när de interagerar med datorn. 

Enligt Jochems, Vetter & Schlick (2012) ska användarna gynnas av sådana direkta inmatningsmetoder 

och detta går även att finna ett visst stöd till detta påstående i de intervjuer som genomfördes på 

Träffpunkten i Älmsta. Där den kvinna som använde surfplattor mest regelbundet av de intervjuade 

föredrog pekskärmar framför datormöss och de andra två som hade erfarenheter av tryckkänsliga 

skärmar visserligen var osäkra kring vilken inmatningsmetod de föredrog men i alla fall inte hade 

något negativt att säga om pekskärmar. 

Windows 8 kommer som tidigare nämnts förinstallerat med många program som saknas i Windows 

Vista och Windows 7, bland annat den lokala mailklient som utvärderades under testet. Då användaren 

loggar in på datorn med hjälp av ett Microsoft ID är denna mailklient redan konfigurerad för att ta 

emot e-postmeddelanden från användarens privata mailadress första gången användaren loggar in på 

datorn. Om användarna saknar ett Microsoft ID så får de valet att skapa ett sådant i samband med den 

initiala konfigurationen av datorn och får där med en ny mailadress på köpet. Fördelarna med detta är 

givetvis att användaren slipper en del konfigurering av olika program vilket oerfarna datoranvändare 

antagligen uppskattar. 

Om ett program skulle saknas finns också en programbutik där alla tillgängliga Windows 8 appar är 

samlade. Det kan för den erfarne datoranvändaren upplevas som trivialt att gå till rätt hemsida, ladda 

hem och installera de program som inte följer med datorn från start men för de användare som aldrig 

tidigare har använt en dator är troligen denna programbutik mycket uppskattad.  

Med ett så pass kritiserat operativsystem som Windows 8 skulle det vara konstigt om det inte fanns 

några påtagliga problem med gränssnittet. Det första som mötte testdeltagarna var inloggningsskärmen 

där de tvingades skriva in ett lösenord för att komma vidare. Detta extra skydd är säkert bra i många 

fall om användarna ofta tar med sig sin dator till publika platser och utsätter den för risker. Baserat på 

de användarmönster som de intervjuade pensionärerna på Träffpunkten hade är det dock inte säkert att 

alla äldre datoranvändare behöver detta skydd. Denna lösenordsskärm kan då istället bli ett 

irritationsmoment som användarna helst vill slippa, vilket var fallet med den 77-åriga kvinnan i 

intervju 5 och under användartesterna.  

Den kritik som Nielsen riktar mot alla undangömda menyer i Moder UI stämmer bra med resultatet 

från användartesterna. Testdeltagarna hade mycket svårt med de uppgifter som innebar att de skulle 

använda någon av dessa menyer. Om Nielsen anser att tröskeln för erfarna användare är hög för att 

lära sig använda menyerna så är det antagligen rimligt att anta att oerfarna användare med nedsatt 

kognitiv förmåga och kortare närtidsminne kommer få än svårare att lära sig använda dem. 

Bortsett från möjligheterna att öka storleken på de levande panelerna visade det sig att Modern UI 

saknade många viktiga inställningar för att anpassa datorn till personer med funktionsnedsättningar, 

dessa inställningar gick endast att hitta i skrivbordsgränssnittet. 

Klassiska Windows  

I Windows 7 och tidigare versioner återfinns den så kallade startmenyn nere i vänster hörn av 

skärmen. Från denna meny kan användaren med några få klick nå alla datorns program och filer. Då 

denna meny snabbt kan bli full av ikoner och kan anses vara lite svårnavigerad finns möjligheten att 

lägga program och filer på skrivbordet eller i aktivitetsfältet längst ner på skärmen. Under 
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användartesten blev det snabbt tydligt att testdeltagarna hade problem med att förstå skillnaden mellan 

dessa tre områden på skärmen och varför några program återfanns på ett ställe men inte de andra. De 

hade också problem med att greppa att de på skrivbordet skulle dubbelklicka på ikonerna men att det 

räckte med ett klick på de andra områdena.   

Den andra stora nackdelen med operativsystemet var att dess design förutsätter att användaren har full 

kontroll över muspekaren. De flesta objekten var små och testpersonerna hade stora problem med att 

klicka på rätt ställen. Detta var särskilt tydligt när de navigerade startmenyn och när de försökte stänga 

ned olika program, men musproblemen var synliga under hela testet och hos samtliga testdeltagare. 

Från användartestresultaten blev det klart att en av de stora fördelarna med klassiska Windows är att 

operativsystemets gränssnitt inte gömmer menyer på samma sätt som är så vanligt i Modern UI. 

