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Sammanfattning

Tillgänglighet är ett begrepp som uppmärksammas allt mer idag p̊a grund
av insikt om värdet av att skapa en webbplats som är åtkomlig, läsbar samt
fungerar för alla människor. Målet med studien var att skapa förutsättningar
för att utföra framtida undersökningar och förbättringar inom tillgänglighet
p̊a webben. Kandidatexamensarbetet utfördes under v̊aren 2015 som ett
projekt i samarbete med företaget Funka där en prototyp skapades för att
utvärdera färgkombinationers p̊averkan p̊a lättlästheten. En genomg̊aende
litteraturstudie utfördes som berörde tidigare forskning där m̊alet var att
konstruktivt undersöka relevant material. För studien användes en kvali-
tativ metod för att beskriva utvecklingen av ett testverktyg best̊aende av
en pappersbaserad prototyp, interaktiv prototyp och slutligen en delleverans
av implementerat verktyg, där användbarhetstester av prototypen användes
som underlag för utformningen. Det utvecklade testverktyget skulle upp-
fylla givna tillgänglighetskriterier och vara tillgängligt för alla oavsett funk-
tionsförm̊aga eller användning av IT-hjälpmedel. Med hjälp av testverktyget
var m̊alet att företaget Funka skulle kunna utföra en kvantitativ studie
genom att skicka ut testverktyget till sina kunder för insamling av data
och analys. Resultatet av denna studie var en delleverans av ett test-
verktyg baserat p̊a en interaktiv prototyp samt analys av kvalitativ data fr̊an
användbarhetstester. Utifr̊an de tre dimensionerna ekologiskt, ekonomiskt
och social h̊allbarhet förväntades denna studie bidra inom samtliga dimen-
sioner. Dessutom ans̊ags den etiska m̊alsättningen för arbetet väl uppfylld
d̊a tidigare studier konstruktivt presenterades. Dessutom hade design utfor-
mats för att tillgodose s̊a m̊anga som möjligt genom fokus p̊a tillgänglighet
genom hela processen. Därigenom har även studien bidragit till social
delaktighet för personer med funktionsnedsättning d̊a testverktyget främjar
arbetet med att göra webben mer tillgänglig.

Nyckelord Lättlästhet, Färgkombinationer, WCAG, Webbtillgänglighet,
Prototyputveckling

v





Abstract

Accessibility is a concept which is receiving increasing attention today when
one realize how valuable it is to create a website that is accessible and leg-
ible, and will work for all people. The aim of the study was to create the
conditions for conducting future investigations and improvements in acces-
sibility on the Web. The bachelor’s thesis was completed in Spring 2015 as
a project in cooperation with the company Funka where a prototype was
created to evaluate the color combinations’ impact on the legibility. A thor-
ough literature study was performed involving previous research where the
goal was to constructively examine the relevant material. For the study
we used a qualitative method to describe the development of a testing tool
consisting of a paper-based prototype, online prototype and finally a partial
dellivery of an implemented tool. The test tool needed to meet the given ac-
cessibility requirements and be accessible to everyone regardless of disability
or the use of IT tools. Based on the results from the online prototype and
the analysis of the qualitative data from the completed usability testing, we
created a partial delivery of the test tool as a basic work for the later de-
velopment. The goal for the company Funka was to perform a quantitative
study by sending out the test tool to its customers for data collection and
analysis. The outcome of this study was a partial delivery of a test tool
based on the interactive prototype and analysis of the qualitative data from
usability testing. This study was expected to contribute in all three dimen-
sions of sustainable development (ecological, economic and social). Based
on the ethical objective of the work this was considered to be well-met where
targets of the previous studies were constructively presented. In addition,
the design focused on the accessibility requirements throughout the entire
process. This study has also contributed in social participation for people
with disabilities where the test tool encourages and endorses the making of
a more accessible web.

Keywords Legibility, Color Contrast, Web Accessibility, Prototype, WCAG
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Begreppsförklaring

alternativtext (alt-text) är en beskrivande text som används för att för-
enkla för personer med funktionsnedsättning att ta del av information.
s. 9

användbarhet är en kvalitetsegenskap som handlar om hur enkelt en pro-
dukt eller tjänst är att använda i förh̊allande till dess syfte. Standarden
ISO 9241-11 definierar det som: ”Den utsträckning i vilken en produkt
kan användas av specificerade användare för att n̊a specificerade m̊al
med ändam̊alsenlighet, effektivitet och tillfredställelse i ett specificerat
användningssammanhang”. s. 8, 12, 28

begripsam är ett Arvsfondsprojekt om kognitiv tillgänglighet. s. 35

design för alla är en grundfilosofi som innebär att produkter, tjänster och
miljöer ska utformas och anpassas s̊a att de kan användas av alla
individer oavsett kön, ålder, förm̊aga, och/eller kulturell bakgrund.
Design för Alla innebär en medveten analys av mänskliga behov och
önskem̊al samt förutsätter att slutanvändarna är delaktiga i varje steg
i utvecklingsprocessen. s. 3, 13

EIDD Organisationen ”EIDD - Design for All Europe” är ett Europeiskt
nätverk med medlemmar i 23 länder. Syftet är att använda design för
att ökad inkludering av personer med funktionsnedsättning i samhället.
Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, är medlem
i EIDD och följer även det europeiska arbetet. s. 3

Funka Företaget startades som ett projekt inom handikapprörelsen. De ar-
betar med tillgänglighet vad gäller information i alla tänkbara format,
digitala gränssnitt och automater. De har även en verksamhetsdel som
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fokuserar p̊a tillgänglighet i byggd miljö och bemötandefr̊agor. s. v,
2–4

funktionsnedsättning Alla människor har olika förm̊agor, ibland är de
nedsatta under en period och ibland under hela livet. Det kan inklud-
era fysiska, psykiska eller intellektuella förm̊agor. I Sverige uppskattas
mellan 1,3 till 1,8 miljoner människor ha n̊agon typ av funktions-
nedsättning (Lannerö., 2014). s. v, 1–3, 7–12, 35

färgkombinationer Definieras i denna rapport som skillnaden mellan text-
och bakgrundsfärg. s. v, 2, 3, 5, 6, 18, 20, 25

heuristisk utvärdering är en analytisk inspektionsmetod utförd av till-
gänglighets- och användbarhetsexperter för att identifiera eventuella
användbarhetsproblem. s. 28, 29, 34

HTML st̊ar för HyperText Markup Language och är ett märkspr̊ak som
tillsammans med HTTP utgör standarden för webben. s. 11

I/O (Input/Output) är ett engelskt begreppet som beskriver dataflöde gen-
om ett gränssnitt. s. 30

ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) jobbar med industriell
och kommersiell standardisering. ISO-standarder är till för alla och ska
användas p̊a likartat sätt runt om i hela världen oberoende av storlek,
utvecklingsniv̊a och geografi. s. 7, 10

JavaScript är ett skriptspr̊ak som används p̊a klientsidan i webbtillämp-
ningar för att bygga webbsidor med hög funktionalitet och använd-
barhet. s. 11, 53

JSON (JavaScript Object Notation) är ett textbaserat format för att ut-
byta data. s. 30

kromacitet är ett m̊att av färgintensitet av antingen en mörkare eller
ljusare nyans. s. xii, 22, 24

LCD (Liquid Crystal Display) är en bildskärmsteknik som används bland
annat för dator- och mobilskärmar. s. 18, 19, 24

ljusstyrka (Luminans) är ett m̊att som anger skillnader mellan ljusstyrka
och förgrundselement, för exempelvis text, relaterat till dess bakgrund.
s. 21–24

xvi



polaritet Kontrastförh̊allande mellan för- och bakgrund av färger och nyans-
er. s. 24, 25

SCRUM är en agil systemutvecklingsmetod framtagen 1995 av Jeff Suther-
land och Ken Schwaber. s. 5, 37

skärmläsare är ett program som läser ut inneh̊allet p̊a skärmen i form
av tal. Skärmläsaren är ett IT-hjälpmedel för m̊anga användare med
synnedsättning. s. 8

tillgänglighet Innebär att vidta ändam̊alsenliga åtgärder för att säkerställa
att personer med funktionsnedsättning ska p̊a lika villkor f̊a tillg̊ang
till den fysiska miljön, information, kommunikation och andra tjänster
som är tillgängliga för alla (Ds, 2010:20). s. v, xi, 1, 5, 7–14, 28

UCD (User Centered Design) en metod för att utforma en produkt eller
tjänst, där fokus ligger p̊a slutanvändaren genom hela utvecklingspro-
cessen. s. 5, 37

W3C (World Wide Web Consortium) är ett internationellt samarbete som
utvecklar standarder för att säkerställa webbens l̊angsiktiga tillväxt
(W3C, 2012). s. 7, 13, 24

WAI (Web Accessibility Initiatives) är ett initiativ inom W3C som till-
sammans med organisationer över hela världen arbetar med tillgänglig
webb. s. 7, 13, 14

WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) är en standard fr̊an
W3C för ökad tillgänglighet och beskriver hur man ska hantera inneh̊all
som är dynamiskt och ändras. s. 11, 53, 55

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är riktlinjer för hur infor-
mation och tjänster ska utformas för att göra webbplatser tillgängliga.
s. v, xii, 1, 7, 13–16, 18, 53
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Kapitel 1

Introduktion

Kapitlet ger en introduktion till studien och definierar fr̊ageställning, syfte
och vad studien vill uppn̊a. Dessutom beskrivs studiens roll utifr̊an ett
h̊allbarhetspersperspektiv och dess avgränsningar.

Tillgänglighet är ett begrepp som uppmärksammas allt mer idag p̊a grund
av värdet i att skapa en webbplats som är åtkomlig, läsbar samt fungerar
för alla människor. Genom att följa speciella riktlinjer som WCAG 2.0
kan webbplatser utvecklas där alla kan f̊a tillg̊ang till information p̊a ett
rättvist sätt. Enligt folkhälsomyndigheten uppskattas mellan 1,3 till 1,8
miljoner människor ha n̊agon typ av funktionsnedsättning (Gulliksen m.fl.,
2010), vilket p̊atalar vikten av att skapa webbplatser som är tillgängliga för
alla, oavsett funktionsförm̊aga. Genom tillgänglig teknik och tillgängliga
webbplatser har det skapats möjligheter för personer med funktionsnedsätt-
ningar att ha ett självständigt liv. Det är avgörande för v̊ar demokrati
att s̊a m̊anga människor som möjligt kan ta del av information p̊a internet,
särskilt idag d̊a m̊anga beslut ska fattas p̊a rationella och objektiva grun-
der – vilket förutsätter att vi fritt kan skaffa oss information. Utifr̊an ett
tillgänglighetsperspektiv visar däremot ett flertal rapporter (Funka Nu AB,
2013; Lagercrantz m.fl., 2014) p̊a stora brister p̊a webbsidor idag, där företag
och myndigheter blir uppmärksammade att följa relevanta riktlinjer, lagar
och regelverk.

Kandidatexamensarbetet utfördes under v̊aren 2015 som ett projekt definier-

1



at av företaget Funka där en prototyp skapades för att utvärdera färgkom-
binationers p̊averkan p̊a lättlästheten. Enligt företaget Funka har det en-
dast genomförts kvalitativa studier kopplat till hur färger p̊averkar möjlig-
heten att uppfatta texter p̊a webben. Arbetet hade som ambition att skapa
förutsättningar för att utföra framtida undersökningar och förbättringar
inom tillgängligheten p̊a webben.

1.1 Problembeskrivning
Resultat fr̊an den genomförda litteraturstudien visade att efterfr̊agan finns
för att genomföra kvantitativa studier med fokus p̊a grupper med specifika
funktionsnedsättningar. Problemet som undersöks i v̊ar studie är hur ett
testverktyg kan skapas som analyserar och samlar in kvantitativ data om
vilka färgval som är bäst för möjligheten att uppfatta texter p̊a webben.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva arbetet med att ta fram ett test-
verktyg för analys av färgers p̊averkan och möjligheten att uppfatta texter p̊a
webben. Fokus ligger p̊a att ta fram en prototyp iterativt genom utvärdering
fr̊an användbarhetstester som grund för en senare implementering. Det
testverktyg som implementeras baseras p̊a prototypens utformning och ver-
ifieras sedan utifr̊an givna tillgänglighetskriterier men även utifr̊an vad verk-
tyget kan mäta. Studien har även som ambition att ge förslag p̊a fortsatta
utvecklingsmöjligheter för testverktyget.

1.3 Fr̊ageställning
För att kunna uppfylla syftet med studien definieras följande fr̊ageställning:

• Hur kan ett testverktyg utvecklas utifr̊an givna tillgänglighetskriterier
som ger resultat om vilken färgkombination användarna anser mest
lättläst?

1.4 Avgränsningar
Rapporten behandlar endast hur färgkombinationer p̊averkar möjligheten
att begripa texters lättlästhet, vilket innebär att andra faktorer gällande
texters egenskaper inte behandlas i denna rapport. Exempel p̊a s̊adana
faktorer är texters typsnitt och textstorlek som, mer eller mindre, p̊averkar
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möjligheten att uppfatta texter. Att beskriva ett testverktyg som beskriver
samtliga egenskaper för texter är för omfattande för denna studie och därav
denna avgränsning. Dessutom är de resonemang och slutsatser kopplade till
funktionsnedsättningar p̊a en grundläggande niv̊a, d̊a omr̊adet sträcker sig
utanför v̊ar kunskap. Istället ligger fokus p̊a personliga preferenser kopplat
till färgkombinationer som förbättrar lättlästheten.

