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Sammanfattning	  
	  
Av	  världens	  sex	  miljarder	  invånare	  lider	  drygt	  en	  miljard	  människor	  av	  någon	  form	  av	  
funktionsnedsättning.	  	  I	  Sverige	  motsvarar	  denna	  siffra	  mer	  än	  en	  och	  en	  halv	  miljon	  människor	  av	  
befolkningen.	  Internet	  är	  idag	  en	  stor	  del	  av	  vardagen	  för	  nästan	  alla	  bosatta	  i	  Sveriges.	  Att	  förbättra	  
den	  digitala	  tillgängligheten	  för	  människor	  med	  funktionsnedsättning	  är	  därför	  en	  viktig	  medborgerlig	  
rättighet.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  hur	  en	  prototyp	  till	  en	  mobil	  mailläsare	  anpassad	  
för	  personer	  med	  främst	  synnedsättningar	  och	  kognitiva	  nedsättningar	  såsom	  Aspergers	  syndrom,	  
dyslexi	  och	  autism	  (SADA)	  bör	  byggas.	  Studien	  är	  i	  grund	  och	  botten	  en	  deduktiv	  undersökning	  och	  
prototypen	  har	  utvecklats	  med	  vattenfallsmetoden	  som	  arbetsmetod.	  I	  studiens	  litteraturstudie	  
undersöks	  bland	  annat	  hur	  web-‐	  och	  mobilapplikationer	  tidigare	  utformats	  och	  designats	  för	  att	  
anpassas	  till	  personer	  med	  SADA-‐nedsättningar.	  Uppdragsgivaren	  hade	  innan	  studien	  genomfört	  
fokusgrupper	  för	  att	  arbeta	  fram	  en	  kravspecifikation	  till	  applikationen	  och	  i	  studien	  finner	  
kravspecifikationen	  stöd	  i	  litteraturstudien.	  Liksom	  för	  människor	  utan	  funktionsnedsättningar	  är	  det	  
viktigt	  att	  förstå	  att	  de	  bästa	  förutsättningarna	  att	  tillgodogöra	  sig	  digital	  information	  för	  människor	  
med	  SADA-‐nedsättningar	  kan	  skilja	  sig	  vitt	  från	  person	  till	  person.	  Den	  här	  studien	  visar	  på	  att	  det	  
därför	  är	  viktigt	  att	  ge	  funktionsnedsatta	  användare	  så	  stor	  valmöjlighet	  som	  möjligt	  när	  det	  kommer	  
till	  bland	  annat	  typsnitt,	  text-‐	  och	  bakgrundsfärg	  och	  textmängd	  på	  skärmen.	  
	  

Abstract	  
	  
From	  more	  than	  six	  billions	  people	  in	  the	  world	  1	  billion	  people	  have	  some	  kind	  of	  disability.	  In	  
Sweden	  this	  number	  is	  equivalent	  to	  1,5	  millions	  people.	  Internet	  has	  become	  a	  big	  part	  of	  the	  
everyday	  life	  for	  almost	  everybody	  living	  in	  Sweden	  today.	  To	  design	  digital	  information	  for	  better	  
accessibility	  is	  a	  democratic	  right.	  The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate	  how	  to	  build	  a	  prototype	  
for	  a	  mobile	  mail	  reader	  application	  suited	  for	  people	  primarily	  with	  sight	  and	  cognitive	  disabilities	  
like	  Asperger	  syndrome,	  dyslexia	  or	  autism	  (SADA).	  The	  study	  is	  essentially	  a	  deductive	  analysis	  and	  
the	  prototype	  has	  been	  developed	  with	  the	  waterfall	  model.	  The	  literature	  research	  of	  the	  study	  
investigated	  how	  web	  and	  mobile	  applications	  earlier	  have	  been	  developed	  to	  suit	  people	  with	  SADA-‐
disabilities.	  Before	  the	  study	  the	  commissioner	  had	  done	  research	  through	  focus	  groups	  in	  order	  
specify	  software	  requirements	  specification	  for	  the	  application.	  In	  the	  study	  the	  software	  
requirements	  specification	  is	  compared	  to	  the	  literature	  review	  to	  find	  support	  for	  the	  development	  
of	  the	  application.	  Just	  like	  for	  people	  without	  disabilities	  it’s	  important	  to	  keep	  in	  mind	  that	  the	  best	  
prerequisite	  in	  order	  to	  assimilate	  digital	  information	  for	  people	  with	  SADA-‐disabilities	  could	  differ	  
widely	  from	  person	  to	  person.	  This	  study	  shows	  that	  it’s	  therefore	  important	  to	  give	  users	  with	  SADA-‐
disabilities	  as	  big	  choice	  as	  possible.	  Among	  others	  the	  possibility	  to	  choose	  between	  font	  
magnitudes,	  font	  and	  background	  color	  as	  well	  as	  how	  much	  text	  is	  shown	  on	  the	  screen.	   	  
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1 Inledning	  
	  

I	  detta	  kapitel	  kommer	  examensarbetet	  bakgrund	  att	  presenteras,	  men	  även	  

arbetets	  syfte	  och	  metod	  samt	  omfattning	  och	  valda	  avgränsningar.	  	  

	  

1.1 Bakgrund	  
	  
I	  världen	  finns	  det	  idag	  runt	  sex	  miljarder	  invånare	  och	  enligt	  World	  Health	  

Organization	  [1]	  lider	  drygt	  en	  miljard	  av	  någon	  funktionsnedsättning.	  Det	  

betyder	  att	  cirka	  15	  procent	  av	  världens	  befolkning	  lider	  av	  någon	  

funktionsnedsättning.	  Enligt	  statistiska	  centralbyrån	  [2]	  har	  18	  procent	  av	  

den	  svenska	  befolkningen	  i	  åldrarna	  16-‐85	  år	  angett	  att	  de	  lider	  av	  

funktionsnedsättning.	  Detta	  motsvarar	  ungefär	  1,4	  miljoner	  människor.	  	  

	  

Det	  finns	  flera	  slags	  funktionsnedsättningar	  som	  är	  relevanta	  att	  ta	  med	  i	  

beräkningen	  vid	  design	  av	  skärmbaserade	  applikationer;	  syn,	  hörsel	  och	  

kognitiva	  sådana.	  Endast	  syn-‐	  och	  kognitivnedsättningarna	  såsom	  Aspergers	  

syndrom,	  dyslexi	  och	  autism	  vilket	  vi	  väljer	  att	  förkorta	  som	  (SADA)	  kommer	  

att	  behandlas	  i	  denna	  rapport.	  

	  

Internet	  utgör	  idag	  en	  betydande	  del	  av	  människornas	  vardag.	  Skaparen	  av	  

WWW	  (World	  Wide	  Web)	  Tim	  Burners-‐Lee	  [3]	  har	  sedan	  starten	  av	  internet	  

påpekat	  att	  ”The	  power	  of	  the	  web	  is	  in	  its	  universality.	  Access	  by	  everyone	  

regardless	  of	  disability	  is	  an	  essential	  aspect”.	  André	  R.	  Melo	  et	  al.	  [4]	  nämner	  

i	  en	  artikel	  att	  år	  1994	  skapade	  Tim	  organisationen	  W3C	  (World	  Wide	  Web	  

Consortium),	  en	  organisation	  vars	  uppgift	  är	  att	  se	  till	  att	  internet	  når	  sin	  

fulla	  potential.	  I	  samma	  artikel	  nämns	  även	  Web	  Accessibility	  Initiative	  (WAI)	  

som	  är	  en	  del	  av	  W3C	  och	  har	  i	  uppgift	  att	  genom	  riktlinjer	  och	  olika	  

utvecklingsstrategier	  göra	  internet	  mer	  användarvänligt	  för	  personer	  med	  

funktionsnedsättningar.	  
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I	  en	  rapport	  från	  2014	  menar	  statistiska	  centralbyrån	  (SCB)	  [2]	  att	  av	  de	  1,4	  

miljoner	  svenskar	  med	  funktionsnedsättningar	  upplever	  drygt	  5	  procent	  att	  

de	  har	  stora	  svårigheter	  att	  använda	  datorer	  och	  internet,	  och	  runt	  20	  

procent	  upplever	  att	  de	  har	  vissa	  svårigheter.	  Enligt	  samma	  rapport	  uppges	  

att	  tre	  fjärdedelar	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  i	  åldrarna	  16-‐85	  år	  använder	  

internet	  och	  datorer	  varje	  dag.	  	  

	  

Enligt	  SCB	  [2]	  har	  60	  procent	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  i	  åldrarna	  16-‐85	  

år	  använt	  en	  smartphone	  för	  att	  koppla	  upp	  sig	  mot	  internet	  under	  det	  första	  

kvartalet	  2013.	  SCB	  har	  även	  undersökt	  vilket	  användningsområde	  som	  är	  

mest	  förekommande	  vid	  användning	  av	  internet.	  83	  procent	  av	  befolkningen	  

uppger	  att	  de	  använder	  internet	  till	  e-‐mail,	  77	  procent	  till	  internetbank	  och	  

76	  procent	  till	  nyhetssajter.	  