Testdeltagarna hade mycket lättare att hitta till exempelvis ikonen för att stänga av datorn, då den var 

placerad på en meny som de redan var vana att använda. 

En annan stor fördel med operativsystemet är att det har mycket fler inställningar för anpassning efter 

olika funktionshinder än vad som går att få fram i Modern UIs inställningar. Menyerna för att anpassa 

systemet är dock begravda så djupt i olika undermenyer att författaren starkt betvivlar att 

testdeltagarna skulle kunna hitta till dem på egen hand.  

Förslag på vidareutvecklingar av projektet  
Det finns många exempel på andra infallsvinklar och upplägg som skulle gå att applicera på framtida 

studier inom detta forskningsfält. Mängden publicerat material är inte särskilt stort och det finns 

antagligen många intressanta undersökningar som skulle gå att utföra. 

Denna studie undersökte endast testpersonernas första möte med datorer, vilka resultat skulle en längre 

studie där testpersonerna vid upprepade tillfällen får interagera med datorerna ge? Då testpersonerna 

endast fick arbeta med Modern UI i Windows 8 som ett separat operativsystem så skulle det vara 

mycket intressant att undersöka hur användarnas användningsmönster skulle se ut om de fritt fick 

interagera med hela operativsystemet under en längre tid. Skulle de hålla sig till ett av de två 

gränssnitten eller använda båda gränssnitt? Slutligen skulle det vara mycket intressant att undersöka 

hur användarnas interaktion med gränssnitten skulle påverkas om de istället för musen fick använda en 

pekskärm.  

Validitet/ Reliabilitet 
Då testerna endast utfördes på tio deltagare, uppdelade på fem grupper och med ett bortfall på en av 

dessa deltagare tidigt in i testet så är resultaten i denna studie ej statistiskt säkerställda, resultatet kan 

därför inte tolkas kvantitativt. Antalet utförda test är dock fullt tillräckliga för en kvalitativ studie. 

Författaren till denna rapport anser att resultaten ger tydliga indikationer på många av de problem som 

seniorer initialt kan ställas inför då de börjar lära sig använda en dator med något av de undersökta 

operativsystemen.  

Längden på testet 
Då detta var första gången testdeltagarna satt framför en dator utsattes de för många nya intryck och 

de tvingades tänka i nya banor som de inte tidigare hade gjort. Ett för långt test skulle därför kunna 

resultera i att många av dem blev trötta. För en van datoranvändare hade testet antagligen inte tagit 
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mer än ca tjugo minuter och den tredubbla tiden uppskattades vara tillräcklig långt för att 

testpersonerna skulle hinna klart med frågorna men tillräckligt kort för att de inte skulle bli för trötta.  

Denna planering visade sig vara för optimistisk, endast en av testomgångarna blev klara inom en 

timme och flera testpersoner visade tydliga tecken på trötthet innan de blev klara med testet. Detta 

resulterade i en tydlig felkälla för testet då de trötta testdeltagarna inte klarade av att fokusera lika 

mycket på de senare uppgifterna och inte orkade läsa igenom instruktionerna ordentligt. I framtida 

studier rekommenderas det därför att testledaren planerar in minst en kortare paus så att testpersonerna 

får tid att vila upp sig. 

Det sista användartestet  
Det femte och sista användartestet utfördes på vård- och omsorgsboendet Eneberg i södra Norrtälje. 

Kontakten med boendet hade skett med enhetschefen på detta boende och hon hade hjälpt till med att 

hitta två villiga testdeltagare. Den första tiden för testet flyttades fram några veckor då en av de 

tilltänkta testdeltagarna hade blivit sjuk och inte längre hade förmågan att ställa upp på användartestet. 

Vid det nya tillfället för användartestet visade det sig att samme man fortfarande var krasslig. 

Enhetschefen hade i stället lyckas leta upp en kvinna som med viss tvekan hade gått med på att vara 

ersättare. Denna kvinna valde dock att avbryta redan efter några minuter. 

Mannen som valde att stanna kvar saknade flera fingrar på högerhanden och klarade själv inte av att 

styra musen. Detta test blev därför helt annorlunda än det från början var tänkt. Mannen uppmanades 

att tänka högt och peka med vänsterhanden på de objekt där han ville klicka medan testledaren styrde 

musen.  