1.5 Mål, etik, samhällsnytta och h̊allbar utveck-
ling

Målet med arbetet är att skapa ett testverktyg som möjliggör en kvantitativ
studie om färgers p̊averkan att uppfatta texter p̊a webben. Testverktyget ska
uppfylla givna tillgänglighetskriterier och vara tillgängligt för alla oavsett
funktionsnedsättning eller användning av IT-hjälpmedel.

För denna studie skall de etiska aspekter som organisationen IEEE (2015)
definierar efterföljas. Förhoppningen är att det verktyg som tas fram skall
komma till användning i arbetet mot diskriminering av personer med funk-
tionsnedsättningar. Genom att beskriva verktyget och dess funktionalitet
förväntas även förbättrad först̊aelse om tekniken, applicerbara användnings-
omr̊aden samt kunskap om testverktygets begränsningar och möjligheter.
Dessutom skall en genomg̊aende litteraturstudie beröra tidigare forskning
där m̊alet är att konstruktivt undersöka relevant material. Denna studie
skall även presentera tidigare studier p̊a ett korrekt sätt samt uppmärk-
samma eventuella fel och i s̊adana fall utvärdera dessa p̊a ett konstruktivt
sätt.

Konceptet Design för alla kan beskrivas som en designmetodik som ut-
manar den kreativa kompetensen inom arkitektur, design, formgivning och
samhällsplanering genom att utvidga m̊algruppstänkandet för att istället
tillgodose behov för s̊a m̊anga användare som möjligt. I en EIDD-dekla-
ration fr̊an år 2004 beskrivs att Design för alla - ”. . . är design för den
mänskliga m̊angfalden, social delaktighet och jämlikhet. Detta holistiska och
innovativa angreppssätt är en kreativ och etisk utmaning för alla planerare,
formgivare, företagare, administratörer och politiker.” (Ds, 2010:20). Målet
med denna studie är därför att anta denna utmaning och designa en produkt
som tillgodoser behov hos s̊a m̊anga användare som möjligt.

Med hjälp av testverktyget är m̊alet att företaget Funka ska kunna utföra
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en kvantitativ studie kopplad till problemomr̊adet genom att skicka ut test-
verktyget till sina kunder för insamling av data och analys. Företagets
kunder best̊ar i stor utsträckning av myndigheter i Sverige, där m̊alet är att
Funka skall kunna ta del av resultatet fr̊an v̊ar studie. Den förväntade
effekten är därför att företaget skall kunna använda resultatet fr̊an den
efterföljande kvantitativa studien för att göra texter lättare att uppfatta
och begripa.

Utifr̊an de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social h̊allbarhet för-
väntas denna studie bidra inom samtliga dimensioner. I EU:s överordnade
m̊al inför år 2020 definieras m̊alsättningen tillväxt för alla som en social,
ekonomisk och territoriell sammanh̊allning, med fokus att sprida ekonomisk
tillväxt till EU:s alla delar. Dessutom beskriver EU att om social och
territoriell sammanh̊allning garanteras kommer de flesta människor att leva
ett värdigt liv (Europeiska kommisionen, 2010). Målet för denna studie
är därför att bidra till arbetet som underlättar möjligheten att uppfatta
texter p̊a webben, därigenom förväntas insatsen ge alla människor samma
möjlighet till social delaktighet. Dessutom förmodas användningen av IT-
tjänster visa positiva effekter för miljön med möjlighet att effektivisera ut-
nyttjandet av jordens resurser, detta genom att exempelvis presentera in-
formation för användaren s̊a att de kan förbättra sina konsumtionsvanor
(Hilty & Aebischer, 2015). Enligt FN:s konvention (Ds, 2008:23) m̊aste per-
soner med funktionsnedsättning f̊a tillg̊ang till information och kommuni-
kation p̊a samma villkor som andra. Målsättningen för denna studie är
därför att understödja arbetet för tillgänglig information och därigenom
effektivisera användarnas konsumtionsvanor. Genom denna studie ska även
fler ges möjlighet att p̊a ett lättare sätt arbeta och kommunicera p̊a dis-
tans och därigenom minska miljöp̊averkan samt öka kunskap om effektiv
resursanvändning. Därmed förväntas ekonomisk tillväxt med strävan efter
utveckling utan att det sker p̊a framtida generationers bekostnad.

1.6 Metod
För att undersöka tidigare studier har en litteraturgranskning genomförts,
där sökning efter publicerat material inom ett väl avgränsat omr̊adet gjorts
i ett flertal databaser: IEEE, ACM, Google Scholar, Diva-portal, samt KTH
Primo. Sökningarna genomfördes med engelska- och svenska söktermer och
fokuserade p̊a att f̊a fram artiklar kopplade till studiens fr̊ageställning. Det
publicerade materialet fr̊an databaserna valdes sedan utifr̊an fr̊ageställningen
där viktiga nyckelord var Legibility, Redability, Web Accessibility och Color
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Contrast. Därefter utfördes en litteraturgranskning av data fr̊an tidigare
studier där information som var relevant för framtagningen av prototypen
granskades källkritiskt, framförallt valet av färgkombinationer, begrepp, te-
orier och resultat inom tillgänglighet p̊a webben.

Eftersom testverktyget inte hade n̊agon förutbestämd utformning eller speci-
fikation skapades kunskap om utformningen baserat p̊a observationer. Där-
igenom använde studien en induktiv metod där teorier och tidigare studier
gav ökad först̊aelse för uppmärksammade observationer, där mönster kunde
ses och vidare hypoteser dras. För en mer detaljerad beskrivning av metod-
valet, se Kapitel 5. För studien användes en kvalitativ metod för att beskriva
utvecklingen av testverktyget best̊aende av en pappersbaserad prototyp, in-
teraktiv prototyp och slutligen en delleverans av implementerat verktyg.
Framtagningen av den pappersbaserade- och interaktiva prototypen följde
metoder inom UCD och fokuserade p̊a att uppmärksamma och åtgärda
användbarhetsproblem i ett tidigt stadium. Alternativ till detta metodval
skulle vara att ge en mer ing̊aende beskrivning av de tänkbara användarna
med personas och scenarios, där personas är en fiktiv karaktär skapad för att
representera användargrupper och scenarios är berättelser av händelser för
den tänkta m̊algruppen. För utvecklingen av delleveransen av testverktyget
användes en agil systemutvecklingmetod som fokuserar p̊a snabba leverans-
er, fungerande system, kommunikation och anpassning till förändringar. Al-
ternativ till denna utvecklingsmetod hade varit mer konkretiserade tillämp-
ningar av agilt arbetssätt, där SCRUM är exempel p̊a en s̊adan.

Arbetsmetoden för datainsamling var användbarhetstester och användes för
att ge information om hur utformningen av gränssnitt och interaktion bör ske
enligt användarna. För att analysera data fr̊an dessa användbarhetstester
användes metoden tematisk analys som klassificerar data efter olika kate-
gorier, vilket i denna studie gjordes efter de olika vyerna i gränssnittet för
testverktyget. Alternativ till analysmetoden kunde varit att genomföra en
narrativ analys av olika berättelser kopplat till data fr̊an användbarhets-
testerna.

1.7 Disposition
Kapitel 1 – Inledning med beskrivning av studiens bakgrund, problem-
beskrivning, fr̊ageställning, syfte, fr̊ageställning, m̊al och avgränsningar. En
övergripande presentation av valet av metod beskrivs även.
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Kapitel 2 – Kapitlet ger en beskrivning av lagar och riktlinjer kopplade till
tillgänglighet p̊a webben. Dessutom beskrivs olika funktionsnedsättningar
som är relevanta för denna studie.

Kapitel 3 - Kapitlet ger en djupg̊aende beskrivning av tidigare studier och
teorier kring hur färgkombinationer p̊averkar möjligheten att uppfatta text-
ers lättlästhet p̊a webben.

Kapitel 4 - Kapitlet presenterar olika verktyg och tillvägag̊angssätt kopplade
till prototyputveckling med fokus p̊a rankingsystem.

Kapitel 5 – Metod ger en beskrivning och motivering av metodval samt alter-
nativa metoder som kunde använts, med beskrivning av datainsamlingsmetod
samt hur data analyserats. Även kritik kopplat till metoden beskrivs i detta
kapitel.

Kapitel 6 – Prototyp beskriver resultatet av olika versioner av prototypen
som tagits fram iterativt samt kopplingen till användbarhetstesterna.

Kapitel 7 – Kapitlet presenterar en utvärdering utifr̊an ett helhetsperspektiv
men även mer konkret kopplat till färger och webbtillgänglighet. Dessutom
ges en tematisk analys av användbarhetstester.

Kapitel 8 – Slutsats och fortsatta studier beskriver den slutsats som kan
dras utifr̊an studien samt m̊aluppfyllelse, men även tänkbara utvecklings-
möjligheter och fortsatta forskningsomr̊aden.
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Kapitel 2

Webbtillgänglighet

I detta kapitel presenteras lagar och riktlinjer kopplat till tillgänglighet p̊a
webben med fokus p̊a olika funktionsnedsättningar.

Tillgänglighet p̊a webben handlar om att alla människor oavsett förm̊aga
ska f̊a tillg̊ang till information, kommunikation och kunna utföra tjänster.
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har blivit ett
allt mer uppmärksammat problem och sedan 1 januari 2015 infördes en ny
form av diskriminering i diskrimineringslagen, se avsnitt 2.3. Alla människor
är olika och behöver olika typer av stöd, det är därav stor betydelse att
beakta den ökande mängd användare av IT-system som behöver extra stöd
för att kunna hantera tekniken och finna den användbar. Idag är det en
nödvändighet för myndigheter att lägga extra resurser p̊a tillgänglighet inom
IT-omr̊adet. Även om kunskapen och intresset har ökat kring tillgänglighet
s̊a är l̊angt ifr̊an alla IT-projekt idag tillgängliga (Chalkia & Bekiaris, 2011).

Tillgänglighet p̊a webben blir ocks̊a ett alltmer känt problem runt om i
världen, och inte enbart p̊a grund av lagar, utan ocks̊a för dess kommer-
siella p̊averkan. En essentiell del av dagens webb är att designa p̊a ett sätt
att det är lika för alla oavsett exempelvis ålder och förm̊agor (Manhas & Sar-
war, 2012). Idag är W3C och WAI de största aktörens p̊a marknaden som
jobbar utifr̊an definierade standarder WCAG (Giakoumis m.fl., 2011), se
avsnitt 2.4.3. Riktlinjer för utformningen av olika system ges även av ISO
16071 s̊a att information blir tillgänglig för en större andel av användare
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utan att behöva använda tekniska hjälpmedel. Denna standard definierar
tillgänglighet ”. . . som användbarheten av en produkt, tjänst, miljö eller
anläggning av människor med olika förm̊agor.”.

En webbsida som är tillgänglig brukar ocks̊a i stort sett vara användbar,
vilket leder till att det blir sv̊art att särskilja användbarhet och tillgänglighet.
Begreppet användbarhet tar fasta p̊a faktorer som ändam̊alsenlighet, effektiv-
itet och tillfredställelse medan begreppet tillgänglighet handlar om vilka
krav produkten ställer p̊a individens förm̊agor (Englund & Sundin, 2004).
Text och information är bland det viktigaste för den visuella upplevelsen
men även typsnitt och bakgrundsfärger m̊aste väljas med omsorg s̊a att det
blir lättläst för alla. För att förbättra tillgängligheten p̊a webben m̊aste
därför utvecklare ha denna aspekt i åtanke baserat p̊a användarnas visuella
kapacitet (Saito m.fl., 2010).

2.1 Tillgänglighet ur ett funktionsnedsättningsper-
spektiv

Internet blir en allt mer viktig del i livet för personer med funktionsnedsätt-
ning d̊a exempelvis rörelsehindrade kan styra datorer med fötterna, syn-
skadade kan läsa texter p̊a skärmläsare, dyslektiker kan f̊a hjälp av tal-
syntes och äldre kan kommunicera med släkt och vänner. Den tekniska
utvecklingen skapar ständigt nya möjligheter men det är samtidigt en ut-
maning för samhället att hänga med i förändringsprocessen. Dessutom
har tillgänglighet och användbarhet för äldre och funktionsnedsatta ökat
i popularitet under de senaste åren. Det är troligen p̊a grund av att statliga
myndigheter börjar lagstifta kring tillgängligheten för att medverka till ökad
jämställdhet inom ekonomi och social inkludering, speciellt inom dagens in-
formationssamhälle (eAccessibility) (Chalkia & Bekiaris, 2011).

En viktig aspekt att tänka p̊a när det gäller tillgänglighet är att den äldre
generationen ocks̊a kan tillhöra gruppen med funktionsnedsättningar. Med
åldern brukar ocks̊a antalet funktionsbegränsningar öka d̊a det är vanligt
med synnedsättningar, rörlighets- och motoriska problem i och med en
ökande levnadslängd (Good, 2011). Ytterligare en aspekt att tänka p̊a är
att läsförm̊aga skiljer sig inom befolkningen, se Figur 2.1. I Sverige läser 2
miljoner människor sämre p̊a grund av olika former av läshinder, bristande
läsvana, d̊aliga spr̊akkunskaper, l̊ag utbildning eller andra funktionsnedsätt-
ningar.
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Figur 2.1: undersökning av Sveriges befolknings läsförm̊aga enligt OECD.

Det finns ett stort behov av att använda klarspr̊ak när texter skrivs p̊a
webben. Det förenklar för användare som har sv̊art att först̊a eller läsa, men
även för vana användare som har br̊attom och snabbt behöver f̊a en överblick
över inneh̊allet (Englund & Sundin, 2004). Som webbansvarig behöver
därför hänsyn tas till användarnas olika behov där varje liten förbättring
leder till att tillgängligheten ökar, speciellt för personer med funktions-
nedsättning men även för andra användare i allmänhet som lättare kan ta
till sig inneh̊allet.