	  

Med	  tanke	  på	  att	  en	  stor	  del	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  använder	  sig	  av	  

internet	  via	  smartphone	  och	  inte	  mindre	  än	  83	  procent	  använder	  internet	  för	  

att	  läsa	  e-‐mail,	  antas	  en	  betydlig	  mängd	  personer	  med	  

funktionsnedsättningar	  använda	  smartphones	  i	  syftet	  att	  läsa	  e-‐mail.	  Genom	  

att	  utveckla	  en	  prototyp	  till	  en	  applikation	  för	  att	  underlätta	  för	  personer	  

med	  SADA-‐nedsättningar	  kommer	  den	  att	  bidra	  till	  förbättring	  av	  

användarvänligheten	  för	  denna	  grupp.	  

	  

Rapporten	  beskriver	  de	  överväganden	  vi	  tog	  ställning	  till	  i	  utvecklandet	  av	  en	  

prototyp	  till	  en	  mobilapplikation	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  hantera	  e-‐mail	  med	  

hänsyn	  till	  de	  designriktlinjer	  som	  underlättar	  för	  personer	  med	  SADA-‐

nedsättningar	  funktioner	  såsom	  t.ex.	  textstorlek,	  textfärg,	  bakgrundsfärg	  och	  

markering	  med	  förklaring	  av	  svåra	  ord.	  	  
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1.2 Problembeskrivning	  

	  

Den	  stora	  mängd	  e-‐mail	  som	  skickas	  varje	  dag	  och	  som	  inte	  är	  anpassad	  för	  

personer	  med	  SADA-‐nedsättningar	  medför	  ett	  hinder	  för	  denna	  grupp	  att	  

tillgodogöra	  sig	  digital	  information	  i	  form	  av	  till	  exempel,	  nyhetsbrev	  eller	  

reklamutskick.	  

	  

Frågeställningen	  rapporten	  syftar	  till	  att	  besvara	  är:	  Hur	  implementeras	  en	  

webbapplikation	  vars	  uppgift	  är	  att	  underlätta	  tillgodogörandet	  av	  e-‐mail	  för	  

personer	  med	  SADA-‐nedsättningar	  utifrån	  en	  extern	  kravspecifikation?	  

	  

	  

1.3 Syfte	  

	  

Syftet	  med	  arbetet	  var	  att	  utveckla	  en	  prototyp	  till	  en	  mobilapplikation	  för	  

personer	  med	  SADA-‐nedsättningar	  vilket	  kommer	  ge	  personer	  med	  

funktionsnedsättningar	  ett	  viktigt	  hjälpmedel	  för	  att	  tillgodogöra	  sig	  digital	  

information	  i	  form	  av	  e-‐mail.	  

	  

Applikationen	  kan	  användas	  av	  alla	  personer	  med	  SADA-‐nedsättningar.	  Ett	  

speciellt	  fokus	  har	  lagts	  på	  kognitiva	  och	  synfelsrelaterade	  nedsättningar.	  

Applikationen	  ger	  olika	  informationssändare	  möjligheten	  att	  nå	  ut	  till	  

personer	  som	  tidigare	  inte	  kunnat	  ta	  del	  av	  digital	  information	  på	  ett	  effektivt	  

och	  användarvänligt	  sätt.	  

	  

Genom	  att	  skapa	  en	  prototyp	  till	  en	  applikation	  som	  underlättar	  för	  personer	  

med	  SADA-‐nedsättningar	  att	  ta	  till	  sig	  digital	  information	  via	  smartphones	  

bidrar	  den	  enligt	  André	  R.	  Melo	  et	  al.	  [4]	  till	  att	  utveckla	  internet	  och	  
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upprätthålla	  W3C:s	  mål	  om	  att	  skapa	  en	  mer	  användarvänlig	  webb	  för	  

personer	  med	  funktionsnedsättningar.	  	  

	  

1.4 Mål	  

	  

Målet	  var	  att	  utveckla	  en	  prototyp	  till	  en	  mobilapplikation	  för	  att	  underlätta	  

för	  personer	  med	  SADA-‐nedsättningar	  och	  därmed	  se	  till	  att	  personerna	  kan	  

tillgodogöra	  sig	  digital	  information	  i	  form	  av	  e-‐mail	  på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt	  

än	  idag.	  

	  

	  

1.5 Metod	  

	  

Den	  metod	  examensarbetet	  huvudsakligen	  bygger	  på	  är	  i	  grund	  och	  botten	  

deduktiv.	  Genom	  att	  genomföra	  en	  litteraturstudie	  på	  området	  har	  material	  

samlats	  och	  kunskaperna	  i	  ämnet	  har	  analyserats	  och	  fördjupats.	  Det	  har	  

skapat	  en	  grund	  i	  vilket	  tillvägagångssätt	  som	  ska	  användas	  och	  hur	  

utveckling	  av	  digitala	  applikationer	  för	  individer	  med	  funktionsnedsättningar	  

bör	  designas.	  

	  

För	  ytterligare	  fördjupning	  och	  förståelse	  i	  ämnet	  har	  uppdragsgivaren,	  Rule	  

Communications,	  låtit	  fokusgrupper	  med	  olika	  funktionsnedsättningar	  

diskutera	  allmänt	  kring	  hur	  de	  önskar	  att	  ett	  gränssnitt	  ska	  se	  ut.	  Det	  skapar	  

en	  bredare	  förståelse	  för	  hur	  nyhetsbrev	  kan	  individanpassas	  och	  vad	  som	  

kan	  vara	  gemensamt	  för	  alla	  nyhetsbrev.	  	  

	  

Arbetsmetoden	  som	  använts	  för	  att	  ta	  fram	  prototypen	  var	  den	  traditionella	  

vattenfallsmetoden	  där	  till	  en	  början	  en	  kravspecifikation	  har	  definierats	  

med	  hjälp	  av	  fokusgruppernas	  synpunkter	  kring	  vad	  som	  är	  ett	  önskvärt	  

gränssnitt.	  Vattenfallsmetoden	  användes	  vid	  utvecklingen	  av	  applikationen	  
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eftersom	  det	  redan	  fanns	  en	  kravspecifikation	  innan	  projektet	  startades	  och	  

det	  fanns	  ingen	  ytterligare	  möjlighet	  att	  träffa	  fokusgrupper	  för	  att	  arbeta	  

agilt.	  Den	  agila	  arbetsmetoden	  ger	  en	  möjlighet	  att	  få	  feedback	  från	  tänkta	  

användare	  under	  arbetets	  gång	  och	  iterera	  i	  flera	  steg	  innan	  applikationen	  är	  

färdig.	  Med	  tanke	  på	  att	  det	  var	  en	  prototyp	  som	  togs	  fram	  är	  

vattenfallsmetoden	  ett	  bra	  alternativ	  eftersom	  uppdragsgivaren	  ville	  att	  vi	  

ska	  skapa	  en	  färdig	  applikation	  som	  sedan	  kan	  utvecklas	  vidare.	  Med	  hjälp	  av	  

ramverk	  och	  riktlinjer	  såsom	  W3C	  och	  WAI	  har	  prototypen	  kunnat	  utvecklas	  

med	  avseende	  på	  användbarhet	  hos	  individer	  med	  främst	  syn-‐	  och	  kognitiva	  

funktionsnedsättningar.	  

	  

	  

1.6 Avgränsningar	  

	  

I	  samråd	  med	  företagshandledaren	  Sam	  Jahanfar,	  har	  rapportens	  omfattning	  

bestämts.	  Inom	  ramen	  för	  examensarbetet	  ingick	  att	  skapa	  en	  prototyp	  för	  en	  

mobilhemsida	  för	  användning	  på	  multipla	  hårdvaruenheter	  och	  

operativsystem	  såsom	  iOS,	  Android	  och	  Windows.	  	  

	  

Mobilhemsidan	  ska	  även	  innehålla	  stöd	  för	  lokala	  funktioner	  på	  dessa	  

operativsystem.	  Lokala	  funktioner	  är	  funktioner	  som	  kopplar	  till	  

mobiltelefonernas	  hårdvaruenheter	  såsom	  kamera	  och	  hårddisk.	  Med	  hjälp	  

av	  verktyget	  Cordova,	  kan	  en	  mobilhemsida	  utvecklad	  i	  HTML5,	  CSS	  och	  

Javascript	  anropa	  lokala	  funktioner	  på	  olika	  mobiltelefoner.	  

