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Förord 
Först vill vi rikta ett stort tack till alla som medverkat i studien och på något sätt bidragit för att 
denna studie skulle kunna genomföras. Tack till alla opponenter och övriga handledare som 
kommit med värdefull feedback under seminarier. Feedbacken som givits har varit värdefull 
för att föra processen vidare och lyckas slutföra uppsatsen.  
 
Vi vill rikta ett extra stort tack till våra handledare Susanne Lindberg och Esbjörn Ebbesson för 
den feedback ni bidragit med. Er vägledning och feedback har varit till stor hjälp under arbetets 
gång och har gett oss insikter som banat vägen för att slutföra arbetet. 
 
Vi vill även rikta ett tack till våra kontaktpersoner på SFI Halmstad, utan er hade inte studien 
varit möjlig. 



Abstrakt 
Den teknologiska utvecklingen har lett till att människor har fått större insikt i sina rättigheter 
och behov. Detta har lett till att tillgängligheten för digitala tjänster har utvecklats markant det 
senaste decenniet. Dock finns det målgrupper som fallit mellan stolarna. Den här 
undersökningen har genomförts för att besvara hur ikonbaserade gränssnitt kan designas för en 
illitterat målgrupp. Det gjordes med en designorienterad ansats och resulterade i tre 
designförslag som beskriver vad designers bör tänka på för att på ett framgångsrikt sätt designa 
för illitterata populationer. 
 
Nyckelord: Ikonbaserade gränssnitt, illitterat, tillgänglighet, användbarhet 
 
 
  



Abstract 
Technological developments have led to people having gained greater insight into their rights 
and needs. As a result, accessibility for digital services has developed significantly over the 
past decade. However, there are target groups that have fallen under the chair. This survey has 
been carried out to answer how icon-based interfaces can be designed for illiterate populations. 
It was done with a design-oriented approach and resulted in three design proposals that describe 
what designers should consider in order to successfully design for illiterate populations. 
 
Keywords: Icon based interface, illiteracy, accessibility, usability 
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1 Introduktion 
Den teknologiska revolutionen har gjort det mer tillgängligt med digital teknik för 
privatpersoner då den blivit billigare och enklare att använda (Calvarya et al., 2003). Parallellt 
med detta uppstod en social revolution vilket resulterade i att människor med funktionsvariation 
blev medvetna om sina rättigheter och behov (Abascal & Nicolle, 2005). Dessa revolutioner 
formade nya utmaningar för designers då medvetenheten kring digital design för människor 
med funktionsvariationer blev allt mer vital (ibid.). I takt med att digital teknik blev mer utbredd 
insåg designers att det kunde bli ett oersättligt verktyg i det vardagliga livet för marginaliserade 
människor (Abascal & Nicolle, 2005; Dhakhwa, Hall, Ghimire, Manandhar & Thapa, 2007). 
Samtidigt som designmetoder, tekniker och verktyg utvecklats har problemen som människor 
med funktionsvariationer har uppenbarats på ett nytt sätt (Abascal & Nicolle, 2005). Denna 
utveckling har dock skapat nya utmaningar när det kommer till att designa för en ny målgrupp 
(Abascal & Nicolle, 2005), till exempel har forskare insett att gränssnitt måste vara 
anpassningsbara för alla typer av människor (Abascal & Nicolle, 2005; Martín, Mazalu & 
Cechich, 2010).  
 
Medan designmetoder förbättrats har även en ny vision av problemet kring tillgänglighet 
utvecklats (Abascal & Nicolle, 2005). Abascal och Nicolle (2005) skriver om ett paradigmskifte 
för synen på design för tillgänglighet. Ett universellt tillgänglighetsfokus (ofta nämnt som 
“universal design”) är processen om hur produkter och tjänster är skapade för att vara 
användbara för alla oberoende av deras förhållande eller förutsättningar (Henry, Abou-Zahra 
& Brewer, 2014). Trots detta paradigmskifte är de flesta produkter, både mjukvaru- och 
hårdvaruprodukter inte tillgängliga för stora delar av befolkningen i världen (Keates, Clarkson 
& Robinson, 2002). Henry et al. (2014) argumenterar för designmetoden universal usability 
vilket innebär att teknologi ska vara tillgängligt och användbart för människor oberoende av 
till exempel deras ekonomiska situation, utbildning och geografiska härkomst. Trots dessa 
insikter tas inte alla i beaktning när gränssnitt designas.  
 