2.1.1 Visuella funktionsnedsättningar

En viktig aspekt för tillgänglighet är att personer med synnedsättning ska
kunna ta del av information oavsett användning av tekniska hjälpmedel där
vissa behöver starka färger, tydliga kontraster, lättlästa texter med tydlig
svärta. Andra läser webbsidor med hjälp av talsyntes eller punktskrift. Det
vanligaste problemet är bristen p̊a alternativtext där användare med tal-
syntes inte kan avgöra om bild eller objekt är viktig för helheten (Englund &
Sundin, 2004). Webbplatsens formgivning ska vara uppbyggd enligt antagna
normer för tillgänglighet s̊a att den förmedlade informationen presenteras p̊a
ett korrekt sätt. Detta inkluderar semantisk korrekthet med användning av
rätt taggar som titlar, metadata, rubriker och alt-texter (Myndigheten för
delaktighet, 2015).

Ungefär 19% av världens befolkning har n̊agon sorts av synnedsättning
(Yavuz Erdoğan, 2007), varav 1 av 10 män har n̊agon sorts av färgblindhet
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(Lynch & Horton, 2008). Det innebär sv̊arigheter att uppfatta färger, färg-
kombinationer, bilder och sm̊a texter, där de vanligaste formerna är röd-grön
och gul-bl̊a färgblindhet. Genom att använda färger med höga kontraster
ökar tillgängligheten för personer med synrelaterade funktionsnedsättningar.

2.1.2 Kognitiva funktionsnedsättningar och Dyslexi

Kognitiva funktionsnedsättningar handlar om sv̊arigheter att först̊a sin om-
givning och att kunna tolka informationen som ges. Det innebär att hjärnan
inte klarar av att samordna signaler och leder till sv̊arigheter att utföra
dagliga aktiviteter. Vissa personer kan ha sv̊art att först̊a vanliga texter
och bilder och tar därför till sig informationen genom en kombination av
text, ljud och bild. Dyslexi är en varaktig funktionsnedsättning som hand-
lar om läs- och skrivsv̊arigheter vilket inte är relaterat till intelligensniv̊an
(Englund & Sundin, 2004).

2.2 Tekniker som möjliggör tillgänglighet p̊a webben
Webben är en öppen plattform och det är därav viktigt att webbsidor design-
as utifr̊an ett användarcentrerat tankesätt d̊a information kan förmedlas p̊a
olika sätt. För att kunna ta del av information p̊a webbplatser kan personer
med funktionsnedsättning behöva använda n̊agot form av hjälpmedel. Detta
främjar större självständighet och gör det enklare att utföra uppgifter som
tidigare var sv̊ara att genomföra (Chalkia & Bekiaris, 2011; Fernandes m.fl.,
2011). Enligt ISO 9999 definieras hjälpmedel för personer med funktions-
nedsättning p̊a följande sätt:

S̊adan/t produkt, instrument, utrustning eller tekniskt system
som används av personer med funktionsnedsättningar, särskilt
framtagen/t eller allmänt tillgänglig/t, som förebygger, kom-
penserar, varnar, underlättar eller neutraliserar skadan/sjukdomen
eller funktionsnedsättningen.

Alla personer interagerar med IT-hjälpmedel p̊a sina egna sätt och har sina
egna preferenser när de använder dem (Greeff & Kotzé, 2009). Om en
webbsida är tillgänglig kan den behöva stödja en stor variation av olika
webbläsare och IT-hjälpmedel d̊a m̊anga användare inte alltid vet eller kan
uppgradera mjuk- och/eller h̊ardvaran (Reid & Snow-Weaver, 2008). För
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att hjälpmedel och anpassningar ska kunna fungera tillfredställande krävs
det att webbplatser är korrekt kodade utifr̊an de standarder och riktlinjer
som tagits fram. Om webbplatsen är felkodad och fr̊ang̊ar standarder och
riktlinjer l̊ases möjligheten för hjälpmedel att fungera som de ska och stänger
därmed ute stora grupper av användare.

Nya tekniker kommer hela tiden och det är ibland sv̊art att hänga med i
utvecklingen och stödja tillgängligheten fullt ut. JavaScript har blivit en allt
mer använd teknologi och medför en förbättrad upplevelse för användaren
men introducerar ocks̊a vissa utmaningar. Därför har WAI-ARIA utveck-
lat en teknik som utvidgar grundstrukturen av HTML och adresserar vissa
tillgänglighetsproblem. För att bestämma om en teknologi är tillgänglig
eller inte s̊a styrs det av följande faktorer (Reid & Snow-Weaver, 2008).

• Inneh̊aller teknologin tillräcklig specifikation kring enheter, egenskaper
och relationer för att författaren ska kunna skapa anpassade inneh̊all?

• Kan användaragenter, inkl. IT-hjälpmedel, stödja teknik och kan de
återge inneh̊allet p̊a ett sätt som är lämpliga för personer med olika
funktionsnedsättning?

2.3 Lagstiftning och standarder
Idag finns det m̊anga olika standarder och lagar som handlar om tillgänglighet.
Flera internationella åtaganden ställer krav p̊a tillgänglighet som en mänsklig
rättighet. FN-konventionen fr̊an 2006 om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning är grundprincipen för tillgänglighetsarbetet interna-
tionellt där följande regler gäller (SÖ, 2008:26):

• respekt för att alla har ett värde, att var och en ska kunna bestämma
och klara sig s̊a bra som möjligt själv.

• ingen ska bli diskriminerad.

• alla ska kunna vara med i samhället.

• respekt för att alla personer med funktionsnedsättning är olika precis
som för alla andra.

• alla ska ha samma möjligheter.
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• samhället ska vara tillgängligt.

• kvinnor och män ska behandlas lika.

• respekt för att barn med funktionsnedsättning kan utvecklas och för
deras rätt att vara en person med eget namn.

Rättighetsartiklarna i FN-konventionen 4, 5 och 9 behandlar tillgänglighet i
olika former med fokus p̊a mänskliga rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Även EU har anslutit sig till konventionen och tillgänglighet
p̊a webben värderas där högt. Dessutom har en ny europeisk standard för
offentlig upphandling publicerats i februari 2014, där upphandlingsdirektivet
EN 301 549 kommer att implementeras i Sveriges lagstiftning under v̊aren
2016. Det genomförs även ett internationellt standardiseringsarbete och
Sverige är sedan 2009 delaktig i konventionen, där m̊alsättningen enligt 1
kap. 2 § i Regeringsformen (SFS, 2014:1385) innebär att verka för allas
delaktighet, jämlikhet och att motverka diskriminering. Regeringsformen
beskrivs p̊a följande sätt:

”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

”Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir väg-
ledande inom samhällets alla omr̊aden samt värna den enskildes
privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla
människor skall kunna uppn̊a delaktighet och jämlikhet i samhället.
Det allmänna skall motverka diskriminering av människa p̊a grund
av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, spr̊aklig eller
religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller
annan omständighet som gäller den enskilde som person.”

Fr̊an ett svenskt perspektiv, behövs b̊ade lagstiftning och en utvecklings-
process som poängterar användbarhet och tillgänglighet som generella kva-
litetskriterier. Likvärdiga aspekter behöver lyftas fram, följas upp och kunna
mätas i vilken utsträckning kvalitetskriterierna har uppn̊atts (Gulliksen m.fl.,
2010). Den nya Myndigheten för delaktighet som startade i maj 2014 jobb-
ar med att ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet
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med tillgänglighet och delaktighet. En ny diskrimineringsform har trätt
i kraft sedan 1 Januari 2015 där organisationer, företag och privatpersoner
har möjlighet att vidta ”skäliga åtgärder” för bristande tillgänglighet (Myn-
digheten för delaktighet, 2015).

2.4 Organisationer, föreningar och riktlinjer
Användningen av webbstandarder som internationella organisationer, exem-
pelvis W3C, tagit fram underlättar för utvecklare att skapa en webbsida som
ger användarna en bättre upplevelse. Det finns m̊anga riktlinjer och krite-
rier och det är sv̊art att tillgodose allas behov men med ökad kunskap kan
utvecklare och formgivare göra webben mer tillgänglig. Nedan introduceras
W3C, WAI och WCAG som jobbar med webbstandarder i olika former.

2.4.1 World Wide Web Consortium (W3C)

W3C är en internationell samarbetsorganisation som utvecklar standarder
p̊a webben. Deras m̊alsättning är att utveckla protokoll och riktlinjer som
säkerställer webbens l̊angsiktiga tillväxt. Sedan 1994 är W3C ett inter-
nationellt konsortium där deras anställda, offentligheten samt medlems-
organisationer samarbetar för att uppn̊a W3C:s gemensamma m̊al. Enligt
W3C har webben ett socialt värde d̊a den möjliggör kommunikation, hand-
el och tillfälle att dela kunskap. Principen Design för alla handlar om att
göra dessa nyttor tillgängliga för alla människor, oavsett h̊ardvara, mjuk-
vara, nätverksinfrastruktur, spr̊ak, kultur, fysisk eller mental förm̊aga (Lloyd
m.fl., 1997).

2.4.2 Web Accessibility Initiative (WAI)

WAI grundades 1997 och är ett internationellt samarbete mellan näringsliv,
handikapporganisationer, forskningscenter och statliga myndigheter. WAI
arbetar för att utveckla och sprida kunskap om tillgängliga webbsidor för
personer med funktionsnedsättning där verksamheten innefattar (Lloyd m.fl.,
1997):

• Utarbetning av riktlinjer för tillgänglighet

• Se till att webbtekniker stödjer tillgänglighet
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• Utveckla verktyg för att utvärdera och underlätta tillgänglighet

• Bedriva utbildning och informationsspridning

• Samverka med forskning och utveckling

2.4.3 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)

WCAG 2.0 är riktlinjer som WAI definierat för att göra inneh̊allet p̊a webb-
sidor mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. WCAG 2.0
är en internationell standard med 12 riktlinjer som är organiserade i fyra
grundläggande principer, nedan visas den svenska översättningen utförd av
Funka Nu AB (2012):

Princip 1 Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett
användargränssnitt m̊aste presenteras för användare p̊a sätt som de kan
uppfatta.

• Riktlinje 1.1 Textalternativ: Tillhandah̊all alternativ i form av text till
allt icke-textbaserat inneh̊all s̊a att det kan konverteras till format som
användarna behöver, till exempel stor stil, punktskrift, tal, symboler
eller enklare spr̊ak.

• Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandah̊all alternativ till tids-
beroende media.

• Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa inneh̊all som kan presenteras p̊a
olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller
struktur g̊ar förlorad.

• Riktlinje 1.4 Urskiljbart: Gör det enklare för användare att se och
höra inneh̊all, bland annat genom att skilja förgrund fr̊an bakgrund.

Princip 2 Hanterbar - Komponenter i ett användargränssnitt och navig-
ering m̊aste vara hanterbara.

• Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara
åtkomlig med ett tangentbord.
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• Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid: Ge användaren tillräckligt med tid
för att läsa och använda inneh̊allet.

• Riktlinje 2.3 Krampanfall: Designa inte inneh̊all p̊a ett sätt som kan
orsaka krampanfall.

• Riktlinje 2.4 Navigerbart: Tillhandah̊all sätt att hjälpa användarna
att navigera, hitta inneh̊all och avgöra var de är.

Princip 3 Begriplig - Information och hantering av användargränssnitt
m̊aste vara begriplig.

• Riktlinje 3.1 Läsbart: Gör textinneh̊all läsbart och begripligt.

• Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och
fungerar p̊a ett förutsägbart sätt.

• Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd: Hjälp användare att undvika misstag
och rätta till misstag.

Princip 4 Robust - Inneh̊all m̊aste vara robust nog för att kunna tolkas p̊a
ett p̊alitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive
hjälpmedel.

• Riktlinje 4.1 Kompatibelt: Maximera kompatibiliteten med nuvarande
och framtida användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Riktlinjerna är som ett ramverk och stöd för utvecklaren när de ska först̊a
framg̊angskriterierna som är mätbara och är uppdelade i tre niv̊aer. Den
lägsta niv̊an att förh̊alla sig till är A och den högsta är AAA, där re-
kommendationen är att minst uppfylla niv̊a A och AA. Tillsammans utgör
principerna, riktlinjerna och framg̊angskriterierna WCAG 2.0, se Figur 2.2
ovan. WCAG g̊ar sedan att testas med utvärderingsprogram eller med hjälp
av användbarhetstester för att se hur m̊anga och p̊a vilken niv̊a som kri-
terier uppfylls (Chalkia & Bekiaris, 2011; W3C Sverige, 2012). Genom
att följa riktlinjerna skapas dels bättre förutsättningar för människor som
har funktionsnedsättningar men ocks̊a för användare i allmänhet. Även om
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Figur 2.2: WCAG 2.0 Niv̊aer av vägledning.

WCAG fortfarande är en rekommendation har flera länder börjat förena
WCAG i lagstiftningar d̊a det är ett enkelt verktyg för att bestämma om en
webbplats är tillgänglig eller inte.

WCAG har även skapat en snabbguide där de presenterar olika tekniker
och kodexempel som utvecklare och testare kan använda för att uppfylla
WCAG:s riktlinjer. Till skillnad fr̊an riktlinjer och framg̊angskriterier är
tekniker mer informativa och utvecklare är inte tvungna att följa dessa utan
kan hitta alternativa vägar för att uppn̊a framg̊angskriterierna (Power m.fl.,
2011).
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Kapitel 3

Färgers p̊averkan av texter
p̊a webben

I detta kapitel presenteras definitioner, teorier och tidigare studier kopplat
till färgers p̊averkan av texters lättlästhet p̊a webben.