	  

Det	  ingick	  inte	  i	  examensarbetet	  att	  skapa	  en	  prototyp	  till	  en	  applikation	  

skriven	  i	  respektives	  operativsystems	  utvecklingsmiljöer.	  Applikationen	  ska	  

inte	  heller	  fungera	  som	  en	  e-‐mailklient	  utan	  snarare	  som	  en	  extern	  

applikation	  som	  kan	  ändra	  utseendet	  på	  informationen	  i	  e-‐mailen.	  
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Applikationen	  riktar	  sig	  först	  och	  främst	  mot	  individer	  med	  kognitiva	  

funktionsnedsättningar	  i	  form	  av,	  Aspergers	  syndrom,	  autism	  och	  dyslexi.	  

Den	  sekundära	  målgruppen	  för	  rapporten	  är	  individer	  med	  ADHD	  och	  

synskadade	  som	  inte	  är	  blinda.	  

	  

1.7 Etik,	  risker	  och	  hållbar	  utveckling	  
	  

Applikationen	  kan	  användas	  av	  alla	  med	  funktionsnedsättningar	  och	  bidrar	  

på	  så	  sätt	  till	  en	  social	  hållbar	  utveckling	  genom	  att	  underlätta	  för	  dessa	  

individer	  att	  få	  tillgång	  till	  digital	  information.	  Genom	  att	  underlätta	  för	  

individer	  med	  funktionsnedsättningar	  att	  tillgodogöra	  sig	  digital	  information	  

på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt	  kan	  företag	  nå	  ut	  till	  individer	  de	  tidigare	  inte	  kunnat	  

nå	  ut	  till	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  Det	  bidrar	  till	  en	  ekonomiskt	  hållbar	  utveckling	  

eftersom	  företag	  i	  större	  utsträckning	  kan	  nå	  ut	  till	  personer	  med	  

funktionsnedsättning.	  Ur	  miljöaspekt	  leder	  applikationen	  till	  att	  färre	  

reklamutskick	  och	  informationsbrev	  behöver	  skickas	  i	  fysisk	  brevform.	  

	  

Även	  om	  applikationen	  bidrar	  till	  en	  förenklad	  vardag	  för	  personer	  med	  

funktionsnedsättningar,	  ska	  den	  inte	  användas	  för	  att	  utnyttja	  eller	  

manipulera	  dessa	  människor.	  Informationen	  ska	  vara	  rak	  och	  ärlig	  och	  det	  är	  

upp	  till	  företagen	  som	  nyttjar	  uppdragsgivarens	  tjänst	  att	  se	  till	  att	  detta	  

efterföljs.	  

	  

1.8 Struktur	  

	  

Rapporten	  är	  uppbyggd	  i	  följande	  fem	  steg:	  

	  

• 2	  Litteraturstudie	  

• 3	  Design	  

• 4	  Implementation	  

• 5	  Diskussion	  
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• 6	  Förslag	  till	  framtida	  studier	  

	  

Rapporten	  beskriver	  först	  den	  utförda	  litteraturstudien.	  Sedan	  beskrivs	  

tillvägagångssättet	  och	  tankar	  vid	  design	  och	  implementation	  av	  

applikationen.	  Därefter	  diskuteras	  utförandet	  och	  sist	  ges	  förslag	  till	  framtida	  

studier.	  

	   	  



	   12	  
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Rapportdel	  

Första	  delen	  i	  rapportdelen	  behandlar	  den	  genomförda	  litteraturstudien.	  Den	  

andra	  delen	  behandlar	  tankegångar	  och	  motivering	  av	  de	  beslut	  som	  har	  

legat	  till	  grund	  för	  designen	  av	  applikationen.	  Del	  tre	  beskriver	  tankegångar	  

och	  problem	  som	  uppstått	  vid	  implementationen	  av	  prototypen.	  De	  två	  sista	  

delarna	  beskriver	  resultatet	  av	  prototypen	  och	  en	  diskussion	  kring	  det	  

uppnådda	  resultatet.	  

	  

2	   Undersökning	  
	  

I	  våra	  sökningar	  i	  databaser	  har	  vi	  använt	  kombinationer	  av	  termer	  såsom	  

disability,	  mobile	  website,	  website,	  touch	  screen,	  application	  och	  smart	  

phone.	  Databaserna	  som	  använts	  för	  sökning	  av	  litteratur	  var	  Scopus,	  

Engineering	  Village,	  Science	  Direct	  och	  KTH-‐primo.	  Sammanfattningarna	  av	  

artiklarna	  har	  använts	  för	  att	  hitta	  relevanta	  artiklar	  och	  utesluta	  irrelevanta	  

artiklar.	  

	  

2.1	  	   Kravspecifikation	  
	  

Genom	  vår	  uppdragsgivares	  tidigare	  genomförda	  fokusgruppsmöten	  

arbetades	  en	  kravspecifikation	  till	  prototypen	  fram.	  Kravspecifikation	  har	  

använts	  som	  ramverk	  vid	  skapandet	  av	  applikationen.	  I	  litteraturstudien	  har	  

vi	  funnit	  stöd	  för	  många	  av	  kravspecifikationens	  funktioner.	  

Kravspecifikationen	  listas	  i	  punkter	  nedan.	  

	  

• Justerbar	  textstorlek	  

• Möjlighet	  att	  välja	  typsnitt	  

• Möjligheten	  att	  ändra	  radavstånd	  

• Möjlighet	  att	  byta	  text-‐	  och	  bakgrundsfärg	  

• Visning	  av	  synonymer	  till	  svåra	  ord	  
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• Visa	  bara	  text	  

• Spara	  valda	  inställningar	  

• Dela	  upp	  text	  i	  mindre	  stycken	  

• Lyssna	  på	  mailet	  

• Se	  mailet	  som	  video	  

	  

De	  krav	  som	  valdes	  att	  implementeras	  i	  prototypen	  är	  alla	  ovan	  listade	  krav	  

förutom	  ”lyssna	  på	  mailet”	  och	  ”se	  mailet	  som	  video”.	  Dessa	  krav	  har	  vi	  

utelämnat	  med	  anledning	  av	  den	  tidsram	  som	  stod	  till	  förfogande	  för	  att	  

skapa	  applikationen.	  Dessutom	  har	  vi	  i	  litteraturstudien	  funnit	  mer	  stöd	  för	  

de	  funktionerna	  vi	  valt	  att	  implementera.	  	  

	  

2.2	  	   Litteraturstudie	  
	  

Det	  finns	  en	  riklig	  mängd	  studier	  på	  hur	  digitala	  system	  bör	  utformas	  för	  att	  

underlätta	  för	  människor	  med	  olika	  funktionshinder.	  I	  vår	  sökning	  i	  

databaser	  har	  vi	  begränsat	  oss	  till	  sökning	  gällande	  SADA	  funktions-‐

nedsättningar.	  

	  

Flera	  undersökningar,	  bland	  annat	  Peter	  Gregor	  et	  al.	  [5]	  menar	  på	  att	  olika	  

dyslektiker	  vill	  ha	  olika	  färginställningar	  på	  text	  och	  bakgrund	  men	  också	  

olika	  textstorlek,	  olika	  typsnitt	  och	  olika	  radavstånd	  för	  att	  det	  ska	  vara	  

optimalt	  för	  den	  enskilde	  användaren.	  Hans	  undersökning	  baseras	  på	  tolv	  

dyslektiker	  med	  olika	  grad	  av	  dyslexi	  i	  åldrarna	  18-‐30	  år.	  	  

	  

I	  sin	  undersökning	  har	  Gregor	  et	  al.	  [5]	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  finns	  

gemensamma	  preferenser	  ibland	  trots	  individuella	  skillnader	  hos	  brukarna	  

med	  dyslexi.	  Till	  exempel	  gillade	  alla	  tolv	  som	  ingick	  i	  undersökningen	  brun	  

bakgrund	  med	  grön	  text	  trots	  att	  alla	  tolv	  deltagare	  hade	  egna	  

favoritkombinationer	  av	  text-‐	  och	  bakgrundsfärg.	  Alla	  tolv	  var	  dock	  ense	  om	  

att	  sans-‐serif	  typsnittet	  Arial	  var	  bäst.	  Några	  av	  anledningarna	  till	  att	  Arial	  
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röstades	  fram	  som	  bästa	  typsnitt	  var	  enligt	  deltagarna	  att	  det	  var	  ”enkelt”,	  

”väldigt	  klart”,	  ”enkelt	  och	  rundat”.	  

	  

Andra	  undersökningar	  såsom	  Joyce	  Karreman	  et	  al.	  [6]	  anser	  att	  man	  aldrig	  

bör	  använda	  inverterade	  färger	  med	  t.ex.	  ljus	  text	  och	  mörk	  bakgrund.	  Det	  

strider	  mot	  vad	  Peter	  Gregor	  et	  al.	  [5]	  skriver	  eftersom	  de	  anser	  att	  det	  bör	  

finnas	  en	  fri	  valmöjlighet	  av	  olika	  färger	  då	  dyslektiker	  verkar	  ha	  väldigt	  olika	  

preferenser	  om	  vilka	  färgkombinationer	  de	  föredrar	  för	  text	  och	  bakgrund.	  