Av jordens drygt 7,5 miljarder invånare är cirka 800 miljoner människor världen över 
oförmögna att varken skriva eller läsa på sitt modersmål (Knoche & Huang, 2012; Dhakhwa et 
al., 2007). Trots att det ser ut såhär menar Chipchase (2005) och Dhakhwa et al. (2007) att 
nästan alla har potential att bli textuellt litterata, bara det att alla inte har förutsättningarna att 
bli det. Eftersom illitterata inte är en homogen grupp har Huntley (1992) etablerat fyra 
definitioner av att vara illitterat: pre-literate, non-literate (eller illiterate), semi-literate och non-
Roman alphabetic. Huntley (1992) definierar en illitterat som någon som inte är kapabel att 
skriva eller läsa på sitt eget språk, men kommer från kulturer där litteracitet är relativt vanligt. 
I dessa kulturer finns det ett flertal orsaker till att människor inte är litterata. I en majoritet av 
dessa kulturer anses inte skolgång vara en rättighet för alla människor (Elmeroth, 2003) och i 
de flesta utvecklingsländer kan människor i stor utsträckning inte välja att gå i skolan eftersom 
de behöver jobba och ha en inkomst för att kunna försörja sig (Chipchase, 2005, Elmeroth, 
2003).  
 
Mobiltelefonen anses vara en central del för människor i utvecklingsländer (Knoche & Huang, 
2012; Putnam, Rose, Walton & Kolko, 2009), detta trots att en ansenlig mängd av människorna 
i dessa länder är illitterata (UNESCO, 2017). Att det ser ut på detta vis kan förklaras genom 
den förhållandevis enkla infrastruktur som mobiltelefoner erhåller (Putnam et al., 2009; Medhi 
et al., 2011). Trots fördelarna som den enkla infrastrukturen medför människor i 
utvecklingsländer har ytterligare utmaningar uppstått, framförallt när det kommer till att 
designa för illitterata (Ahmed, Zaber & Guha, 2013). Eftersom teknologi integreras till 
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samhället på ett annorlunda sätt i utvecklingsländer är det utmanande att designa för dessa 
populationer då designers måste förstå hur teknologi används av denna målgrupp (Ahmed et 
al., 2013). Då det krävs både textuell och numerisk kunskap för att kunna nyttja en 
mobiltelefons fulla potential (Chipchase, 2005; Ahmed et al., 2013) blir det problematiskt för 
vissa målgrupper att använda dem då digitala gränssnitt oftast är textuellt baserade. 
 
Illitterata människors behov och förväntningar av designen är annorlunda från designerns (Lalji 
& Good, 2008; Ahmed et al., 2013) därför krävs det ett kontinuerligt samarbete med 
primäranvändaren samt att designern måste sätta sig in i hur deras liv ser ut (Lalji & Good, 
2008). Enligt tidigare forskning är ett ikonbaserat gränssnitt att föredra när design ska tas fram 
för en illitterat målgrupp (se till exempel Lalji & Good 2008; Findlater, Balakrishnan & 
Toyama, 2009). Anledningen är att ikoner är lättare att komma ihåg och förstå då de tydligt 
visar vilka funktioner tjänsten har samt att de är mer konkreta än vad text är (Chen, Xue, Wang 
& Zhang, 2015; Ahmad, Batool, Khalid & Ibtasam, 2017; Bayor et al., 2018). Dock har det 
också visat sig att det är utmanande för den illitterata användaren att förstå nya symboler (Lalji 
& Good, 2008) och därför är det viktigt att ikonerna som används känns igen av användaren 
(Bayor et al., 2018). Användandet av ikoner i designen kan vara idealt i lärandet för den 
illitterata användaren, förutsatt att symbolerna används i rätt kontext; exempelvis skrivs det i en 
studie gjord av Lalji & Good (2008) att musiknoter uppfattades som fåglar av människor som aldrig 
tidigare sett musiknoter. 
 
Denna studie utgår från Huntley (1992) definition av vad en illitterat är. Då andelen illitterata 
fortfarande är hög runt om i världen, samt att användandet av digital teknik fortsätter öka är 
syftet med studien att se hur ikonbaserade gränssnitt kan designas för illitterata, vilket i sin tur 
kan minska den digitala exklusionen. Utifrån dessa insikter ämnar studien att svara på frågan: 
Hur kan ikonbaserade gränssnitt designas för att främja tillgänglighet för illitterata? 
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2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utgår från två huvudteman: Utmaningar med att designa för illitterata och 
användbarhet och tillgänglighet. Litteraturstudien kommer ge en djupare förståelse för 
utmaningar kring design för illitterata samt hur digitala gränssnitt bör designas för att främja 
tillgänglighet för illitterata, och kommer sammanfattas i en syntes för att förtydliga utkomsten 
av litteraturstudien. 
 