3.1 Skillnaden mellan läsbarhet och lättlästhet

Läsbarhet (eng. readability) handlar om att begripa en text och syftar till
möjligheten att läsa och först̊a ett spr̊ak, vilket är beroende av inneh̊allet
i texten och hur den presenteras. Lättlästhet (eng. legibility) definieras
istället som möjligheten att uppfatta en text och först̊a att den g̊ar att läsa.
Läsbarhet används dock otydligt i m̊anga studier med vaga beskrivningar,
n̊agot som Greco m.fl., (2008) beskriver, där de p̊apekar vikten av att
diskutera skillnaderna mellan lättlästhet och läsbarhet. Dessa tv̊a termer
definieras som grundkrav för en text, där lättlästhet refereras till enkelheten
att läsa ett visst typsnitt och läsbarheten refereras till hur spr̊aket g̊ar att
läsa och begripa. För att styrka en s̊adan avskiljning har Legge (2007) kom-
mit fram till en definition för lättlästheten:

”Lättlästhet refererar till den perceptuella egenskap av texter
som influerat läsbarheten. Text som är sv̊ar att läsa p̊a grund
av d̊alig grammatik, eller komplex syntax kan vara obegriplig
men fortfarande lättläst.” (Legge, 2007, s. 107)
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Även nonsensord kan aktivera spr̊akigenkänningen och det är omöjligt att
undg̊a när bokstäverna väl känns igen, skillnaden mellan lättlästhet och
läsbarhet är därför beroende p̊a om spr̊aket känns igen eller inte. Mycket
av den forskning som idag finns att tillg̊a kring text- och bakgrundsfärger
kommer fr̊an m̊anga äldre studier utförda p̊a papper och äldre datorskärmar.
Viktigt att nämna är även att vissa resultat är sv̊arare att tyda eftersom det
inte finns en tydlig skillnad mellan läsbarhet och lättlästhet i litteraturen
(Greco m.fl., 2008).

Bland de riktlinjer som WCAG 2.0 definierar relaterar lättlästhet till princip-
en Möjlig att uppfatta. Lättlästhet innefattar olika typografiska egenskaper
som valet av typsnitt, fontstorlek men även färgkombinationer mellan text
och bakgrund. Därigenom egenskaper som p̊averkar en läsares möjlighet
att uppfatta texten som lättläst. Läsbarhet relaterar istället till principen
Begriplig, som g̊ar in p̊a riktlinjer för att underlätta spr̊ak och läsförm̊aga,
se kapitel 2.4.3

3.2 Färgkombinationers p̊averkan p̊a lättlästheten
Flera studier har genomförts kopplat till hur valet av olika färger p̊averkar
läsbar- och lättlästheten av texter p̊a webben. Fokus har till stor del varit vid
att finna den färgkombination som är optimal för att användaren ska kunna
begripa och läsa information p̊a internet. En rad olika studier p̊atalar en
strävan efter hög kontrast och där svartvit kombination är att föredra för att
uppn̊a bästa lättlästhet (Dumas, 1988; Ferrari & Short, 2002; Deubel, 2003;
Hall & Hanna, 2004; Erdogan, 2008; Lynch & Horton, 2008; Buchner m.fl.,
2009; Vanderschantz m.fl., 2010; Kelly & Gregory, 1988; Rello & Marcos,
2012; Humar m.fl., 2014).

Forskning kring hur färgkombinationer p̊averkar den visuella uppfattningen
g̊ar tillbaka till början av 1900-talet, där forskare försökte bestämma vilken
färgkombination som skulle göra affischer mer synliga p̊a distans. Resultatet
blev en tabell av färgkombinationer som publicerades av Le Courier, känt
som Le Courier Table (Du Livre, 1912). Senare studier riktade mot da-
torskärmar visar dock att Le Courier Table inte lämpar sig för varken CRT-
(Humar m.fl., 2008) eller LCD-skärmar (Humar m.fl., 2014). Även Hashim
m.fl., (2013) stödjer p̊ast̊aendet och konstaterar att tabellen inte lämpar sig
för högupplösta LCD-skärmar.

Humar m.fl., (2014) använde ett högt antal deltagare (308 stycken) för att
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statistiskt kunna verifiera färgkombinationer som förbättrar lättlästheten p̊a
LCD-skärmar. Största skillnaderna var mellan svart p̊a vitt, rött p̊a grönt
och rött p̊a gult där författarna fick ett helt annat resultat än Le Courier
Table, vilket kan ses i Tabell 3.1

Tabell 3.1: Jämförelse mellan resultat om färgkombinationers lättlästhet för CRT,
LCD och Le Courier (Humar m.fl., 2014)

Tabell 3.2: Jämförelse mellan resultat av läslighet hos Full-HD LCD VDT och Le
Courier

I studien utförd av Hashim m.fl., (2013) konstateras däremot grön text p̊a
vit bakgrund som mest lättläst vilket ses i Tabell 3.2, där studiens resultat
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grundades i 117 deltagares mätresultat av 13 färgkombinationer. Ett resul-
tat som skiljer sig jämfört med tidigare resultat fr̊an Le Courier och även
denna p̊atalar skillnaden mellan olika medier som text presenteras p̊a.

Erdogan (2008) utvärderade 15 olika färgkombinationer som presenteras i
Figur 3.1(a), där den mest lättlästa färgkombinationen är svart text p̊a vit
bakgrund. Men det finns även en del starkare preferenser för bl̊a text p̊a vit
bakgrund som anses lättläst medan de tv̊a minst lättlästa är rött p̊a bl̊att
och grönt p̊a rött.

(a) Graf över 15 färgkombinationers
lättlästhet

(b) Antal val av olika färgkombinationer
fr̊an studien av Rello & Marcos (2012)

Figur 3.1: Antalet val av färgkombinationer

Resultat fr̊an studien Alyson m.fl., (1997) visade p̊a att svart text p̊a vit bak-
grund var den mest optimala färgkombinationen. Dock krävs mer forskning
inom omr̊adet för att säkerställa p̊ast̊aendet som enligt författarna innehöll
m̊anga subjektiva omdömen som var inkonsekventa. En annan faktor som
p̊averkade valet av färgkombinationer var kontrastskillnaderna p̊a skärmar
mellan färgspektrumet bl̊att och rött.

Nielsen (1999) menade att det är grundkrav att använda färger med höga
kontraster mellan text och bakgrund för att säkerställa lättlästheten. Powell
(1990) föreslog istället att undvika skarpa kontraster där hans studie visade
p̊a att grön text p̊a röd bakgrund och gul text p̊a vit bakgrund var ”bra” al-
ternativ. Dumas (1988) varnade ocks̊a att undvika användningen av samma
färg med olika nyanser i text- och bakgrundskombinationer. Däremot visade
Rello & Marcos (2012) studie p̊a att användarna föredrog starka färg- och
ljuskontraster och hittade inga speciella riktlinjer för gr̊askalor och läsbarhet.
Majoriteten av deltagarna föredrog svart text p̊a vit bakgrund (84%) och
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vit text p̊a svart bakgrund (43%), vilket ses i Figur 3.1(b).

Deubel (2003) föreslog användningen av mindre mättade färger, mer ne-
utrala som till exempel gr̊att med högre ljusstyrka för viktigare detaljer.
Studien avr̊adde användningen av bl̊att p̊a orange, rött p̊a grönt och violett
p̊a gult eftersom texter skulle presenteras i mörka färger för att p̊a s̊a sätt
öka tydligheten mellan typsnitt och bakgrund.

De flesta studier visade p̊a att grön färg uppfattas att vara mer gul när
omkringliggande element är maskerade till skillnad fr̊an om det skulle present-
eras tillsammans med bakgrundsfärger, vilket tyder p̊a att bakgrundsfärger
har en stark p̊averkan p̊a hur texter uppfattas (Kodner m.fl., 2013). Figur
3.2, ger ett exempel p̊a en högkontrastbild som vissa kan uppfatta fullt läsbar
medan i andra fall vara estetiskt d̊alig. Lättlästheten kan förbättras genom
hög ljusstyrka, färgkontrast, större typsnitt och större mellanrum men kan
ocks̊a p̊averkas av olika visningsvinklar av skärmen (Cai & Li., 2014). Indi-
viduella preferenser spelar ocks̊a en stor roll, där n̊agot som en användare
anser vara mer läsbart p̊a estetiska grunder kan vara oläsbart för n̊agon
annan.

Figur 3.2: Bild med hög kontrast

I allmänhet är lättlästheten känd som att högre kontrast ger en mer lättläst
text (Tinker, 1963; Shieh & Lin, 2000; Lin, 2003) men detta p̊ast̊aende är
inte starkt kopplat till färgval, där Shieh & Lin (2000) and Lin (2003) menar
att bl̊a text p̊a en gul bakgrund är den mest lättlästa färgkombinationen.
Shieh & Lai (2010) följde även upp med ytterligare en studie som undersök-
te effekten av färg- och bakgrundskombinationer p̊a subjektiva preferenser
för stimuli, presenterat p̊a en skärm. Deras analys visade p̊a effekten av
färgkombinationer där svart p̊a vitt och bl̊att p̊a svart var de mest lättlästa
färgkombinationerna. Även Greco m.fl., (2008) genomförde en studie för att
undersöka vilken färgkombination som förbättrar lättlästheten och behaglig-
heten av en text. Emellan̊at är färgade objekt estetiskt tilltalande och
lättlästa, ibland är de bara tilltalande, och ibland inget av vardera där
författarna menar att det oftast finns en förutbestämd uppfattning om vilka
färgkombinationer som är bäst. Studien visade att lättlästhet leder till en
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behaglig text där färgkombinationer med mörk text p̊a ljus bakgrund ans̊ags
mest behaglig. Dessutom fanns en fördel med studien d̊a denna presenterade
noggranna färgegenskaper samt i vilken kontext de presenterades i, till skill-
nad fr̊an övriga studier som vagt anger vilken färg som använts. Även Hall
& Hanna (2004) utvärderade vilken färgkombination som var bäst baserat
p̊a estetisk preferens, och kom fram till följande rankning:

1. ljusbl̊att p̊a mörkbl̊att,

2. cyanbl̊att p̊a svart,

3. vitt p̊a svart, och

4. svart p̊a vitt

Figur 3.3: Mest föredragna textfärger p̊a olika bakgrunder

Även en tidigare studie av Murch (1985) jämfördes olika kombinationer
av text- och bakgrundsfärger för att se vilken som var mest behaglig och
lättläst. Resultatet över de mest föredragna färgkombinationerna kan ses
i Figur 3.3, där grön text p̊a svart bakgrund var mest uppskattad följt av
bl̊att p̊a vitt samt vitt p̊a svart. Resultatet fr̊an studien skall dock betraktas
med försiktighet eftersom denna studie utfördes p̊a äldre datorskärmar med
en annan teknologi.

3.3 Kromacitet och kontrastvärdets p̊averkan p̊a
lättlästhet

Innan en definition av kontrastvärde (eng. contrast ratio eller luminance
contrast) kan presenteras behövs en beskrivning av de tv̊a begreppen: relativ
ljusstyrka (eng. relative luminance) och färgrymd.
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• Den relativa ljusstyrkan är summan av det reflekterande ljuset fr̊an
skärmen och den andel omgivningsljus som reflekteras (Zuffi m.fl.,
2007).

• Färgrymden är en modell för att representera färger numeriskt i tre
eller flera dimensioner, där exempelvis färgrymden RGB beskriver
färger som en kombination av Röd, Grön och Bl̊a (Stokes m.fl., 1996).
Idag används genomg̊aende den standardiserade färgmodellen sRGB
för att representera färger p̊a webben där Figur 3.4(a) visar hur stort
omf̊ang denna modell täcker utav den synliga färgrymden.

(a) Triangeln visar färgrymden som sRGB
täcker i CIE 1931, logaritmisk skala

(b) Standardfärgväljare för NMI-modellen

Figur 3.4: Färgrymden CIE 1931 och NMI-modellen

NMI-modellen (Nyans, Mättnad och Intensitet) bygger istället p̊a hur det
mänskliga ögat uppfattar färger och beskriver tre av färgernas grundläggande
egenskaper samt täcker samma färgrymd som sRGB. Nyans är den färg som
reflekteras fr̊an, eller som sprids genom ett förem̊al och uttrycks som en
gradangivelse mellan 0 och 360, se parameter B i Figur 3.4(b). Mättnad
är färgens styrka eller renhet och motsvarar mängden gr̊att i förh̊allande
till nyansen och den uttrycks som en procentandel fr̊an 0 (gr̊att) till 100
(helt mättad), se parameter A i Figur 3.4(b). Intensitet är färgens relativa
ljusstyrka, som vanligen uttrycks som ett procentvärde fr̊an 0 (mörkt) till
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100 (ljust), se parameter C i Figur 3.4(b). Ett väl använt begrepp i tidi-
gare studier är även kromacitet som enbart beskriver de tv̊a parametrarnas
nyans och mättnad, vilket betyder att när kromaciteten ändras för en färg
beh̊aller den sin ljusstyrka.

W3C definierar den relativa ljusstyrkan som ”den relativa intensiteten för
varje punkt i en färgrymd, normaliserad till 0 för mörkaste svart och 1 för
ljusaste vit” (W3C, 2012). Kontrastvärde är däremot ett m̊att p̊a den upp-
levda ljusstyrkan eller intensitetsskillnaden mellan tv̊a färgstimuli där flera
olika definitioner finns av detta begrepp (Zuffi m.fl., 2007), denna studie har
valt att förh̊alla sig till den senaste definitionen fr̊an W3C (2012):

Cr = L1+0.05
L2+0.05′ (3.1)

där L1 är den relativa ljusstyrkan av de ljusare färgerna och L2 motsvarande
de mörkare färgerna, där kontrastvärdet kan variera mellan 1 och 21.