	  

Båda	  undersökningarna	  Peter	  Gregor	  et	  al.	  [5]	  och	  Joyce	  Karreman	  et	  al.	  [6]	  

slår	  dock	  fast	  att	  stora	  bokstäver	  och	  klara	  typsnitt	  likt	  Arial	  underlättar	  

läsning	  för	  funktionsnedsatta.	  Peter	  Gregor	  et	  al.	  fann	  dessutom	  att	  alla	  

undersökningsdeltagare	  föredrog	  större	  textstorlek	  än	  systemets	  

standardinställning	  på	  12	  punkter.	  	  

	  

En	  annan	  funktion	  som	  ökar	  läsbarheten	  inte	  bara	  för	  personer	  med	  

funktionsnedsättningar	  utan	  generellt	  enligt	  Sarah	  J.	  Swierenga	  et	  al.	  [7]	  är	  

funktionen	  att	  dela	  upp	  stora	  textblock	  i	  mindre	  textblock.	  Vid	  utveckling	  av	  

webbsidor	  nämns	  även	  i	  Swierengas	  rapport	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  göra	  

sidinformationen	  koncis	  men	  även	  att	  det	  horisontell	  rullning	  bör	  reduceras	  i	  

största	  mån.	  Samma	  rapport	  menar	  även	  att	  för	  personer	  med	  

synnedsättningar	  som	  inte	  är	  blinda	  gynnas	  av	  typsnitt	  som	  inte	  är	  av	  typen	  

kursiv.	  	  

	  

Riitta	  Hellman	  [8]	  listar	  i	  sin	  rapport	  om	  universell	  design	  för	  mobila	  enheter	  

i	  ett	  avsnitt	  mobilanvändbarhetsprinciper	  för	  universell	  design.	  Där	  nämner	  

hon	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  kunna	  förstora	  text,	  inte	  blanda	  färgerna	  rött	  och	  

grönt	  men	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ge	  användarna	  möjligheten	  att	  välja	  

bland	  olika	  färgscheman.	  Riitta	  Hellman	  påpekar	  även	  under	  en	  punkt	  som	  

heter	  ”hjälp	  och	  information”	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  information	  om	  

funktionalitet	  inte	  bara	  för	  personer	  med	  funktionsnedsättningar.	  Där	  hävdar	  
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hon	  även	  att	  ett	  frågetecken	  eller	  ett	  ”i”	  för	  information	  förmodligen	  

kommunicerar	  bättre	  till	  användarna	  än	  t.ex.	  en	  grafisk	  livboj.	  

	  

Det	  finns	  fler	  saker	  som	  underlättar	  vid	  utvecklandet	  av	  applikationer	  än	  att	  

byta	  färg	  på	  text,	  bakgrund	  etc.	  En	  annan	  viktig	  del	  som	  nämns	  av	  Clayton	  

Lewis	  et	  al.	  [9]	  är	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  på	  ett	  djupare	  plan	  få	  en	  förståelse	  och	  

ett	  intresse	  av	  vad	  användarna	  behöver.	  De	  säger	  även	  att	  

mjukvaruutvecklare	  varit	  ovilliga	  att	  arbeta	  i	  fokusgrupper	  med	  personer	  

som	  har	  funktionsnedsättningar.	  

	  

Det	  finns	  dock	  en	  del	  artiklar	  som	  pekar	  åt	  motsatta	  håll	  än	  de	  nyss	  nämnda	  i	  

vissa	  frågor.	  I	  en	  artikel	  av	  Jamie	  Sánchez	  et	  al.	  [10]	  anser	  de	  till	  exempel	  att	  

för	  att	  skapa	  applikationer	  för	  personer	  med	  synnedsättningar	  behöver	  man	  

skapa	  separata	  applikationer.	  Det	  räcker	  alltså	  inte	  att	  modifiera	  existerande	  

applikationer	  för	  att	  tillgodose	  de	  synnedsattas	  behov	  vilket	  André	  R.	  Melo	  et	  

al.	  [4]	  motsätter	  sig.	  Han	  menar	  att	  menar	  att	  skapandet	  av	  separata	  

applikationer	  snarare	  isolerar	  problemet	  istället	  för	  att	  lösa	  det.	  

	  

Litteraturstudien	  finner	  stöd	  för	  många	  av	  funktionerna	  listade	  i	  

kravspecifikationen	  från	  uppdragsgivaren.	  Bland	  annat	  nämner	  Peter	  Gregor	  

et	  al.	  [5]	  att	  användare	  önskar	  olika	  färgkombinationer	  för	  text-‐	  och	  

bakgrundsfärg.	  En	  annan	  funktion	  som	  vi	  funnit	  stöd	  för	  återfinns	  även	  i	  

kravspecifikationen	  och	  är	  möjligheten	  att	  kunna	  dela	  upp	  texten	  i	  mindre	  

stycken	  vilket	  stödjs	  av	  Sarah	  J.	  Swierenga	  et	  al.	  [7].	  

	  

I	  vår	  analys	  av	  litteraturen	  har	  vi	  själva	  kommit	  fram	  till	  att	  

färgkombinationer	  på	  text	  och	  bakgrund	  bör	  kunna	  väljas	  så	  fritt	  som	  möjligt	  

av	  användaren.	  Man	  bör	  inte	  använda	  sig	  av	  mindre	  standardstorlek	  på	  text	  

än	  12	  punkter	  men	  man	  bör	  fortfarande	  erbjuda	  möjligheten	  att	  förstora	  

texten.	  Användarna	  bör	  även	  ges	  möjligheten	  att	  välja	  bland	  olika	  typsnitt	  

eftersom	  det	  bland	  annat	  för	  dyslektiker	  och	  icke	  blinda	  synnedsatta	  verkar	  

skilja	  sig	  åt	  vilket	  typsnitt	  som	  fungerar	  bäst.	  Vi	  anser	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  
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att	  använda	  sig	  av	  glasklara	  ikoner	  för	  att	  inte	  förvirra	  användarna	  och	  då	  

menar	  vi	  bland	  annat	  ikoner	  för	  hjälpfunktioner.	  
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3 Design	  
	  

Vid	  skapandet	  av	  applikationen	  stod	  vi	  till	  en	  början	  inför	  ett	  val	  gällande	  

vilket	  webbramverk	  vi	  skulle	  använda	  oss	  av.	  Efter	  en	  del	  sökande	  på	  

internet	  slutade	  det	  med	  att	  vi	  hittade	  ett	  perfekt	  alternativ	  för	  oss.	  Med	  

tanke	  på	  att	  vår	  uppdragsgivare	  önskade	  att	  applikationen	  skulle	  vara	  

användbar	  för	  flera	  olika	  plattformar	  blev	  jQuery	  Mobile	  [11]	  vårt	  val	  och	  det	  

eftersom	  det	  har	  stöd	  för	  de	  flesta	  mobila	  plattformarna	  bland	  annat	  iOS,	  

Android,	  Blackberry	  och	  Windows	  Phone.	  

	  

jQuery	  Mobile	  [11]	  har	  även	  stöd	  för	  plattformen	  Apache	  Cordova	  [12].	  

Apache	  Cordova	  används	  för	  att	  genom	  JavaScript	  kunna	  använda	  lokala	  

funktioner	  till	  olika	  operativsystem.	  Vilket	  i	  förlängningen	  ledde	  till	  att	  vi	  

kunde	  skapa	  en	  native-‐applikation	  av	  prototypen	  vid	  behov.	  

	  

Vid	  designstart	  valde	  vi	  att	  försöka	  hålla	  applikationen	  så	  enkel	  och	  tydlig	  

som	  möjligt.	  De	  val	  användarna	  har	  ska	  synas	  direkt	  och	  texten	  ska	  enkelt	  

kunna	  anpassas.	  Vi	  valde	  att	  dela	  upp	  applikationen	  i	  två	  delar,	  en	  del	  där	  

användaren	  kan	  anpassa	  texten	  och	  den	  andra	  delen	  där	  användaren	  kan	  läsa	  

mailet.	  	  
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Det	  som	  syns	  när	  applikationen	  startas	  är	  först	  mailet	  i	  läs-‐delen	  (Figur	  1)	  av	  

applikationen.	  Ovan	  finns	  en	  ”rullgardin”	  användaren	  kan	  trycka	  på	  för	  att	  

anpassa	  texten.	  Anledningen	  till	  att	  anpassningsfunktionerna	  lades	  i	  en	  

”rullgardin”	  var	  att	  användarna	  ska	  ha	  en	  möjlighet	  att	  spara	  sina	  egna	  

mailanpassningsinställningar.	  När	  användaren	  har	  sparat	  sina	  inställningar	  

önskar	  användaren	  förmodligen	  att	  läsa	  mailet	  utan	  att	  behöva	  scrolla	  förbi	  

mailanpassningsverktyg.	  Anpassningsfunktionerna	  ligger	  även	  i	  en	  

”rullgardin”	  något	  som	  Sarah	  J.	  Swierengas	  et	  al.	  [7]	  påpekar	  för	  att	  reducera	  

rullning	  i	  största	  mån	  vid	  utveckling	  av	  webbsidor	  för	  personer	  med	  

synnedsättning.	  	  