Då mannen inte behövde fokusera lika mycket på att få muspekaren att hamna på rätt ställen på 

skärmen så uppvisade han inte lika mycket stress och frustration som resterande testdeltagare. Många 

test gick därför mycket bättre för honom än de andra testdeltagarna, han tog sig tiden att läsa 

instruktionerna och studera skärmen noga innan han pekade på nästa objekt han ville interagera med. I 

framtida studier kan det vara värt att fundera på om detta testförfarande är att föredra framför 

samupptäckarmetoden.  
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Slutsats 
Målet med denna uppsats var att undersöka om det fanns några fördelar med Modern UI jämfört med 

skrivbordsgränssnittet i Windows och ge svar till följande fråga: Vilka fördelar eller nackdelar finns 

det med att använda Windows 8 istället för tidigare Windowsversioner om man är äldre och saknar 

datorvana? För att svara på denna fråga så måste de tre delfrågorna först få sina svar.  

Vad upplever testpersonerna och de intervjuade som krångligt eller svårt när de använder de 

undersökta Windowsversionerna? Ett av de största problemen för äldre datoranvändare visade sig vara 

språkbarriären. Många av de intervjuade pensionärerna på Träffpunkten i Älmsta pratade om att de 

hade stora problem med att förstå engelska. Windows har under många år funnits översatt till svenska 

men de ansåg att det ändå var svårt att undvika engelskan. Många program finns ej översatta till 

svenska och när de surfade på internet hände det ofta att de stötte på engelska hemsidor.  

Hur påverkar åldern människors inlärning och förmåga att använda persondatorer med Windows som 

operativsystem? Att åldern medför problem med att lära sig nya saker är välkänt men intervjuerna med 

pensionärerna på Träffpunkten visade med all tydlighet att det går att lära sig använda en dator även 

på ålderns höst, det krävs bara att personen i fråga har viljan att lära sig och orken att öva. Det största 

åldersrelaterade hindret för att använda en dator är antagligen dålig syn eller andra funktionshinder 

som är vanliga bland äldre människor. I Windows finns det dock inbyggda hjälpmedel som ska 

underlätta för människor med dessa problem.  

Underlättar pekskärmar istället för tangentbord och mus användandet av datorer för äldre 

datoranvändare? Testdatorn som användes i denna studie saknade en tryckkänslig skärm och denna 

fråga kunde därmed inte undersökas som en del av användartesterna. Av intervjuerna och litteraturen 

att döma är tryckkänsliga skärmar mycket lättare att hantera än en datormus. Att peka med sitt finger 

eller en penna kräver inte lika god motorik som en datormus och är antagligen att föredra för denna 

kategori av datoranvändare. 

Användartesten visade att inget av de två undersökta gränssnitten var fullt ut anpassat för den 

undersökta kategorin av datoranvändare och båda gränssnitten hade sina för- och nackdelar. Modern 

UI visade sig vara det mest lättnavigerade av de två gränssnitten och föredrogs av flest testpersoner. 

Detta gränssnitt saknade dock flera viktiga program och inställningsmöjligheter och användarna skulle 

tvingas lära sig navigera både Modern UI och skrivbordsgränssnitten om de fullt ut skulle kunna 

använda sin dator. Några viktiga funktioner i detta gränssnitt, så som Charms-menyn och 

inloggningsskärmen skapade stora problem för testpersonerna. Möjligheten till pekskärmsstyrning 

skulle antagligen ha underlättat mycket för testpersonerna i detta gränssnitt även om denna 

interaktionsmetod aldrig testades. 

Skrivbordsgränssnittet hade mycket mer tillgängliga program och inställningsmöjligheter men led av 

att de klickbara fälten oftast var mindre och mer svårklickade än i Modern UI. Många av programmen 

var dock inte installerade från start och då det saknades en programbutik eller annan lättanvänd 

lösning för att hitta och installera dessa program så kommer seniora datoranvändare ha mycket svår att 

få tillgång till dem. Ett annat stort problem med detta gränssnitt var att användarna förväntas 

dubbelklicka på ikoner för att starta program, något som samtliga testanvändare misslyckades med. 
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Författaren till denna rapport tror dock att de flesta seniora datoranvändare skulle kunna lära sig 

använda både skrivbordsgränssnittet och Modern UI. Det som krävs är bara att de får tillräckligt med 

tid på sig och lärarledd träning. Datorkurser i stil med den på Träffpunkten i Älmsta, där pensionärer 

kan träffas en gång i veckan och träna i grupp tillsammans med en datorkunnig lärare, kan 

förhoppningsvis hjälpa många äldre att ta första steget ut i IT-samhället.    
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Bilagor 

Bilaga 1 
Informerat samtycke 

 

Du ska strax medverka i en undersökning vars mål är att fastställa vilket 

av två olika datoroperativsystem som bäst lämpar sig för pensionärer 

som saknar tidigare datorvana. Undersökningen är en del mitt 

examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan.   