Hall & Hanna (2004) beskrev att tidigare studier visade p̊a motsägelser
när det gällde läsbarheten, detta förmodligen p̊a grund av förvirring mellan
kromacitet och kontrastvärde, d̊a färger inte bara skiljer sig i nyans utan
ocks̊a i ljusstyrka. Lin (2003) utförde tre experiment där olika kromacitet-
färger var placerade p̊a en gr̊a bakgrund där läsbarhetsprestationen kunde
förklaras av kontrastvärdet och inte nyansen. Även studien av Greco m.fl.,
(2008) visade positiv effekt av kontrastvärdet p̊a behagligheten och lättläst-
heten av en text. Däremot visade Chang m.fl., (2011) att kromacitet och
ljusstyrka hade väldigt liten effekt p̊a lättlästheten, men hade en p̊ataglig
subjektiv preferens, där deltagare i studien verkade föredra en medelstark
ljusstyrka. Lin & Huang (1982) studerade effekten av färgkombinationer,
vilket inkluderade ljusstyrka, kromacitet, omgivningsbelysning och visuell
perception. Normal omgivningsbelysning och högt kontrastvärde ans̊ag de
vara det optimala valet för LCD-skärmar.

3.4 Negativ och positiv färgsättning

Positiv polaritet (eng. Positive polarity) definieras som att textfärgen är
mörkare än bakgrundsfärgen, till skillnad fr̊an negativ polaritet (eng. nega-
tive polarity) som är motsatsen (Buchner m.fl., 2009; Hashim m.fl., 2013).
Buchner m.fl., (2009) upptäckte att för att utföra en visuell sökning kan
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positiv polaritet resultera i bättre prestanda än den motsatta polariteten
oberoende av omgivningsbelysning och kromaticitet. Även en annan studie
av Erdogan (2008) som genomfördes p̊a 124 studenter resulterade i att mörk
text p̊a ljus bakgrund var lättast att läsa, urskilja och begripa.

Hall & Hanna (2004) hittade läsbarhetsskillnader mellan positiv och negativ
polaritet, inte är tillräckligt statistiskt men p̊a beskrivande niv̊a, där positiv
polaritet ger bättre läsbarhet. Optimal lättlästhet kräver svart text p̊a vit
bakgrund (positiv), medan text p̊a svart bakgrund (negativ) nästan är lika
bra. Även om kontrastförh̊allanden är detsamma som för positiv text, s̊a
kan det inverterade färgschemat störa en del människor och sakta ner deras
läsning. Även Saito m.fl., (2010) p̊atalade att positiv polaritet förbättrade
lättlästheten och att läshastigheten ökade när kontrasten stegvis minskades.
Dessutom var den största skillnaden i resultatet mellan olika individer när
färgkombinationer med negativ polaritet användes.

Ytterligare en studie av Greco m.fl., (2008) testade lättlästheten för olika
färgkombinationer. För kombinationer med positiv polaritet visade ex-
perimentet att svart och bl̊att var de textfärger som rankades som mest
lättlästa och rött och violett var minst lättlästa. För negativ polaritet visade
Greco m.fl., (2008) p̊a att brunt, grönt, bl̊att och svart var de bäst rankade
textfärgerna och även här var rött och violett de sämst rankade. I ett
annat experiment utvärderades behagligheten av färgkombinationerna där
textfärgerna svart och bl̊att p̊a en rosa bakgrundsfärg var de mest behagliga
för positiv polaritet. Dessutom ans̊ags bakgrundsfärgerna svart och bl̊att
vara mest behagliga för negativ polaritet.
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Kapitel 4

Prototyputveckling med
fokus p̊a rankningsystem

I detta kapitel presenteras verktyg, teorier och tillvägag̊angssätt kopplat till
prototyputveckling.

Prototyp är en testmodell som används av designers och utvecklare för att
identifiera krav inför vidareutvecklingen av ett fungerande system. Prototyp-
en ska anpassas efter syfte och m̊algrupp och utvecklas i nära kontakt med
användarna (Olsson m.fl., 2001). Genom att diskutera olika alternativ
och lösningsförslag kan prototyputvecklingen underlätta kommunikation och
visualisering av idéer. Det finns tv̊a typer av prototyper:

• Pappersbaserad prototyp (offline prototyp) - är enkel, snabb, billig och
gör det möjligt att skapa flera alternativ och förhindra att endast en
lösning tas fram. Fördelen är att de kan skapas av vem som helst och
alla kan bidra p̊a ett jämställt sätt och kräver ingen speciell teknisk
kompetens. En nackdel är att interaktionen kan vara sv̊ar p̊a grund
av begränsning i prototypens utformning.

• Interaktiv prototyp (online prototyp) – kan vara utvecklad med en
stor variation av verktyg och där kostnaden ofta är högre jämfört med
pappersbaserade prototyper. Oftast krävs det teknisk kompetens för
att implementera interaktioner och visualiseringstekniker. Däremot är
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mjukvaruprototyper mer användbara i ett senare stadium av design-
processen d̊a alla grundkrav redan satts.

Prototyptekniker delas upp i fyra olika m̊att (Beaudouin-Lafon m.fl., 2003):
Representation - beskriver formen av prototypen, Precision – relevanta de-
taljer i relation till prototypens ändam̊al, Interaktivitet - beskriver till vilken
m̊an användaren kan interagera med prototypen och Utveckling - beskriver
tre olika stadier i prototyputvecklingen. Prototyper kan ofta användas för
tidig utvärdering genom att inkludera användbarhetstester och f̊a feedback
genom hela utvecklingsprocessen som beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt.

4.1 Prototyputveckling utifr̊an ett användarcentrerat
perspektiv

En användarcentrerad design placerar användaren i centrum av en design-
process, fr̊an kravspecifikation till testning och utvärdering. Prototypen
l̊ater användarna testa och känna av ett system innan det är byggt där
designers tidigt kan identifiera funktionella krav, användbarhetsproblem och
prestandaproblem för att förbättra designen därefter.

Den största fördelen med ett användarcentrerat tillvägag̊angssätt är att den
ger en djupare först̊aelse för fysiologiska, organisationella, sociala samt er-
gonomiska faktorer. Dessutom s̊a vet användaren vad som förväntas av
produkten och upplever att deras idéer och förslag tillgodoses genom att
tidigt vara med i utvecklingsarbetet (Gulliksen & Göransson, 2002; Beaudouin-
Lafon m.fl., 2003). För att utvärdera användbarheten finns det i huvudsak
tv̊a metoder:

• Expertgranskning (heuristisk utvärdering) innebär att prototypen grans-
kas av en användbarhets- eller tillgänglighetsexpert. Granskningen
utförs genom olika aktiviteter i fyra etapper: definiera produktens
syfte och bestäm omfattning, genomg̊ang av produktens inneh̊all och
utformning, utvärdera produkten och rapportera.

• Användbarhetstestning innebär att prototypen testas med riktiga an-
vändare. Ett flertal olika tekniker kan användas för att genomföra
användbarhetstester däribland strukturerat användbarhetstest, partest
och tänka högt metoden (eng. Think aloud). Användbarhetstester
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fokuserade enligt Dumas & Redish (1999) p̊a att uppn̊a följande fem
m̊al:

– förbättra en produkts användbarhet

– involvera riktiga användare i testning

– ge användaren riktiga uppgifter att slutföra

– göra det möjligt för testare att observera och spela in handlingar
av användarna

– göra det möjligt att analysera och införskaffa data och göra för-
ändringar enligt användbarhetstestet, empiriska undersökningar
och iterativ design.

Det är rekommenderat att börja med en pappersbaserad prototyp för att
sedan fortsätta med det färdiga gränssnittet. Experter kan kommentera p̊a
användbarhetsproblem medan användaren kan p̊apeka sm̊a problem relater-
ade till deras uppgift (Lazar, 2001). En nackdel med användbarhetstestning
är att det är dyrt men genom att använda heuristisk utvärdering kan m̊anga
fel och brister hittas snabbt och effektivt utifr̊an riktlinjer som är baserade
p̊a kunskap fr̊an slutanvändarna (Nielsen, 1994).

4.2 Utvecklingsmetoder och verktyg
Det finns ett stort antal prototypverktyg och utvecklingsmetoder som an-
vänds i dagens designarbete. De kan användas för att ta fram proto-
typer eller att leverera delleveranser av funktionell mjukvara med en agil
metodologi, där tolv grundprinciper definieras för att precisera arbetssättet
(Beedle m.fl., 2015). Trots att verktygen och metoderna konstant förnyas
s̊a försöker designern alltid fastställa vilket verktyg eller vilken teknik som
passar bäst för deras unika applikation. Prototyper hjälper designteam
att skapa diskussioner runt data fr̊an användbarhetstester, vilket leder till
förbättring av produktutvecklingscykeln. Dessutom kan designern därigenom
undvika eventuella produkt- eller utvecklingsproblem längre fram i pro-
cessen.

4.2.1 MongoDB, Express, Angular och Node (MEAN)

MEAN är ett samlingsnamn för de fyra teknikerna MongoDB, Express.js,
Angular.js och Node.js, och används till att underlätta utvecklingen av
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dynamiska webbapplikationer. Dessa fyra komponenter byggs samman en-
ligt den översk̊adliga modellen som visas nedan i Figur 4.1.

Figur 4.1: Översiktsbild för MEAN

• Node.js är en öppen programvara som kan köras p̊a flera plattformar
och används till att skapa webbservrar och nätverksapplikationer. Dess-
utom använder sig Node.js av händelsedriven och asynkront I/O för
att uppn̊a skalbarhet.

• MongoDB är en fri programvara med öppen källkod och klassificeras
som en NoSQL databas som tillhandah̊aller dynamiska JSON-doku-
ment, vilket skiljer sig fr̊an traditionella relationsdatabaser.

• Express.js är ett snabbt och minimalistiskt ramverk för webbapplika-
tioner byggda i Node.js och används delvis till att bygga API:er.

• Angular.js används för att skapa dynamiskt inneh̊all p̊a en webbsida
och fungerar som en fullständig lösning för att bygga ett gränssnitt p̊a
klientsidan (Google, 2015).

4.3 Rankingsystem baserat p̊a binära urvalsmetoder
När det kommer till att ranka en mängd objekt baserat p̊a användarpreferens-
er visar tidigare studier en del olika modeller, där en skillnad dras mell-
an absoluta och relativa omdömen (Hacker & Ahn, 2009; Fürnkranz &
Hüllermeier, 2010). För ett absolut omdöme ger användarna ett betyg mell-
an exempelvis 1 till 5 jämfört med relativa omdömen där användarna gör ett
val mellan tv̊a möjliga alternativ. Relativa omdömen har fördelen att de är
lätta att skapa och i de flesta fallen ändrar sig inte användaren efter att sett
ny information (Hacker & Ahn, 2009). Däremot medför absoluta omdömen
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till en drastisk minskning av antalet kombinationer som kan testas (Greco
m.fl., 2008).

För att sedan skapa en global rankinglista baserat p̊a de val användarna
gör finns en rad olika funktioner där Hacker & Ahn (2009) utvärderade
deras för- och nackdelar. En rad utmaningar uppkom för att verifiera att
den globala rankingen var korrekt baserat p̊a urvalsmetoden, där författarna
förespr̊akade en fördefinierad sekvens av valmöjligheter. För mindre data-
mängder (en storleksmängd upp till ungefär 500 000 val) fungerande ELO
bäst som global rankingmetod, vilket är anledningen till att den presenteras
nedan och används i denna studie.

4.4 ELO Ranking

ELO rankingsystem är en modell som togs fram av professorn Arpad (1978)
för att ranka olika schackspelare p̊a global niv̊a. Systemet skapades för att
beräkna relativa skicklighetsniv̊aer av spelare i tv̊amansspel som schack,
men används även i andra sammanhang som exempelvis flermannaspel och
sportligor (Ross, 2007). Modellen bygger p̊a att varje spelares prestations-
förm̊aga modelleras som en normalfördelad stokastisk variabel, där vänte-
värdet för denna variabel motsvarar spelarens skicklighet och kallas därmed
spelarens ELO ranking. Om en spelare vinner ökar dess ELO ranking, och
ifall spelaren förlorar g̊ar rankingen ner, där differensen bestäms av hur bra
motst̊andaren är.

Som exempel p̊a en match mellan tv̊a spelare, i och j, med rankingvärde
och beräknas först de b̊ada spelarnas förväntade resultat, det vill säga deras
sannolikhet att vinna enligt:

Ei =
1

1 + 10
Ri−Rj

400

Ej =
1

1 + 10
Rj−Ri

400

(4.1)

När matchen sedan är avklarad, och ett resultatet finns mellan spelarna i
och j, har information om spelarnas verkliga resultat observerats. Därefter
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uppdateras b̊ada spelarnas nya ELO ranking till:

R← R + K(S − E) (4.2)

där K är en parameter som definierar hur mycket poängen har förändrats och
ett större K-värde gör poängen i varje jämförelse känsligare för vinst eller
förlust. För att beräkna den totala ELO rankingen itereras alla jämförelser
och s̊aledes uppdateras R, där den spelare med högst ranking är den bästa.
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Kapitel 5

Metod

I detta kapitel beskrivs de använda metoderna för rapporten samt kritik till
metodvalet och alternativa metoder som kunde använts.