	  

De	  funktioner	  som	  syns	  när	  användaren	  trycker	  på	  ”anpassa	  text”-‐

rullgardinen	  (Figur	  2)	  är	  ”Ändra	  typsnitt”,	  ”Ändra	  radavstånd”	  och	  ”Justera	  

Figur	  1.	  Visar	  hur	  applikationen	  ser	  ut	  vid	  start.	   Figur	  2.	  Visar	  hur	  applikationen	  ser	  ut	  när	  
användare	  tryckt	  på	  knappen	  ”anpassa	  texten”.	  
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textstorleken”.	  Standardinställningarna	  för	  mailläsarens	  typsnitt	  är	  Arial	  och	  

det	  eftersom	  både	  Peter	  Gregor	  et	  al.	  [5]	  och	  Joyce	  Karreman	  et	  al.	  [6]	  visar	  

på	  att	  funktionsnedsatta	  gillar	  klara	  sans-‐serif	  typsnitt	  likt	  Arial.	  Peter	  Gregor	  

et	  al.	  nämner	  även	  att	  alla	  undersökningsdeltagare	  föredrog	  en	  större	  

textstorlek	  än	  12	  punkter	  vilket	  gjorde	  att	  vi	  satte	  textens	  standardstorlek	  till	  

14	  punkter.	  

	  

	   	  

	  

	  

”Anpassa	  text”-‐delen	  är	  uppdelad	  i	  3	  olika	  sidor	  (Figur	  2).	  De	  ovannämnda	  

funktionerna	  är	  samlade	  under	  en	  flik	  kallad	  ”allmänt”.	  De	  andra	  två	  flikarna	  

heter	  ”färg”	  och	  ”övrigt”.	  Under	  färg-‐fliken	  (Figur	  3)	  kan	  användaren	  välja	  att	  

byta	  färg	  på	  text,	  bakgrund	  och	  markeringsfärg	  av	  svåra	  ord	  och	  under	  

övrigt-‐fliken	  kan	  användaren	  välja	  att	  markera	  svåra	  ord,	  endast	  visa	  text	  

eller	  visa	  hela	  stycken	  av	  texten.	  Högst	  upp	  på	  varje	  sida	  finns	  en	  hjälpknapp	  i	  

Figur	  3.	  Visar	  hur	  färgfliken	  är	  designad.	   Figur	  4.	  Visar	  hur	  övrigt-‐fliken	  är	  designad.	  
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form	  av	  ett	  frågetecken	  vilket	  Riitta	  Hellman	  [8]	  belyser	  kommunicerar	  sin	  

funktionalitet	  på	  ett	  bra	  sätt.	  

	  

I	  färg-‐fliken	  finns	  det	  även	  en	  ”auto-‐knapp”	  som	  gör	  att	  om	  användaren	  byter	  

färg	  på	  texten	  justeras	  de	  andra	  färgerna	  automatiskt	  för	  hög	  kontrast.	  Vill	  

användaren	  bestämma	  själv	  kan	  de	  välja	  bland	  9	  olika	  färger	  i	  respektive	  

kategori.	  Till	  en	  början	  önskade	  vi	  att	  ge	  användaren	  total	  färgvalfrihet	  

genom	  att	  implementera	  en	  färgpalett	  med	  alla	  synliga	  färger.	  Vi	  insåg	  att	  det	  

skulle	  bli	  svårt	  för	  användarna	  att	  välja	  bland	  färgerna	  i	  en	  färgpalett	  på	  en	  

smartphone	  och	  valde	  därför	  att	  välja	  ut	  9	  stycken	  färger	  per	  

anpassningsfunktion	  de	  kan	  välja	  bland.	  	  

	  

Övrigt-‐fliken	  (Figur	  4)	  innehåller	  som	  tidigare	  nämnt	  följande	  tre	  checklådor:	  

”Markera	  svåra	  ord”,	  ”Visa	  endast	  text”	  och	  ”Visa	  hela	  stycken”.	  ”Markera	  

svåra	  ord”	  gör	  att	  svåra	  ord	  i	  texten	  identifieras	  och	  markeras.	  De	  svåra	  

orden	  är	  definierade	  via	  en	  ordlista	  och	  om	  användaren	  trycker	  på	  det	  svåra	  

ordet	  visas	  synonymer	  till	  ordet.	  Väljer	  användaren	  att	  kryssa	  i	  ”Visa	  endast	  

text”	  kommer	  bilder,	  videos	  etc.	  att	  exkluderas	  ur	  mailet	  och	  mailläsaren	  

visar	  endast	  text.	  Genom	  att	  exkludera	  bilder,	  videos	  och	  andra	  grafiska	  

element	  anser	  Jeff	  Carter	  och	  Mike	  Markel	  [3]	  att	  webben	  blir	  mer	  

användarvänlig	  för	  synnedsatta.	  Den	  sista	  checklådan	  ”Visa	  hela	  stycken”	  gör	  

att	  texten	  visas	  i	  sin	  helhet	  och	  inte	  bara	  den	  första	  delen	  av	  texten.	  ”Visa	  hela	  

stycken”-‐funktionen	  har	  efter	  fokusgruppsmöten	  gjorda	  av	  uppdragsgivaren	  

visat	  sig	  vara	  uppskattade	  hos	  personer	  med	  SADA-‐nedsättningar.	  	  
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4 Implementation	  
	  

4.1	  	   jQuery	  mobile	  
	  

Efter	  att	  ha	  sökt	  efter	  “Top	  free	  mobile	  framework”	  hittade	  vi	  jQuery	  Mobile.	  

jQuery	  är	  ett	  välkänt	  JavaScript-‐bibliotek	  som	  är	  väldigt	  lätt	  att	  komma	  igång	  

med	  och	  använda,	  därför	  kändes	  det	  sannolikt	  att	  jQuery	  Mobile	  skulle	  

leverera	  applikationer	  i	  samma	  anda.	  Dessutom	  medföljde	  det	  en	  nästan	  

overkligt	  intuitiv	  dokumentation	  med	  demos	  för	  i	  stort	  sett	  allt	  man	  kan	  

tänka	  sig,	  vilket	  underlättade	  inlärningsprocessen	  enormt.	  jQuery	  Mobile	  

kändes	  också	  väldigt	  modernt	  och	  har	  hamnat	  högt	  upp	  i	  listan	  på	  många	  

bloggar.	  Detta	  blev	  vårt	  val	  av	  ramverk	  och	  det	  tog	  inte	  lång	  tid	  innan	  vi	  

lyckades	  skriva	  användbar	  kod	  för	  vår	  uppgift. 

	  

4.2	  	   Justera	  textstorlek	  
	  

Justera	  textstorlek	  implementerades	  genom	  en	  så	  kallad	  “slider”	  istället	  för	  

en	  bakåtknapp	  och	  en	  framåtknapp	  för	  att	  öka	  eller	  minska	  textens	  

proportioner.	  Detta	  eliminerar	  behovet	  att	  lyfta	  upp	  fingret	  i	  onödan.	  

	  

Gällande	  storleksalternativen	  valde	  vi	  att	  ha	  alternativen	  1,	  1.5	  och	  2	  där	  1	  är	  

originalstorleken	  och	  varje	  inkrement	  eller	  dekrement	  är	  50%	  större	  

respektive	  mindre	  än	  det	  föregångna	  alternativet.	  Den	  ursprungliga	  

implementation	  där	  alternativen	  var	  från	  8	  pixlar	  till	  30	  pixlar	  var	  tänkt	  att	  

göra	  det	  igenkännligt	  för	  Word-‐användare.	  Dock	  såg	  vi	  inget	  syfte	  med	  att	  

överväldiga	  användaren	  ett	  sådant	  brett	  spann	  när	  mobila	  skärmar	  är	  så	  pass	  

begränsade	  i	  förhållande	  till	  skrivbordsskärmar.	  

	  

Vi	  har	  också	  valt	  att	  denna	  funktion	  inte	  skall	  påverka	  titlar	  märkta	  som	  

“<h1>”.	  Standardstorleken	  för	  dessa	  titlar	  är	  redan	  stora	  nog	  för	  att	  kunna	  
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avläsas	  och	  riskerar	  att	  bli	  oläsbara	  på	  en	  liten	  skärm	  om	  storleken	  skulle	  

ökas	  i	  samma	  proportioner	  som	  resten	  av	  texten.	  Det	  beror	  främst	  på	  att	  ord	  

bryts	  till	  nästa	  rad	  om	  ordet	  är	  för	  långt	  (brett)	  och	  kommer	  att	  sluta	  som	  

vertikala	  bokstäver	  om	  textstorleken	  inte	  begränsas.	  