Undersökningen består av tre delar. Först kommer du bli ombedd att fylla 

i ett formulär vars syfte är att fastställa vilka tidigare kunskaper du 

besitter och om dessa möjligen kan hjälpa dig under testet. När detta 

formulär är ifyllt kommer du tillsammans med en annan testdeltagare 

utföra ett användartest där ni tillsammans hjälps åt att utföra diverse 

uppgifter på datorn framför er. Slutligen kommer en intervju äga rum där 

ni får svara på några frågor kring testet. Totalt beräknas det ta ca 90 

minuter att utföra alla tre delar i undersökningen. 

Intervjun och användartestet dokumenteras genom att ljudet spelas in 

med hjälp av en mobiltelefon/smartphone. Inspelningen görs endast för 

att hjälpa mig att komma ihåg vad som har sagts. Under själva 

användartestet kommer även en filmkamera användas för att spela in det 

som sker på datorskärmen. När projektet är slut kommer alla dessa 

inspelningar raderas.  

Din medverkan är frivillig och du kan när du vill avbryta användartestet 

och intervjun, eller välja att inte svara på vissa frågor. Din identitet 

kommer hållas anonym och resultatet från intervjun kommer endast att 

användas i min examensrapport och slutredovisning. Rapporten kommer 

att göras tillgänglig på internet via KTH:s hemsida. 

Det kommer att finnas möjlighet för dig att komma med ytterligare 

synpunkter i slutet av intervjun. 

 

Godkänner du dessa villkor? 
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Underskrift:   ___________________________ 

 

Datum:          ___________________________ 
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Bilaga 2 

Bakgrundsinformation 

För att få en bättre bild av dina förkunskaper så behöver jag ställa några viktiga 

frågor. Ringa in det eller de alternativ som stämmer bäst eller skriv på den 

svarta linjen. 

1. Hur gammal är du? _______ 

2. Vilken högsta utbildningsnivå har du?  

Grundskola      

Gymnasienivå   (Hur många år_____)      

Högskola/Universitet  (Hur många år_____)      

 

3. Vilket/vilka huvudsakliga yrken har du haft under din yrkesverksamma karriär? 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

4. Har du någonsin använt en dator?           Ja       Nej 

 

5. I vilket sammanhang använde du denna dator? (Hoppa över om du svarade Nej 

på fråga 4) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Har du en mobiltelefon?         Ja          Nej 

Om Ja svara på fråga 7-9 Om Nej gå vidare till fråga 10 

7. Har mobiltelefonen en tryckkänslig skärm eller har den en knappsats?  

 

Tryckkänslig skärm         Knappsats 
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8. Vilket företag har tillverkat mobiltelefonen? ________________         Vet ej 

 

9. Vilka funktioner brukar du använda på telefonen (Ringa in alla de alternativ du 

tycker stämmer in)  

Ringa      

Skicka SMS     

Ta fotografier    

Skicka och läsa epost  

Surfa på internet 

Läsa tidningar 

Spela spel 

Annat___________________________________________ 

 

10. Äger du, eller brukar du använda en så kallad surfplatta?   Ja     Nej 

 

Om Ja svara på fråga 11-12  

 

11. Vilken slags surfplatta är det?  Apple Ipad         Android         Annat         Vet ej 

 

12. Vad använder du vanligtvis surfplattan till? 

Surfa på internet 

Läsa tidningar 

Läsa böcker 

Spela spel 

Skicka och läsa epost 

Annat ____________________________________________ 
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Bilaga 3 

Anva ndartest klassisk vy 

Gör uppgifterna i den ordningen de står på pappret. Säg till när ni anser er vara klara 
med en uppgift innan ni går vidare med nästa. Uppgifterna har varierande 
svårighetsgrad, bli inte besvikna om ni inte klarar av att fullfölja dem alla. Jag ber er bara 
att göra ett ärligt försök, om ni fastnar kan ni alltid fråga om hjälp men av testets natur är 
det inte säkert att jag kan ge er svaret på er fråga. Kom ihåg att tanken inte är att testa er 
utan att undersöka hur användarvänlig datorn är. 
 

 

Uppgift 1 
Ni planerar att resa utomlands om några månader. Gå ut på internet och besök 
hemsidan www.ving.se 
Stäng datorprogrammen när ni är klara. 
 