5.1 Val av metod
För denna studie användes en kvalitativ metod för att samla underlag till en
specifikation av testverktyget eftersom kunskap om testverktygets utformn-
ing saknades och observationer behövdes för att validera design och inter-
aktion. Som datainsamlingsmetod valde vi att utföra användbarhetstester
p̊a egen utvecklad prototyp för att ge kvalitativ data om utformning av
testverktyget. Fr̊an denna kvalitativa data analyserade vi mönster för att
se hur användarna interagerade och gav upphov till olika layoutalternativ,
där analysen l̊ag som grund för vidareutveckling av testverktyget. Parallellt
med arbetet av kvalitativa data valde vi en induktiv process där teori och
tidigare litteratur gav en ökad först̊aelse för den empiriska undersökningen.

Anledningen till metodvalet var p̊a grund av okunskap om hur testverktygets
skulle utformas, där observationer behövde utföras oberoende av tidigare
teorier och litteratur. Detta för att undvika egna tolkningar av resultatet i
för tidigt skede eller av misstag leda användarna till olika resultat. Istället
användes teorier och resultat fr̊an tidigare studier när data redan var in-
samlat och därigenom kunde ett korrekt resultat säkerställas.
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5.2 Prototyp av testverktyg
Metoden för att ta fram en prototyp av testverktyget bestod av tre steg.
Först skapades en pappersbaserad prototyp som därefter övergick till en
interaktiv prototyp för testverktyget och slutligen utvecklades en delleverans
av ett implementerat testverktyg. Vid skapandet av den pappersbaserade
prototypen l̊ag fokus p̊a att enbart beskriva och visualisera de grundläggande
funktionerna och placering av olika element i användargränssnittet. Detta
för att f̊a feedback och kunna vidareutveckla prototypen med syfte p̊a layou-
ten och interaktionen snarare än de sm̊a detaljerna. Prototypen utformades
snabbt för att sedan utvärderas i samr̊ad med företaget Funka i form av en
heuristisk utvärdering.

Efter att den pappersbaserade prototypen tagits fram skapades en interaktiv
prototyp. Det utvecklingsverktyg som användes vid framtagningen av pro-
totypen var Axure, som är ett program med fokus p̊a prototyputveckling för
webb- och skrivbordsapplikationer. Prototypen itererades ett antal g̊anger
där varje ny iteration innefattade återkoppling fr̊an användbarhetstester och
tips för förbättringar. Under det initiala arbetet med den interaktiva proto-
typen användes tänka högt metoden (eng. Think aloud) (Lewis, 1982) där
användaren fick berätta tankeg̊angen vid olika interaktionsmoment. Sista
iterationen avslutades med ett mer omfattande användbarhetstest som till-
sammans med resultatet fr̊an tänka högt metoden l̊ag till grund för den kval-
itativa data som samlades i studien. Dessa tv̊a varianter av användbarhets-
tester som användes beskrivs mer ing̊aende i kapitel 5.3

5.2.1 Utveckling av delleverans för testverktyget

Baserat p̊a resultatet fr̊an den interaktiva prototypen samt analys (se av-
snitt 5.3) av den kvalitativa data fr̊an användbarhetstesterna skapades en
delleverans av testverktyget som ett grundläggande arbete inför senare vid-
areutveckling. Denna version blev sedan den slutgiltiga prototypen för
denna studie, vilket innefattade implementering av gränssnitt och grundlägg-
ande funktionalitet för testverktyget. I denna fas av prototypsstadiet valde
vi ut sju olika färgkombinationer som skulle testas i verktyget, där ur-
valet grundades p̊a tidigare studier som en del av den induktiva processen.
Färgkombinationerna valdes som en sammanfattning av de högst rangord-
nade kombinationerna fr̊an tidigare forskning för att ge underlag till vilka
kombinationer som skulle testas, dessa presenteras i avsnitt 6.3.
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Vid implementering av testverktyget användes metoden agil systemutveck-
ling p̊a grund av metodens enkelhet med fokus p̊a att snabbt leverera ett
fungerande system. Dessutom valdes den agila metoden d̊a den syftar till
att anpassa sig till förändringar vilket var bra d̊a detta enbart var en första
delleverans och inte en fullständig applikation. Det utvecklingsverktyg som
användes vid implementeringen var fullstacks-lösningen MEAN, där fokus
endast l̊ag p̊a klientsidan i denna delleverans av testverktyget.

5.3 Utformning av användbarhetstester för proto-
typ

Tv̊a typer av användbarhetstester användes som datainsamlingsmetod för
att beskriva och först̊a hur testverktyget skulle se ut. Denna kvalitativa data
användes för att upptäcka nya dimensioner av verktyget samt ge underlag
för att besvara fr̊agan om hur testverktyget skulle kunna utformas.

Det användbarhetstest som utfördes p̊a initiala versioner av den interak-
tiva prototypen, enligt tänka högt metoden, hade fokus p̊a att vara snabbt
men samtidigt ge indikation om användbarhetsproblem med designen. Fyra
personer blev tillfr̊agade där samtliga var kvinnor i åldrarna 22 till 50 år,
där tv̊a ans̊ag sig ha n̊agon typ av funktionsnedsättning som p̊averkade deras
vardagssituation, och tv̊a hade inte det. Testets syfte beskrevs enbart kort
och de instruktioner som gavs var att testpersonerna skulle berätta vad de
gjorde, tänkte p̊a och försökte göra. Därefter utförde personerna testet där
fr̊ageställaren satt snett bakom och observerade under tystnad, detta för att
undvika inblandning i testpersonernas interaktion med testverktyget.

För att analysera den kvalitativa data som samlades in i samband med
dessa tester valdes en tematisk analys. Blomkvist & Hallin (2014) beskriver
tematisk analys som en vanlig metod för att analysera kvalitativ empiri, där
olika kategorier väljs för att sortera det empiriska materialet. I denna studie
grupperades data fr̊an användbarhetstesterna till olika kategorier relaterat
till fr̊ageställningen, där analysen av dessa presenteras i avsnitt 7.1.1.

För det mer omfattande användbarhetstestet som utfördes p̊a slutversio-
nen av den interaktiva prototypen, genomförde tv̊a personer fr̊an grupp-
en Begripsam testet och en anställd fr̊an företaget Funka. Detta var en
begränsning för studien d̊a resurser saknades att välja ut fler testpersoner,
men där personerna fr̊an Begripsam ans̊ags representera m̊algruppen och var
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tränade i att kunna ge återkoppling. Därefter utformades användbarhets-
testerna i form av ett manuskript, se Bilaga A, som i stora drag följdes, där
följdfr̊agor ställdes om hur personen tänkte, vad den tittade p̊a eller försökte
göra. Manuskriptet baserades p̊a Steve Krugs (2009) bok om utformning av
användbarhetstester för att skapa en bra struktur p̊a testet och samla in-
formation om hur användaren interagerade. Användbarhetstestet bestod av
följande fem delar:

1. Grundläggande information om testets upplägg

2. Öppna fr̊agor för att inleda samtalet med användaren

3. Användaren genomförde testet fr̊an start till slut

4. Användaren utförde mindre deluppgifter i testverktyget

5. Avslutande intervjufr̊agor kopplat till genomfört test

Anledningen till valet av denna intervjuteknik bestod av metodens enkelhet
samt att egna åsikter och värderingar försökte undvikas för att därigenom
säkerställa korrekt data. Varje test bestod av 25 minuters strukturerat test
och sedan 20 minuter efterföljande diskussion och utfördes b̊ade för mobil-
och skrivbordsläget av prototypen. Därefter analyserades även denna kva-
litativa data med tematisk analys för att klassificeras efter olika kategorier,
och presenteras i avsnitt 7.1.2.

5.4 Metodkritik
Som kritik till metodvalet som användes var den största begränsningen
underlaget fr̊an användbarhetstesterna där det förmodligen hade blivit bättre
med fler studier om användarna och hur de interagerade. Därigenom hade
fler personer fr̊an m̊algruppen gett återkoppling och förmodligen ökat kva-
liteten p̊a data, vilket eventuellt lett till ökad validitet för designval och
funktionalitet. För den pappersbaserade prototypen hade även flera olika
alternativ kunnat utvärderats i större utsträckning och inte accepterat de-
signvalet som användes i studien för snabbt. Dessutom var den tematiska
analysen av kvalitativa data relativt begränsad p̊a grund av storleken av
materialet fr̊an datainsamlingen, där fler användbarhetstester förmodligen
hade bidragit till förbättrad analys.
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Utifr̊an ett vetenskapligt synsätt hade det kvalitativa metodvalet även be-
gränsningar i dess generaliserbarhet, vilket gjorde att studien saknar tro-
värdighet i andra sammanhang. Bara för att testverktyget p̊atalar ett visst
resultat om hur utformningen av testverktyget saknas verifikation om det
fungerar i andra situationer, för att verifiera detta skulle en kvantitativ
studie behöva genomföras.

5.5 Alternativa metodval
Vid framtagningen av prototypen som genererade funktionsspecifikationen
skulle andra metodval inom UCD kunnat användas i större utsträckning.
Denna metod bygger p̊a att skapa en först̊aelse av användaren där denna
studie enbart skapade en pappersbaserad prototyp och interaktiv prototyp
samt utförde användbarhetstester. Ytterligare bakgrundsinformation för att
först̊a användaren till testverktyget hade kunnat tas fram genom person-
as och scenarios, för att skapa en bättre beskrivning av användarna och
tänkbara användningsfall. För utveckling av delleveransen av testverktyget
hade andra metoder inom systemutveckling (ex. SCRUM) kunnat användas
och inte enbart generella riktlinjer inom agil systemutveckling.

Utifr̊an den analysmodell som användes för att analysera kvalitativ data
fr̊an användbarhetstesterna fanns även andra lämpliga metoder. Exem-
pelvis hade en narrativ analysmetod kunnat användas för att skapa olika
berättelser baserat p̊a upptäckta mönster i data. Ett s̊adant metodval hade
eventuellt kunnat illustrera olika interaktionsmönster användarna gör p̊a ett
bättre sätt.
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Kapitel 6

Prototyp

En prototyp togs fram för testverktyget för att utvärdera designen av verk-
tyget innan detta implementerades. Prototypens iterationer bestod utav flera
steg, som beskrivits i föreg̊aende kapitel, och presenteras mer utförligt i detta
kapitel.

6.1 Pappersbaserad prototyp
Den pappersbaserade prototypen bestod av fyra olika sidor där varje bild
representerade en sida för testverktyget. Tanken var att skapa en pedagog-
isk vägledning genom testet och därför utformades rubrikerna: Start, Test,
Skicka In och Slut. Startsidan för prototypen, se Figur 6.1(a), hade som
fokus att testet skulle vara lätt att starta, där en stor startknapp valdes. En
hjälpknapp nere i högra hörnet lades även till om användaren behövde extra
hjälp och instruktioner. Hjälpfunktionen togs dock sedan bort vid senare
skede för att istället lägga fokus p̊a tydliga integrerade instruktioner.

Efter att användaren klickat p̊a knappen för att starta testet skulle personen
komma till testverktyget, se Figur 6.1(b). För denna vy placerades tv̊a al-
ternativ bredvid varandra där användaren skulle välja ett av alternativen
för att g̊a vidare. Användaren skulle d̊a stega vidare en fr̊aga i taget med
en indikator i botten för att visa hur l̊angt personen kommit i testet. Efter
att användaren svarat p̊a samtliga fr̊agor i testet skulle denna komma till
ett formulär för att fylla i mer information om sig själv. Denna information
ans̊ags vara relevant för företaget Funka för att kunna särskilja vad olika
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(a) Startsidan av testverktyget (b) Test-vyn i testverktyget

(c) Skicka in-vyn i testverktyget (d) Slut-vyn i testverktyget

Figur 6.1: Pappersbaserad prototyp

användare har för preferenser, där layouten för denna vy presenteras i Figur
6.1(c). Som första prototyp skulle användaren fylla i om personen hade
n̊agon funktionsnedsättning och i s̊adana fall vilken.

I det sista steget, efter att användaren fyllt i testet och formuläret, visades en
sista vy med att testet var slut samt resultatet för användaren. Vyn, som
visas i Figur 6.1(d), hade som ambition att presentera resultatet baserat
p̊a vad användaren svarat kopplat till de olika färgkombinationerna. Till
vänster presenterades en lista där tanken var att rangordna de olika alternativ-
en baserat p̊a vad användaren svarat. Det alternativ som var populärast
placerades högst upp p̊a listan, och det sämsta alternativet längst ner. Ett
cirkeldiagram presenterades även med syftet att ge användaren en tydlig-
are uppfattning över hur stor skillnad det var mellan de olika uppskattade
alternativen.
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6.2 Interaktiv prototyp
Utifr̊an den pappersbaserade prototypen som beskrevs i föreg̊aende avsnitt
skapades sedan en interaktiv prototyp. Denna prototyp förändrades flera
g̊anger där varje ny iteration utvärderades med kommentarer fr̊an tänkbara
användare. Utvärderingarna var av enkel karaktär med syftet att f̊a snabb
feedback p̊a designen av prototypen och dess funktionalitet. Analys fr̊an
dessa tester presenteras i avsnitt 7.1.1.