	  

4.3	  	   	  Ändra	  typsnitt	  
	  
Såsom	  i	  vår	  uppdragsgivares	  skrivbordsversion	  av	  applikationen	  valde	  vi	  att	  

implementera	  en	  rullgardinsmeny.	  Vi	  anser	  detta	  vara	  det	  självklara	  valet	  och	  

det	  mest	  kompakta	  sättet	  att	  visa	  de	  olika	  alternativen	  för	  de	  olika	  typsnitten.	  

Det	  presenteras	  också	  väldigt	  snyggt	  för	  både	  iPhone	  och	  Android-‐enheter.	  

	  

4.4	  	   Ändra	  radavstånd	  
	  

Vid	  implementation	  av	  ändra	  radavstånd	  valde	  vi	  att	  följa	  samma	  principer	  

som	  för	  implementationen	  av	  att	  ändra	  av	  textstorlek	  då	  det	  också	  är	  en	  

representation	  av	  en	  förändring	  i	  skala.	  Målet	  var	  att	  göra	  tjänsten	  så	  intuitiv	  

för	  användaren	  som	  möjligt	  och	  därför	  bör	  en	  mångfald	  av	  principer	  för	  

likartade	  ändamål	  ej	  uppmuntras.	  

	  

4.5	  	   Byt	  text-‐	  och	  bakgrundsfärg	  
	  

Skrivbordsversionen	  använde	  sig	  av	  en	  färgväljare	  med	  ett	  brett	  spektrum	  av	  

färger	  och	  med	  tillhörande	  nyanser	  av	  dessa	  färger.	  Detta	  tillvägagångssätt	  

kändes	  inte	  optimal	  för	  mobila	  enheter	  då	  precisionen	  från	  en	  människas	  

tumme	  inte	  är	  lika	  bra	  såsom	  en	  datormus.	  Därför	  valde	  vi	  istället	  att	  

implementera	  en	  enklare	  färgpalett	  lik	  den	  som	  finns	  i	  Microsoft	  Paint.	  

	  

När	  koden	  för	  färgpaletten	  var	  halvskriven	  kände	  vi	  på	  oss	  att	  koden	  skulle	  

bli	  alldeles	  för	  lång	  och	  statisk.	  Det	  skulle	  troligtvis	  ha	  orsakat	  oss	  mycket	  

framtida	  besvär.	  Därför	  valde	  vi	  att	  istället	  leta	  efter	  ett	  jQuery-‐tillägg	  med	  en	  

färdig	  färgpalett.	  Det	  vi	  då	  hittade	  var	  ett	  tillägg	  kallat	  “Spectrum”	  av	  Brian	  
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Grinstead,	  vilket	  var	  väldigt	  enkelt	  att	  implementera	  och	  använda.	  Det	  

resulterade	  även	  i	  en	  mer	  kompakt	  vy	  och	  koden	  vi	  behövde	  skriva	  blev	  

mycket	  kortare	  och	  mer	  modulär.	  En	  mycket	  välskriven	  dokumentation	  fanns	  

dessutom	  på	  hans	  hemsida.	  

	  

Efter	  en	  kort	  demonstration	  för	  uppdragsgivaren	  kom	  vi	  fram	  till	  att	  vi	  skulle	  

implementera	  en	  ytterligare	  funktion	  som	  automatiskt	  anpassar	  

bakgrundsfärgen	  till	  textfärgen.	  Detta	  för	  att	  snabbt	  möjliggöra	  hög	  

läsvänlighet	  för	  användaren.	  För	  att	  lösa	  det	  tekniskt	  behövde	  vi	  ett	  verktyg	  

för	  att	  kunna	  räkna	  ut	  olika	  färgers	  komplement.	  Det	  vi	  hittade	  var	  jQuery-‐

tillägget	  “xColor”	  av	  Robert	  Eisele	  som	  var	  enkel	  att	  implementera	  och	  

använda.	  Den	  hade	  dessutom	  många	  andra	  funktioner	  för	  att	  manipulera	  

färger	  och	  det	  medföljde	  även	  en	  väl	  presenterad	  dokumentation.	  

	  

Vi	  bör	  tillägga	  att	  det	  även	  fanns	  ett	  tredje	  val	  av	  färg	  och	  det	  var	  

markeringsfärg	  för	  svåra	  ord,	  vilket	  vi	  kommer	  ta	  upp	  mer	  detaljerat	  i	  nästa	  

kapitel.	  Hursomhelst,	  på	  grund	  av	  att	  vi	  nu	  hade	  två	  färger	  att	  anpassa	  till	  

texten	  räckte	  det	  inte	  längre	  med	  ett	  komplement.	  Vi	  provade	  därför	  med	  att	  

använda	  en	  ljusare	  nyans	  av	  bakgrundsfärgen	  som	  markeringsfärg	  och	  

samspelet	  mellan	  alla	  tre	  färger	  slutade	  förvånansvärt	  bra.	  

	  

Det	  fanns	  dock	  några	  avvikelser	  där	  färgerna	  inte	  fungerade	  så	  bra	  

tillsammans.	  Dessa	  var	  för	  textfärgerna	  svart,	  vit	  och	  röd.	  Svart	  är	  ingen	  färg	  

och	  saknar	  därför	  komplement.	  Vit	  består	  av	  alla	  färger	  och	  saknar	  därför	  

komplement.	  Röd	  fick	  en	  mörkblå	  bakgrundsfärg	  som	  tillsammans	  fick	  

ögonen	  att	  blöda	  (inte	  bokstavligen).	  Vi	  skapade	  därför	  egna	  färgmallar	  för	  

dessa	  färger.	  

	  

Text:	  Svart	  (standard)	  

Bakgrund:	  Vit	  

Markering:	  Gul	  
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Text:	  Vit	  

Bakgrund:	  Svart	  

Markering:	  Grå	  

	  

Text:	  Röd	  

Bakgrund:	  Gul	  

Markering:	  Vit	  

	  

För	  att	  slå	  på	  eller	  stänga	  av	  dynamisk	  anpassning	  av	  färger	  bockar	  man	  i	  

respektive	  ur	  kryssrutan	  “Auto”	  placerad	  längst	  upp	  bland	  de	  olika	  

färgalternativen.	  Väljer	  användaren	  att	  stänga	  av	  funktionen	  så	  kan	  de	  

återigen	  fritt	  välja	  bland	  dem	  färger	  som	  finns	  i	  dem	  olika	  anpassnings-‐

funktionerna.	  

4.6	  	   Visa	  synonymer	  till	  svåra	  ord	  
	  

Visa	  synonymer	  till	  svåra	  ord	  implementerades	  i	  form	  av	  en	  checkruta.	  Det	  

var	  en	  riktig	  utmaning	  då	  vi	  valde	  att	  använda	  oss	  av	  kod	  skriven	  av	  vår	  

uppdragsgivare.	  Det	  gjorde	  vi	  eftersom	  det	  kändes	  som	  slöseri	  med	  tid	  att	  

implementera	  en	  egen	  funktion.	  Det	  var	  många	  rader	  kod	  att	  sätta	  sig	  in	  i,	  

men	  med	  lite	  hjälp	  från	  en	  av	  uppdragsgivarens	  programmerare	  Simon	  

Österman	  (som	  skrivit	  koden)	  lyckades	  vi	  få	  det	  att	  fungera.	  Det	  stora	  

problemet	  som	  uppstod	  var	  att	  vår	  sida	  inte	  kördes	  från	  en	  webbserver	  och	  

kunde	  därför	  inte	  exekvera	  vissa	  delar	  av	  koden.	  För	  att	  lösa	  problemet	  

installerades	  en	  webbserver	  lokalt,	  vilket	  löste	  problemet.	  

	  

I	  skrivbordsversionen	  dyker	  det	  upp	  en	  liten	  ruta	  med	  synonymer	  ovanför	  

alla	  tillhörande	  svåra	  ord	  i	  mailets	  innehåll	  efter	  att	  man	  har	  aktiverat	  

funktionen.	  Dessa	  rutor	  försvinner	  först	  efter	  1,5	  sekunder.	  Sedan	  måste	  man	  

komma	  ihåg	  vilka	  de	  svåra	  orden	  var	  och	  dra	  musen	  över	  dem	  för	  att	  få	  fram	  

rutorna	  igen.	  Dessvärre	  är	  detta	  tillvägagångssätt	  inte	  möjlig	  för	  mobila	  

enheter	  då	  det	  inte	  finns	  någon	  virtuell	  mus.	  Istället	  valde	  vi	  att	  användaren	  
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får	  trycka	  på	  orden	  för	  att	  se	  synonymerna.	  För	  att	  användaren	  ska	  se	  vilka	  

de	  svåra	  orden	  är	  har	  användes	  ett	  jQuery-‐tillägg	  med	  namnet	  “Highlight”	  

skapat	  av	  Johann	  Bukard	  och	  det	  används	  för	  att	  markera	  dessa	  ord.	  