Uppgift 2 
Ni vill höra av er till en gammal bekant skicka ett epostmeddelande till hanze@kth.se. 
Rubriken ska vara ”Användartest” och meddelandet ”Hej”. () 
Stäng datorprogrammet när ni är klara. 
 
Tips  
Tecknet @ skrivs genom att hålla tangenten ”Alt Gr” nedtryckt samtidigt som 
siffertangenten ”2”  
Stor bokstav skrivs genom att hålla tangenten med denna symbol       nedtryckt samtidigt 
som man trycker på bokstavstangenten 

 

Uppgift 3 
Skype är ett program där du kan ringa och prata gratis med andra personer och även se 
dem om de har en webbkamera i sin dator. Gå in på Skype och ring upp kontakten 
Joakim Hanze. Avsluta samtalet och stäng av programmet. 
 
Tips 
Om Skype mot all förmodan frågar efter inloggningsuppgifter så är användarnamnet 
mditest@live.se och lösenordet Test1234 
 

Uppgift 4  
Gå till ”Bilder” och leta upp en bild som ni tycker är fin. Använd sedan denna bild som 
bakgrundsbild på ”skrivbordet”   
 
Tips 
Börja med att högerklicka på bilden som ni har valt 
 

Uppgift 5 
Skapa en ny mapp på ”skrivbordet” genom att högerklicka på skrivbordet och välja rätt 
menyval. Döp mappen till ”Användartest”. Kopiera en bild från ”Bilder” till den nya 
mappen.  
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Uppgift 6 
Datorer mår inte bra av att stängas av via strömknappen. Istället används en meny för att 
stänga av dem korrekt. Leta upp denna meny och stäng av datorn. 
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Anva ndartest Windows 8 

Gör uppgifterna i den ordningen de står på pappret. Säg till när ni anser er vara klara 
med en uppgift innan ni går vidare med nästa. Uppgifterna har varierande 
svårighetsgrad, bli inte besvikna om ni inte klarar av att fullfölja dem alla. Jag ber er bara 
att göra ett ärligt försök, om ni fastnar kan ni alltid fråga om hjälp men av testets natur är 
det inte säkert att jag kan ge er svaret på er fråga. Kom ihåg att tanken inte är att testa er 
utan att undersöka hur användarvänlig datorn är. 
 

Uppgift 1  
Logga in på datorn genom att hålla vänstra knappen på musen nedtryckt och föra pilen 
uppåt på skärmen eller tryck på tangenten som heter Enter. Klicka i det vita fältet och 
skriv in lösenordet “Test1234”  
 
Tips 
Stor bokstav skrivs genom att hålla tangenten med denna symbol       nedtryckt samtidigt 
som man trycker på bokstavstangenten. 
 

Uppgift 2 
Ni planerar att resa utomlands om några månader. Gå ut på internet och besök 
hemsidan www.ving.se 
Stäng datorprogrammen när ni är klara. 
 

Uppgift 3 
Ni vill höra av er till en gammal bekant skicka ett epostmeddelande till hanze@kth.se. 
Rubriken ska vara ”Användartest” och meddelandet ”Hej”. 
Stäng datorprogrammet när ni är klara. 
 
Tips 
Tecknet @ skrivs genom att trycka ned tangenten ”Alt Gr” samtidigt som siffertangenten 
”2” 

 

Uppgift 4 
Skype är ett program där du kan ringa och prata gratis med andra personer och även se 
dem om de har en webbkamera i sin dator. Gå in på Skype och ring upp kontakten 
Joakim Hanze. Avsluta samtalet och stäng av programmet. 
 
Tips 
Om Skype mot all förmodan frågar efter inloggningsuppgifter så är användarnamnet 
mditest@live.se och lösenordet Test1234 
 

Uppgift 5 
Gå till ”Foton” och leta upp en bild som ni tycker är fin. Använd sedan denna bild på 
låsskärmen. (Den bild ni såg innan ni loggade in på datorn)  
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Uppgift 6  
Det går att ändra storlek på de färgglada rutorna som startar datorns program. Testa att 
göra en liten ruta större. Börja med att högerklicka på den.  
 

På ett liknande vis går det även att stänga av funktionen som får några rutor att visa 
dagens väderinformation och nyheter med mera. Stäng av denna funktion på rutan som 
visar recept. Börja med att högerklicka på den. 
 

Uppgift 7 
Datorer mår inte bra av att stängas av via strömknappen. Istället används en meny för att 
stänga av dem korrekt. Leta upp denna meny och stäng av datorn. 
 

 

 