(a) Start-vyn i testverktyget (b) Test-vyn i testverktyget

(c) Översikts-vyn i testverktyget (d) Fr̊ageformulär i testverktyget

Figur 6.2: Interaktiv prototyp
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Figur 6.3: Resultatsida för den interaktiva prototypen

Olika förändringar genomfördes jämfört med den tidigare pappersbaserade
prototypen och innefattade ökad interaktion, omstrukturering av element
och design. Navigeringsknapparna i denna version fick form och färg, med
en höger-riktad pil för att indikera stegen i testet. Ett svartvitt tema valdes
för att undvika att uppmärksamheten drogs till dessa visuella element och
istället till de färgkombinationer som testades i testvyn, se Figur 6.2(b).
Texterna p̊a navigeringsknapparna ändrades även till start, test, översikt
och slut, d̊a nya vyer tillkom i denna version och stegen syftade till att ge
en bättre överblick och möjlighet att g̊a tillbaka i testet. En förbättrad text
användes p̊a startsidan för att ge användaren en kort och enkel beskrivning
av testet, n̊agot som upplevdes för komplicerad i tidigare versioner av proto-
typen. Detta för att ersätta den hjälpknapp som fanns i det nedre högra
hörnet i den pappersbaserade prototypen och istället skapa tydlighet vid
varje vy. För testvyn tillkom även en knapp under valet av färgkombination
för att ge en tydligare indikation om att det fanns ett klickbart alternativ.
Detta gav användaren möjligheten att klicka b̊ade p̊a bilden eller knappen
för att komma vidare i testet, där knappen även ändrade text och färg efter
den blivit vald.

Efter att testet var genomfört kom användaren till översiktsvyn, se Figur
6.2(c), med möjlighet att ändra sina val eller enbart se vilka val som gjorts
innan de godkändes. I initiala versioner av denna vy kom åsikter om struk-
tur och att inneh̊allet var sv̊art att först̊a, men vid senare versioner gav
användbarhetstesterna en mer positiv återkoppling. Efter att användaren
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godkänt sina val i testet kom denna till ett fr̊ageformulär, se Figur 6.2(d),
vilket var sista steget innan personen skicka in sitt resultat. Till en början
fick detta fr̊ageformulär mycket kritik d̊a svarsalternativ vid flervalsfr̊agor
var ordnade i en lista med enbart ett alternativ synligt åt g̊angen, vilket
gjorde det sv̊art att överblicka. En alternativ lösning p̊a problemet present-
erades genom att visa samtliga alternativ och minimera avst̊andet mellan
svarsalternativ och fr̊agorna.

För den slutgiltiga resultatsidan itererades designen fram till det som Figur
6.3 visar, där topplistan av färgkombinationer minskades, möjlighet att se
vad andra svarat och även dela sitt resultat lades till. Jämfört med den tidig-
are idén, där mycket statistik skulle visas, fokuserade denna sida enbart visa
p̊a relevant resultat och om användaren skulle vilja se statistik skulle denna
länkas vidare för att se informationen. Tanken var att statistiksidan skulle
tillhandah̊allas av företaget Funka och ge information om övriga användare
men utvecklades inte i detta projekt.

6.3 Delleverans av implementerat testverktyg
När den interaktiva prototypen hade itererats ett antal g̊anger, skapades en
delleverans av implementeringen med grundläggande funktionalitet. Som
det beskrevs fr̊an metoden i avsnitt 5.2.1 användes de fyra teknikerna Mongo-
DB, Express, Node och Angular (MEAN) för att ta fram en fullständig webb-
applikation av testverktyget, där dessa samverkade enligt den bild som Figur
6.4 illustrerar. Den delleverans som togs fram av testverktyget fokuserade
enbart p̊a klientsidan och arkitekturen för dessa komponenter.

Figur 6.4: Översiktsbild för teknikernas samverkan i det implementerade test-
verktyget
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P̊a klientsidan användes Angular för att skapa en Single-Page Applica-
tion (SPA), som betyder att enbart en webbsida laddades in och inneh̊allet
ändrades sedan dynamiskt. En huvudmodul skapades under namnet Color-
Watch och fr̊an denna utformades de fyra delmodulerna Start, Test, Overview
och Final, detta för att eftersträva återanvändbarhet av koden. Varje del-
modul tillhandahöll en Angular -controller som hanterade uppdatering av
inneh̊all i delmodulens tillhörande vy. För vyerna utformades gränssnitt
baserat p̊a den design som den interaktiva prototypen definierade och dess
interaktioner försökte återskapas.

För valet av vilka färgkombinationer som inkluderades i testet baserades
detta p̊a resultatet fr̊an tidigare studier gällande vilka färgkombinationer
som ans̊ags mest lättlästa, där en sammanfattning av de högst rankade
presenteras i Tabell 6.1 nedan. Utifr̊an dessa studier valdes de sju färg-
kombinationer svart p̊a vitt, svart p̊a grönt, bl̊att p̊a vitt, vitt p̊a svart, vitt
p̊a rött, vitt p̊a bl̊att och vitt p̊a grönt, till att användas i testverktyget där
typsnittet Arial valdes som fixerad parameter.

Tabell 6.1: Sammanfattning av de högst rankade färgkombinationerna kopplat till
texters lättlästhet

Bästa färgkombinationer för lättlästheten
Studie 1 2 3

Bix m.fl., (2003) Svart p̊a vitt Bl̊att p̊a gult Vitt p̊a bl̊att
Humar m.fl.,
(2014)

Svart p̊a vitt Svart p̊a Gult Bl̊att p̊a vitt

Rello & Marcos
(2012)

Svart p̊a vitt Gult p̊a svart Créme p̊a svart

Hall & Hanna
(2004)

Svart p̊a vitt Vitt p̊a svart Ljusbl̊att p̊a
mörkbl̊att

Erdogan (2008) Svart p̊a vitt Bl̊att p̊a vitt Vitt p̊a svart
Murch (1985) Svart p̊a grönt Bl̊att p̊a vitt Vitt p̊a svart
Nielsen (1995) Svart p̊a vitt Vitt p̊a svart -
Shieh & Lai
(2010)

Svart p̊a vitt Vitt p̊a bl̊att -

Hashim m.fl.,
(2013)

Vitt p̊a grönt Vitt p̊a rött Vitt p̊a bl̊att

Greco m.fl.,
(2008)

Svart p̊a vitt Mörkbl̊a p̊a
vitt

Brunt p̊a vitt
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Huvudfunktionaliteten för applikationen l̊ag runt vyerna test och översikt
där användaren fick genomföra en subjektiv bedömning av de olika färg-
kombinationerna. Valen som genomfördes i testmodulen lagrades temporärt
hos klienten och användaren hade sedan möjlighet att ändra sina val i
overview-modulen. När varje subjektiv bedömning var bestämd, och använd-
aren valde att g̊a vidare, rankade systemet de olika färgkombinationerna en-
ligt ELO-ranking baserat p̊a valen. Systemet hade ett förutbestämt K -värde
för ELO-rankingen som var satt till 32, detta för att ge varje val ett stort
utslag s̊a att de olika färgkombinationerna skulle g̊a att skilja åt. Resultatet
av rankingen placerades i en lista p̊a klientsidan för att sedan kunna skickas
till databasen när användaren valt att skicka in resultatet.
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Kapitel 7

Utvärdering och analys av
prototyp

I detta kapitel redovisas utvärdering och analys av prototypen utifr̊an ett
allmänt perspektiv och en mer ing̊aende tematisk analys fr̊an användbarhets-
tester.

7.1 Tematisk analys av användbarhetstester
Analys av kvalitativ data fr̊an användartester presenteras i detta kapitel där
kategorisering gjordes efter de olika vyerna i prototypen.

7.1.1 Analys av ”tänka högt metoden” vid framtagning av
interaktiv prototyp

Till viss utsträckning ans̊ags startvyns inledande beskrivning komplicerad
och lite l̊ang, där det upplevdes som mycket information att ta in. En obser-
vation är att testpersonen hade det sv̊art att först̊a information p̊a startsidan
när denna lästes. I dessa användbarhetstester uppmärksammas även att det
inte är självklart att de klickbara bilderna i test-vyn är klickbara, vilket i
senare iterationer ändrades till att även inkludera en knapp under bilden för
möjlighet att välja färgkombination. En liknande upptäckt gjordes i studien
av Luon m.fl., (2012) där placering av tv̊a bilder bredvid varandra under-
söktes för att se vad som var bäst för en jämförelse. En begränsning i de
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tidigare versionerna av prototypen var möjligheten att ändra sitt resultat,
vilket ans̊ags besvärande av testpersonerna. När översikts-vyn lades till
framfördes kritik p̊a hur denna var konstruerad där testpersonerna ans̊ag
att det fanns ett rätt- och fel alternativ, samt att vissa inte förstod den
alls. En sammanfattning av för- och nackdelar med de olika vyerna fr̊an den
tematiska analysen ges i Tabell 7.1.

Tabell 7.1: Analys fr̊an tänka-högt metoden av initial interaktiv prototyp

Vyer Fördelar Nackdelar

Start
- 1 av 4 läste informations-

texten noggrant

- Fastnade lätt p̊a spr̊aket

- Noterade grammatiska fel

- 2 av 4 klickade direkt utan
att läsa informationstexten

Test
- 2 av 4 förstod snabbt

testets funktionalitet

- Funderande väldigt lite p̊a
vad testet gick ut p̊a

- Ville snabbt komma vidare

- 1 av 4 tvekade att utföra
testet

Skicka
in - Test - 2 av 4 gick vidare utan att

reflektera över sidans inne-
h̊all

- 1 av 4 önskade ändra sitt re-
sultat

- Ikonen med grön bock upp-
levdes som konstig

Skicka
in - For-
mulär

- Stora formulärfält som var
lätta att först̊a och använda

- Tydliga informationstexter
och interaktioner

- 3 av 4 fastnade vid formu-
lering av fr̊agorna

- Klickytorna upplevdes som
sv̊ara att klicka p̊a och text-
erna var för sm̊a

- Förstod inte syftet av
fr̊agan om IT-hjälpmedel
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Slut
- Roligt att se sitt favoritval

med stora ikoner

- 2 av 4 hade sv̊art att tyda
sista sidan

- 1 av 4 förstod inte innebör-
den av rankinglista

För prototypens tre avslutande delar upplevde användarna störst förvirring,
speciellt formuläret i näst sista vyn för att skicka in sitt resultat. Först i
översikts-vyn där en sammanfattning av svaren presenterades uppstod reak-
tioner om olika grafiska element, där bland annat tv̊a gröna ikoner blev
missvisande. Utöver det upplevdes ikonerna ge indikation om att ett rätt
respektive fel svarsalternativ fanns, och beskrevs som en spelkänsla vilket
användarna upplevde som n̊agot negativt. Trots detta tog användarna sig
snabbt vidare men fastnade istället p̊a formuläret där initiala versioner av
prototypen hade m̊anga brister för denna vy. Fr̊agornas formuleringar, deras
ordning i testet samt vilka svarsalternativ som fanns skapade förvirring och
användarna funderade över testets syfte. Dessutom observerades sv̊arigheter
att navigera i rullgardinslistan som bland annat presenterade svarsalternativ
för funktionsnedsättningar, där användaren ständigt behövde se vilka alter-
nativ som fanns för att först̊a fr̊agan. Den öppna fr̊agan om IT-hjälpmedel
visade sig även vara för otydligt formulerad och bred, där formuleringen
gav användaren missvisning i vad som skulle fyllas i. Slutligen, för den sista
vyn, uppvisade samtliga användare problem med att först̊a vad rankinglistan
betydde vilket kan bero p̊a otydligt rubrikval och rörigt gränssnitt.

7.1.2 Analys av slutgiltigt användbarhetstest av interaktiva
prototypen

Utifr̊an denna analys ins̊ags att olika typer av formalia och struktur samt
spr̊akliga brister i verktyget fick stor inverkan p̊a hur väl testpersonerna
kunde först̊a och navigera i testet, se Tabell 7.2. Bland annat upplevdes
förvirring p̊a första sidan där texter inte var marginaljusterade till vänster.
Detta överenstämmer väl med det som Nielsen (1999) beskriver; att all
text p̊a webben bör vara marginaljusterad för att ge en naturlig start-
punkt för ögat. Dessutom skapade denna strukturproblematik förvirring
var användaren skulle klicka och beskrevs som en besvärlig känsla fr̊an
användarna. Även för testvyn reagerade användarna p̊a de starka färg-
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kombinationerna för de tv̊a jämförande bilderna, där grammatiska fel även
noterades för texterna. Att användarna fastnade p̊a spr̊akliga brister kan
leda till att testverktyget inte testar lättlästhet utan istället läsbarhet, vilket
inte var syftet och därför bör åtgärdas. En lösning enligt Greco m.fl., (2008)
är att använda texter p̊a ett främmande spr̊ak, alternativt text som inte g̊ar
att läsa, men där användaren f̊ar en känsla av att det är brödtext p̊a en
webbsida.