	  

När	  funktionen	  stängs	  av	  försvinner	  alla	  rutor	  med	  synonymer	  och	  

markeringarna	  byter	  färg	  till	  bakgrundens	  färg.	  Det	  ger	  användare	  en	  bild	  av	  

att	  rutorna	  och	  markeringarna	  försvunnit.	  Till	  en	  början	  använde	  vi	  oss	  av	  en	  

inbyggd	  funktion	  i	  tillägget	  för	  att	  ta	  bort	  markeringarna,	  men	  den	  

funktionen	  fungerade	  inte	  tillsammans	  med	  funktionen	  som	  skapade	  rutorna	  

för	  synonymer.	  Det	  resulterade	  i	  en	  bugg	  som	  även	  tog	  bort	  själva	  ordet	  och	  

dessutom	  orsakade	  att	  delar	  av	  HTML-‐koden	  syntes	  för	  användaren.	  

	  

De	  svåra	  orden	  samlades	  in	  av	  Simon	  från	  Högskoleprovets	  hemsida.	  

Högskoleprovet	  är	  ett	  alternativt	  sätt	  för	  gymnasieelever	  att	  kunna	  komma	  in	  

på	  högre	  studier	  godkänd	  av	  myndigheten	  Universitets-‐	  och	  högskolerådet.	  

Därför	  anser	  vi	  att	  det	  är	  en	  trovärdig	  källa	  för	  orden.	  	  

	  

Både	  de	  svåra	  orden	  och	  synonymerna	  läses	  in	  som	  textfiler.	  Notera	  att	  det	  

endast	  gäller	  svenska	  ord,	  vilket	  betyder	  att	  funktionen	  endast	  har	  stöd	  för	  

nyhetsbrev	  på	  svenska.	  Funktionen	  i	  sig	  är	  dock	  tekniskt	  sett	  kompatibel	  med	  

engelska,	  men	  det	  kräver	  att	  man	  först	  måste	  importera	  ytterligare	  textfiler	  

med	  svåra	  engelska	  ord	  och	  dess	  synonymer.	  Formateringen	  för	  dessa	  

textfiler	  är	  enkel,	  orden	  skiljs	  åt	  radvis	  och	  tillhörande	  synonymer	  hittas	  i	  

samma	  radnumrering	  fast	  i	  en	  egen	  textfil.	  

	  

4.7	  	   Visa	  bara	  text	  
	   	  

Visa	  bara	  text	  är	  också	  implementerad	  i	  form	  av	  en	  kryssruta	  som	  vid	  aktivt	  

läge	  döljer	  alla	  bilder	  i	  mailet.	  Stänger	  man	  av	  funktionen	  så	  visas	  alla	  bilder	  

återigen.	  Enkelt	  och	  effektivt.	  
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4.8	  	   Dela	  upp	  text	  i	  mindre	  stycken	  
	  

Dela	  upp	  text	  i	  mindre	  stycken	  är	  implementerad	  i	  två	  olika	  varianter.	  Första	  

varianten	  visas	  i	  form	  av	  en	  knapp	  placerad	  under	  varje	  textstycke	  i	  mailet.	  

Knappen	  längst	  ned	  i	  mailet	  har	  som	  funktion	  att	  krympa	  eller	  expandera	  sitt	  

tillhörande	  stycke.	  Vi	  valde	  att	  visa	  det	  krympta	  läget	  som	  standard	  då	  det	  

blev	  betydligt	  läsvänligare	  på	  en	  liten	  skärm.	  

	  

Först	  försökte	  vi	  implementera	  detta	  genom	  jQuery-‐tillägget	  “More/Less	  

Text”.	  Den	  fungerade	  som	  den	  skulle,	  men	  med	  “More/Less	  Text”-‐tillägget	  

slutade	  det	  befintliga	  tillägget	  “Highlight”	  för	  att	  markera	  svåra	  ord	  att	  

fungera.	  Delar	  av	  HTML-‐koden	  syntes	  för	  användaren	  vid	  användning	  av	  

funktionen.	  Så	  med	  andra	  ord,	  den	  skulle	  vara	  perfekt	  om	  mailet	  endast	  

bestod	  av	  rå	  text.	  

	  

Det	  kändes	  som	  ett	  omfattande	  arbete	  undersöka	  tilläggets	  källkod	  som	  var	  

relativt	  omfattande.	  Därför	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  skriva	  en	  egen	  kod.	  Efter	  

en	  diskussion	  en	  av	  uppdragsgivarens	  programmerare	  Simon	  Österman	  kom	  

vi	  fram	  till	  att	  den	  smidigaste	  metoden	  var	  att	  spara	  originalstycket	  i	  en	  

global	  variabel	  och	  kalla	  på	  Javascript-‐funktionen	  “substr”	  för	  att	  på	  så	  sätt	  

korta	  ner	  antalet	  tecken	  och	  spara	  den	  kortare	  versionen	  i	  en	  lokal	  variabel.	  

Därefter	  kunde	  vi	  kalla	  på	  den	  globala	  variabeln	  för	  att	  “expandera”	  stycket.	  

	  

Den	  andra	  varianten	  är	  implementerad	  i	  form	  av	  en	  kryssruta	  som	  i	  aktivt	  

läge	  beter	  sig	  som	  en	  global	  variant	  av	  den	  första	  varianten.	  Den	  krymper	  

eller	  expanderar	  alla	  stycken	  på	  en	  och	  samma	  gång.	  

	  

4.9	  	   Inläsning	  av	  mail	  
	  

Vid	  inläsning	  av	  mail	  använde	  vi	  oss	  av	  jQuery-‐funktionen	  “get”	  och	  under	  

läsning	  delade	  vi	  upp	  varje	  stycke	  och	  placerade	  dem	  i	  varsin	  plats	  i	  en	  

matris.	  Funktionen	  “Dela	  upp	  text	  i	  mindre	  stycken”	  kunde	  sedan	  dra	  nytta	  av	  
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detta.	  Under	  utvecklingens	  gång	  lästes	  en	  textfil	  med	  HTML-‐taggar	  in	  för	  att	  

simulera	  ett	  riktigt	  mail.	  

	  

	  

	  

4.10	   Flikar	  
	  

För	  att	  göra	  applikationen	  mer	  kompakt	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  

implementera	  olika	  sektioner	  som	  styrs	  av	  en	  flik-‐meny	  med	  följande	  

struktur.	  

	  

• Allmänt:	  Typsnitt,	  Textstorlek,	  Radavstånd	  

• Färgalternativ:	  Textfärg,	  Bakgrundsfärg,	  Markeringsfärg	  

• Övrigt:	  Visa	  synonymer	  till	  svåra	  ord,	  Visa	  endast	  text,	  Visa	  mindre	  

stycken	  

	  

Det	  visade	  sig	  att	  flikarna	  gav	  300	  milisekunders	  fördröjning	  vid	  navigerering	  

mellan	  dem.	  Efter	  att	  ha	  undersökt	  problemet	  fick	  vi	  reda	  på	  att	  detta	  var	  en	  

inbyggd	  funktion	  i	  Safari	  till	  för	  att	  bland	  annat	  erbjuda	  användaren	  tiden	  att	  

hinna	  “dubbeltrycka”.	  Den	  funktionen	  används	  för	  att	  zooma	  in	  på	  det	  

utpekade	  objektet.	  En	  funktion	  som	  inte	  behövdes	  för	  vår	  webbapplikation.	  

Lyckligtvis	  fann	  vi	  jQuery-‐tillägget	  “FastClick”	  som	  eliminerade	  

fördröjningen.	  

	  

4.11	   Hjälp	  
	  

För	  att	  hjälpa	  användaren	  att	  enklare	  förstå	  hur	  de	  svårare	  funktionerna	  

fungerar	  implementerades	  en	  hjälpfunktion.	  

	  

Den	  första	  implementationen	  var	  i	  form	  av	  en	  gul	  hjälpruta	  i	  toppen	  av	  sidan.	  

Rutan	  dök	  upp	  när	  applikationen	  kände	  av	  att	  användaren	  är	  nära	  en	  svårare	  

funktion.	  För	  att	  dölja	  denna	  ruta	  hade	  man	  följande	  alternativ.	  
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• Följa	  hjälprutans	  instruktioner	  

• Trycka	  på	  hjälprutan	  

• Stänga	  av	  hjälpfunktionen	  

	  

Användaren	  erbjöds	  också	  alternativet	  att	  “aldrig	  visa	  igen”	  som	  tog	  bort	  den	  

specifika	  hjälprutan	  permanent.	  Implementation	  kändes	  alldeles	  för	  komplex	  

för	  en	  förhållandevis	  liten	  del	  av	  applikationen.	  Vi	  beslutade	  oss	  därför	  att	  

ersätta	  den	  med	  en	  enklare	  metod.	  