Tabell 7.2: Analys av användbarhetstest p̊a slutgiltiga versionen av interaktiva pro-
totypen

Vyer Fördelar Nackdelar

Start
- Informationstexten lästes

övergripande

- Starka kontraster och sv̊ar
interaktion

- Olika marginaler i vänster-
kanten

- 2 av 4 klickade direkt utan
att läsa informationstexten

Test
- Ser tydliga distinktioner

mellan färgkombinationer-
na

- Lägger stor vikt p̊a tyd-
lighet och behagligheten av
texter

- Noterade grammatiska fel i
texten

- Reaktion p̊a starka färg-
kombinationer

- Otydliga navigations-
knappar

Översikt
- Majoriteten förstod att

alternativen kunde ändras

- Bra att f̊a en samman-
fattning

- Viss förvirring kring vart
användarna skulle klicka p̊a
p̊a grund av för m̊anga al-
ternativ

50



Slut -
Formul-
är

- Trots förvirring fylldes
fr̊agorna i korrekt bort-
sett fr̊an fältet om övriga
kommentarer

- Noterade felstavningar

- Syftet med testet var otyd-
ligt

- Sm̊a klickytor i mobilver-
sionen

- Sv̊artolkade fr̊agor

- En del kände förvirring och
ångest

Slut
- Resultatet kunde delas eller

sparas

- En del ans̊ag det positivt
att se sitt resultat

- Otydlig rankinglista

Precis som för tidigare versioner av prototypen uppstod det problem vid de
tre avslutande vyerna översikt, formulär och slut. Däremot talade analys-
en för att användarna uppskattade översikts-vyn mer jämfört med tidigare
versioner, vilket kan bero p̊a en mer logisk layout och översk̊adlighet. Dess-
utom presenterades andra ikoner för att ändra sina val, vilket gav möjlighet
att ändra utan n̊agon favorisering av färger. Dock noterades samtidigt att
översikts-vyn kunde uppfattas som överväldigande med mycket information
p̊a en g̊ang, vilket skapade förvirring. Analysen visade även p̊a kvarst̊aende
problem med fr̊ageformuläret med bland annat för sv̊arformulerade fr̊agor.
Även fältet med övriga kommentarer visade p̊a problem där testpersonerna
inte förstod vad fr̊agan syftade till, och hade vid detta steg glömt vad testet
gick ut p̊a. För att besvara fr̊agan, som var relativt öppen, beskrev test-
personerna att de ville veta vad testet gick ut p̊a. Dessutom ans̊ags klick-
ytorna för mobilversionen för sm̊a och skapade problem när användarna
skulle välja ett alternativ. Analysen av den sista vyn kunde bero p̊a att
rankinglistan var sv̊artolkad, där alternativ fyra av fyra i listan ans̊ags vara
bäst, vilket är det omvända mot vad grundtanken var.
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7.2 Utvärdering utifr̊an ett helhetsperspektiv
Utifr̊an den binära insamlingsmetod som testverktyget använde där tv̊a al-
ternativ presenterades och användaren fick välja ett alternativ fanns olika
för- och nackdelar. En sv̊arighet var hur m̊anga färgkombinationer som
testet klarade av att utvärdera, där den binära urvalsmetoden minimerade
antalet val för att samtidigt kunna verifiera skillnad mellan objekten. Denna
problematik beskrivs även av Hacker & Ahn (2009), där en lösning skulle
vara att l̊ata användarna välja ur en större mängd kombinationer. Därefter
skulle användaren enbart f̊a testa ett urval där resultatet sedan adderas till
en global rankinglista. Den största utmaningen enligt författarna blev d̊a
hanteringen av att alla objekt inte hade lika m̊anga graderingar. En fördel
med urvalsmetoden var dock att användaren tvingades göra ett val, vilket
säkerställde valet samt tvingade denna att välja ett alternativ framför ett
annat.

De utmaningar testverktyget ställdes inför är kontexten som det kommer
att användas i, där det saknas kontroll över användarens miljö. Tidi-
gare studier visar p̊a vikten av att testa lättlästheten under kontrollerade
former med insikt om exempelvis användarens omgivningsbelysning, vinkel
till skärmen, storlek p̊a skärmen samt egna val av färginställningar. Test-
verktyget har dock inte kontroll över n̊agon av de nämnda faktorerna utan
är tänkt att användas i en hemmiljö, vilket kan medföra en risk för felaktig
data fr̊an testet. Att miljön som testverktyget användes i inte är fixerad
kan medföra att resultat vid eventuella kvantitativa studier bör betraktas
med försiktighet. Därtill använder testverktyget bilder med fixerat typ-
snitt och radavst̊and, vilket gör att verktyget enbart kan ge en indikation
om val av färgkombinationer för lättlästheten. D̊a färg är en parameter
av lättlästheten kan valet av typsnitt och radavst̊and även p̊averka vilken
färgkombination användarna väljer som mest lättläst. Testverktyget ska
heller inte förknippas med att mäta läsbarheten d̊a verktyget inte kan mäta
hur användaren begriper texter, utan enbart den subjektiva bedömningen
av möjligheten att uppfatta texter med olika färgkombinationer.

7.3 Utifr̊an valet av färgkombinationer
Prototypen använder ett antal färgkombinationer i den slutgiltiga versionen
samt ett färgtema som genomg̊aende är svart och vitt, där initiala tanken var
att undvika att uppmärksamhet drogs till dessa element. Däremot framkom-
mer det fr̊an den tematisk analysen att färgkombinationerna i testet anses
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kontrastrika och starka, men även att svart p̊a vitt upplevs tr̊akigt. Trots
att valet av färgkombinationer grundar sig p̊a vad tidigare studier anser är
lättläst, finns risk att dessa kan upplevas som tr̊akiga och starka beroende
p̊a deras kontext. Hashim m.fl., (2013) p̊atalar dock att starka kontraster
mellan text och bakgrund är ett grundkrav för att säkerställa lättlästheten,
d̊a l̊aga kontraster kan leda till irritation, trötthet och förvirring men även
att texter riskerar att bli omöjliga att läsa och först̊a. Erdogan (2008) kom
även fram till att personer med synnedsättning föredrog högre kontraster
jämfört med personer med normal syn, vilket visade p̊a att personer med
synnedsättning hade andra behov.

De tidigare studierna inom omr̊adet p̊atalar ett stort fokus p̊a kontrast-
skillnader mellan text- och bakgrundsfärg p̊a grund av bland annat rikt-
linjerna fr̊an WCAG. Dessa beskriver kontrastskillnaderna som n̊agot vikt-
igt för att skapa tillgänglighet p̊a webbsidan, men de behöver inte alltid
stämma. I vissa fall beskrivs lägre kontrastskillnader som n̊agot positivt för
lättlästheten (Deubel, 2003), vilket p̊atalar komplexiteten i att göra webben
tillgänglig för alla. För en vidare först̊aelse över vilka färgkombinationer
som bör testas behöver sökningen breddas. Testverktyget kan eventuellt
användas för detta, men d̊a behöver en lösning hittas p̊a hur rangordning av
flera objekt sker. D̊a skulle färgkombinationer med lägre kontrastskillnader
kunna inkluderas i testverktyget och därigenom ge indikation om vilka färg-
kombinationer som anses mest lättlästa p̊a ett generellt plan.

7.4 Utifr̊an ett perspektiv kring webbtillgänglighet
Testverktyget är enbart i prototypstadiet vilket gör att m̊anga begränsningar
finns kopplat till tekniker som möjliggör tillgänglighet för verktyget, däri-
bland att delleveransen inte inneh̊aller WAI-ARIA taggar. Dessutom används
JavaScript genomg̊aende i hela arkitekturen, vilket kan bidra till problem
för personer som använder äldre versioner av webbläsare eller har valt att
stänga av JavaScript. Dessa tv̊a faktorer medför tillgänglighetsproblem för
personer med funktionsnedsättning som använder sig av IT-hjälpmedel, d̊a
information riskerar att presenteras p̊a ett felaktigt sätt alternativt inte alls.

Utifr̊an ett större perspektiv bidrar däremot testverktyget till arbetet inom
webbtillgänglighet, trots att tekniska brister existerar. Enligt bakgrunds-
beskrivningen anses m̊anga personer ha n̊agon funktionsnedsättning, vilket
medför vikten av tillgängliga applikationer. Beskrivningen av testverktyget
syftar till att möjliggöra utvecklingen av ett verktyg som samlar in data om
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färgers p̊averkan p̊a lättlästheten, och bidrar därmed indirekt till en mer
tillgänglig webbmiljö. Vetskapen om denna forskning kan ligga till grund
för olika användningsomr̊aden, exempelvis vid skapandet av riktlinjer och
standarder.
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Kapitel 8

Slutsats och fortsatta studier

I detta kapitel beskrivs de slutsatser fr̊an den genomförda studien samt en
beskrivning av tänkbara fortsatta studier.

8.1 Slutsats
Genom att beskriva arbetet med att ta fram en pappersbaserad prototyp,
som utvecklades till en interaktiv prototyp och slutligen blev en delleverans
av ett testverktyg besvarades den tidigare definierade fr̊ageställningen. Slut-
satserna fr̊an arbetet var att det är viktigt att utforma testobjekten noggrant
för att kunna säkerställa att lättlästhet utvärderas och inte läsbarheten.
Dessutom fick spr̊ak och utformning av olika element stor p̊averkan p̊a
testverktygets förm̊aga att kunna mäta rätt saker.

Målsättningen med studien uppfylldes inte helt, d̊a implementationen inte
kunde användas i en vidare kvantitativ studie, vilket begränsar verktygets
samhällsnytta. Implementationen saknade exempelvis koppling till en data-
bas, där enbart initiala uppkopplingsmöjligheter skapades, vilket gjorde att
testverktyget inte var redo för produktion. Testverktyget uppfyller heller
inte m̊alsättningen om att följa tillgänglighetskriterier och kunna användas
med olika IT-hjälpmedel, d̊a endast initialt arbete genomfördes med An-
gular -direktivet ngAria. Direktivet lade till WAI-ARIA taggar men test-
ning och specialiserad anpassning saknades vilket gjorde att målet inte kan
anses vara uppfyllt. Utifr̊an den etiska m̊alsättningen för arbetet anses
m̊alen vara väl uppfyllda d̊a tidigare studier konstruktivt presenterats, där
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designen utformats för att tillgodose s̊a m̊anga som möjligt genom fokus
p̊a tillgänglighetskriterier genom hela processen. Därigenom har även stu-
dien bidragit till arbetet med social delaktighet för personer med funktions-
nedsättning d̊a testverktyget främjar en ökad webbtillgänglighet. Dessutom
leder beskrivning testverktyget till mer först̊aelse om färgkombinationer som
förbättrar lättlästheten och hur det kan testas. Detta bidrar till arbetet för
mer tillgänglig information med möjlighet att effektivisera användares kon-
sumtionsvanor av jordens resurser.

8.2 Fortsatta studier
För fortsatta studier inom omr̊adet kan beskrivning och analys av vidare-
utveckling av testverktyget utföras, genom vidare testning utifr̊an tillgäng-
lighet men ocks̊a funktionalitet hos komponenter i testet. När verktyget är
redo för produktion kan testverktyget användas för en kvantitativ studie
för att undersöka vilken färgkombination som anses vara mest lättläst. Ett
s̊adant studieresultat skulle kunna användas för att ställa tidigare forskn-
ingsstudier mot varandra samt eventuellt kunna urskilja nya mönster.

Utöver vidareutveckling mot en kvantitativ studie kan även testverktyget
användas i andra likande sammanhang för att exempelvis undersöka typ-
snittets eller teckenstorlekens p̊averkan p̊a lättlästheten av texter, genom att
ändra bilderna som testas i verktyget till att ha olika varianter av de faktorer
som p̊averkar möjligheten att uppfatta texter p̊a webben. Testverktyget kan
därigenom bidra till en vidare ökad först̊aelse för olika tillgänglighetsaspekter
för webben och gör webbplatser mer tillgängliga.
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Bilaga A

Intervjumanuskript

Vad ska vi göra idag:

• Presentera!

• Idag ber vi folk försöka använda v̊art testformulär som vi jobbar med
för att se om det fungerar som det är tänkt!

• Testet kommer ta ungefär 20 minuter!

• Vi testar formuläret och inte dig. Du kan inte göra n̊agra fel här. Det
är förmodlingen den enda stunden idag d̊a du inte behöver oroa dig
för att göra n̊agra misstag.

• När du använder testformuläret f̊ar du gärna tänka högt. Allts̊a säga
vad du försöker göra, tittar p̊a och vad du tänker.

• Oroa dig inte för att kritisera oss eller säga fel. Vi letar efter saker
som kan bli bättre med testet, s̊a var helt ärlig.

• Om du har fr̊agor under tiden, ställ dem. Du kanske inte f̊ar svar
direkt eftersom vi vill veta hur du hade gjort om du inte haft n̊agon
hjälp, men d̊a f̊ar du svar efter̊at.

• Behöver du en paus säg bara till.

• Har du n̊agra fr̊agor s̊a här l̊angt?
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• Vi vill gärna f̊a samtycke om det är ok att dokumentera resultatet i
v̊ar rapport som vi skriver just nu. Allting är självklart anonymt!.

• S̊a, innan vi börjar testet s̊a skulle vi vilja ställa n̊agra snabba fr̊agor!

– Använder du internet varje dag?

– Vad är det för webbsidor som du brukar g̊a till? Har du n̊agon
favorit?

– När du använder internet brukar du använda n̊agot slags IT-
hjälpmedel?

OK vad bra, nu är vi klara med fr̊agorna och vi kan kolla p̊a testformuläret.
Glöm inte bort att vi testar formuläret och inte dig. Tänk gärna högt! Allts̊a
säg vad du försöker göra, tittar p̊a och vad du tänker p̊a.

ANVÄNDAREN UTFÖR TEST (Ställ inte ledande fr̊agor)
Uppgifter efter utfört test

• (St̊ar p̊a sista sidan) Nu ska vi testa om du kan ändra ditt resultat
p̊a n̊agot sätt?. G̊a tillbaka till översikt och se om du kan ändra fr̊aga
nummer 2?

• Kan du g̊a tillbaka till startsidan. Om du skulle vilja göra testet igen
- skulle du göra n̊agot annorlunda?

• Om du skickat in formuläret - vad tror du man kan göra i efterhand?

Fr̊agor efter testet:

• Vad tänker du kring antalet val av färgkombinationer?

• Har du nyligen fyllt i n̊agot annat formulär p̊a internet? Om s̊a, vad?
Minns du din upplevelse?

• Kan man förbättra n̊agot med testet? N̊agot du saknande?

• Var det n̊agot som var otydligt i testet?

• Övriga fr̊agor; n̊agot du vill tillägga?

Bra, men d̊a är vi klara för idag! Vi f̊ar tacka s̊a jättemycket för din med-
verkan!
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