	  

Vi	  implementerade	  istället	  en	  panel	  som	  var	  dold	  till	  en	  början	  och	  som	  

aktiverades	  genom	  en	  att	  trycka	  på	  en	  knapp	  i	  form	  av	  ett	  frågetecken	  längst	  

upp	  på	  sidan.	  Innehållet	  i	  panelen	  ändrades	  dynamiskt	  beroende	  på	  vilken	  

flik	  som	  var	  aktiv.	  Panelen	  kunde	  också	  enkelt	  stängas	  genom	  en	  

knapptryckning	  eller	  genom	  att	  svepa	  ett	  finger	  från	  vänster	  till	  höger.	  Det	  

blev	  en	  mycket	  stilrenare	  lösning	  med	  betydligt	  mindre	  kod.	  

	   	  



	   31	  

	  

5 Diskussion	  
	  

Studies	  syfte	  bestod	  i	  att	  besvara	  frågeställningen:	  ”Hur	  implementeras	  en	  

webbapplikation	  vars	  uppgift	  är	  att	  underlätta	  tillgodogörandet	  av	  e-‐mail	  för	  

personer	  med	  SADA-‐nedsättningar	  utifrån	  en	  extern	  kravspecifikation?”.	  I	  

vår	  litteraturstudie	  har	  en	  del	  av	  frågeställningen	  besvarats.	  Det	  är	  som	  

tidigare	  nämnt	  viktigt	  att	  tänka	  på	  att	  ge	  användaren	  så	  stor	  valmöjlighet	  som	  

möjligt	  när	  det	  kommer	  till	  bland	  annat	  textanpassning.	  

	  

Vi	  tror	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  att	  personer	  med	  SADA-‐

nedsättningar	  precis	  som	  personer	  utan	  funktionsnedsättningar	  är	  olika	  och	  

kommer	  i	  många	  fall	  att	  ha	  olika	  preferenser	  i	  favoritkombinationer	  av	  t.ex.	  

text-‐	  och	  bakgrundsfärg.	  Eftersom	  denna	  studie	  inte	  kan	  generaliseras	  till	  alla	  

med	  SADA-‐nedsättningar	  anser	  vi	  att	  den	  även	  visar	  på	  är	  att	  det	  inte	  finns	  

något	  universellt	  sätt	  att	  bygga	  en	  perfekt	  applikation	  för	  personer	  med	  

SADA-‐nedsättningar.	  Det	  finns	  bra	  ramverk	  att	  använda	  vid	  utvecklandet	  av	  

webbsidor	  i	  form	  av	  WAI	  och	  W3C,	  men	  något	  vi	  efterfrågar	  är	  ett	  ramverk	  

specifikt	  för	  utveckling	  av	  mobilapplikationer.	  

	  

En	  frågeställning	  som	  har	  dykt	  upp	  under	  arbetets	  gång	  är,	  ”Hur	  vet	  man	  att	  

dagens	  mobilapplikationer	  är	  anpassade	  för	  personer	  utan	  

funktionsnedsättningar?”.	  Vi	  tror	  att	  det	  är	  en	  fråga	  som	  behöver	  besvaras	  

innan	  vi	  kan	  börja	  fundera	  på	  hur	  vi	  ska	  bygga	  en	  mobilapplikation	  perfekt	  

anpassad	  för	  personer	  med	  funktionsnedsättningar.	  

	  

För	  att	  skapa	  en	  så	  perfekt	  anpassad	  mobilapplikation	  som	  möjligt	  tror	  vi	  det	  

är	  viktigt	  att	  arbeta	  med	  en	  agil	  arbetsmetod.	  Eftersom	  vi	  har	  skapat	  en	  

prototyp	  till	  en	  applikation	  kommer	  den	  användas	  i	  utvecklingssyfte	  för	  att	  

försöka	  skapa	  en	  så	  bra	  applikation	  som	  möjligt.	  Ser	  man	  tillbaka	  på	  vårt	  

metodval	  kan	  det	  diskuteras	  om	  det	  var	  de	  bästa	  metodvalen	  eller	  om	  vi	  hade	  
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kunnat	  skapa	  en	  bättre	  prototyp	  med	  en	  agil	  arbetsmetod.	  Det	  som	  

underlättar	  vid	  agil	  utveckling	  är	  att	  programmerare	  kan	  få	  feedback	  från	  

användare	  och	  på	  så	  sätt	  bygga	  applikationen	  efter	  användarnas	  önskemål.	  

Vattenfallsmetoden	  har	  också	  sina	  fördelar,	  bland	  annat	  att	  om	  

kravspecifikationen	  är	  tillräckligt	  klar	  kan	  alla	  utvecklare	  bygga	  

applikationen.	  Har	  inte	  utvecklarna	  tillgång	  till	  att	  utföra	  användartester	  när	  

de	  jobbar	  agilt	  tappar	  agila	  arbetsmetoden	  sin	  nyckelfördel	  gentemot	  

vattenfallsmetoden	  i	  att	  kunna	  hantera	  förändringar	  under	  projektens	  gång.	  

	  

Som	  nämns	  tidigare	  i	  rapporten	  har	  vi	  under	  arbetets	  gång	  arbetat	  mot	  en	  

kravspecifikation.	  Kravspecifikationen	  har	  till	  största	  del	  uppfyllts.	  De	  delar	  

som	  inte	  har	  uppfyllts	  är	  möjligheten	  att	  lyssna	  på	  mail,	  se	  mail	  som	  video	  

och	  spara	  personliga	  inställningar.	  De	  resterande	  av	  kraven	  har	  på	  ett	  

tillfredställande	  sätt	  implementerats	  i	  designen	  av	  prototypen.	  Denna	  studie	  

har	  för	  avsikt	  att	  beskriva	  hur	  en	  mobilapplikation	  byggs	  med	  uppdrag	  att	  

underlätta	  för	  personer	  med	  SADA-‐nedsättningar	  att	  ta	  till	  sig	  information	  

via	  e-‐mail.	  
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6	   Förslag	  till	  framtida	  studier	  
	  
	  

Den	  övergripande	  designen	  av	  prototypen	  har	  potentiellt	  utrymme	  för	  

utveckling.	  Prototypen	  ger	  ett	  stilrent	  intryck,	  men	  jQuery	  Mobile	  gör	  i	  stor	  

sett	  allt	  designarbete.	  Det	  har	  gett	  mer	  tid	  att	  fokusera	  på	  de	  funktionella	  

delarna.	  Det	  enda	  märkbara	  som	  sticker	  ut	  från	  ramverkets	  standarddesign	  

är	  det	  som	  syns	  i	  applikationens	  “header”,	  där	  vi	  har	  lagt	  in	  uppdragsgivarens	  

logotyp	  och	  ändrat	  bakgrundsfärgen	  från	  den	  generiska	  gråa	  färgen	  till	  

samma	  blåa	  färg	  som	  syns	  på	  uppdragsgivarens	  hemsida.	  Vidare	  utveckling	  i	  

detta	  område	  skulle	  leda	  till	  en	  design	  mer	  enhetlig	  med	  uppdragsgivarens	  

övriga	  tjänster.	  

	  

Enligt	  kravspecifikationen	  ska	  användaren	  också	  kunna	  lyssna	  på	  mailet.	  

Förarbetet	  för	  att	  kunna	  implementera	  funktionen	  att	  lyssna	  på	  mailet	  har	  

redan	  gjorts	  av	  uppdragsgivaren.	  De	  har	  använt	  en	  tjänst	  som	  heter	  

“ReadSpeaker”	  men	  efter	  en	  närmare	  titt	  på	  tjänstens	  hemsida	  såg	  vi	  att	  den	  

inte	  är	  gratis	  vilket	  ledde	  till	  att	  vi	  inte	  implementerade	  funktionen.	  

	  

Konverteringen	  från	  webbapplikation	  till	  en	  native-‐applikation	  för	  IOS	  och	  

Android	  har	  vi	  av	  tidsbrist	  inte	  hunnit	  med	  att	  göra.	  Vi	  har	  undersökt	  frågan	  

gällande	  konvertering	  från	  webbapplikation	  till	  native-‐applikation	  och	  

upptäckt	  att	  det	  inte	  bör	  vara	  en	  för	  stor	  arbetsbörda.	  

	  

I	  framtida	  undersökningar	  skulle	  det	  kunna	  vara	  möjligt	  att	  tillämpa	  beta-‐

tester	  på	  applikationen	  för	  en	  än	  bättre	  anpassning	  av	  applikationen	  för	  

personer	  med	  SADA-‐nedsättningar.	  Genom	  att	  implementera	  en	  funktion	  

som	  gör	  att	  användarna	  kan	  ge	  feedback	  kan	  beta-‐testerna	  utföras.	  

Ytterligare	  studie	  med	  mer	  fokus	  på	  skapandet	  av	  en	  läs-‐mobilapplikation	  

rekommenderas	  för	  att	  kunna	  skapa	  en	  så	  anpassade	  läs-‐mobilapplikation	  

som	  möjligt.	  
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