2.1 Utmaningar med att designa för illitterata 
Att designa för illitterata människor involverar särskilda utmaningar (Lalji & Good, 2008). Då 
illitterata människor ofta befinner sig i en kulturell kontext som inte är lik den som designern 
befinner sig i (Putnam et al., 2009) skapas utmaningar, eftersom design för en bred målgrupp 
involverar att designern måste förstå den fundamentala naturen för interaktionen (Keates, 
Clarkson & Robinson, 2002; Lalji & Good, 2008). För denna typ av populationer kan produkter 
ses som oanvändbara om produkterna är utvecklade utifrån ett västerländskt perspektiv (Lalji 
& Good, 2008). Faktum är att om designers inte tar dessa delar på allvar kan det leda till att 
dessa populationer inte tar till sig teknik, som i sin tur kan leda till att dessa grupper 
marginaliseras ytterligare (ibid.), därför blir det centralt att designa användbara tjänster för 
dessa målgrupper. 
 
Teknologi är ett bra hjälpmedel i det vardagliga livet och förenklar flertalet uppgifter för oss 
människor. Eftersom information som finns online och mjukvaruverktyg är alltmer nödvändigt 
för att fullt ut kunna delta i samhället behöver system vara betydligt bättre anpassade för olika 
nivåer av läs- och språkkunskaper (Findlater et al., 2009). För marginaliserade målgrupper kan 
denna teknologi ge ovärderlig information om till exempel hur de ska göra för att kunna få bra 
skördar på sina åkrar.  
 
Illitterata människor kommer ofta från kulturer där modersmålet till stor del enbart används i 
tal (Elmeroth, 2003). I dessa kulturer anses skolgång inte vara en rättighet för alla människor 
och därför är läsförståelsen praktiskt taget obefintlig (ibid.). Genom att bara leva i en specifik 
social kontext lär sig dock människor mönster för att tänka, agera och hur de ska kommunicera 
(Ford & Kotze, 2005). Dessa kulturer predestinerar således hur människor ska bete sig samt 
hur de ska kommunicera (Ford & Kotze, 2005). Då textuell och numerisk kunskap vanligen 
lärs genom strukturerat lärande (till exempel skolgång) (Chipchase, 2005) kan illitterata få svårt 
att förstå de digitala gränssnitten i exempelvis en mobiltelefon. Mobiltelefonens gränssnitt 
inkluderar oftast både siffror och bokstäver och därför krävs en viss textuell och numerisk 
kunskap för att förstå flertalet av funktionerna som finns i en mobiltelefon (ibid.).  
 
För att tydligare förstå problematiken som kan uppstå när det kommer till att designa för 
illitterata människor fördjupar vi oss i olika designstrategier som kan användas för att göra ett 
gränssnitt tillgängligt för en bredare målgrupp. 
 
2.1.1 Ikonbaserade gränssnitt 
Då digitala gränssnitt ofta inkluderar både text och svårförstådda metaforer (Dwakhwa et al., 
2007) finns det en delikat utmaning i utformandet av textfria gränssnitt. Att designa textfria 
gränssnitt är dock en väsentlig kunskap för ett flertal av användargrupperna. Att design för 
människor som varken kan läsa eller skriva har identifierats som en av de största 
designutmaningarna för UI designers eftersom textbaserade gränssnitt inte passar denna 
målgrupp (Bayor et al., 2018). Nielsens andra heuristik påpekar vikten av att ett system ska 
använda ett språk som är bekant för användaren [1]. Eftersom gränssnittet är ett sätt för 
användaren och den digitala plattformen att interagera med varandra är det påtagligt att 
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gränssnittet ska underlätta för användarna genom att de ska kunna nyttja den 
kommunikationsstil som är bekant för dem (Ford & Kotze, 2005; Bayor et al., 2018). Att 
designa för illitterata är således utmanande då kommunikationsstilar oftast utvecklas i 
samhällen och kulturer (Ford & Kotze, 2005). Eftersom detta skapar kommunikationsstilar som 
är unika för dessa samhällen och/eller kulturer skapar det en rejäl utmaning för designers när 
de ska försöka täcka alla språk när gränssnitt designas. Således lämpar sig ett textfritt gränssnitt 
när design ska tas fram för illitterata målgrupper.  
 
I en studie gjord av Medhi et al. (2011) visade det sig att textfria gränssnitt är överlägsna 
textuella gränssnitt för illitterata människor. Deras studie utfördes i en kontext där 
respondenterna skulle ta ut pengar. I detta test klarade ingen av respondenterna att slutföra 
transaktionen i ett textuellt gränssnitt, medan 72% av respondenterna klarade av att ta ut pengar 
då gränssnittet hade röstfeedback och 100% klarade av att genomföra transaktionen när det 
användes ett ikonbaserat gränssnitt.  
 
Tidigare forskning visar också att illitterata användare föredrar ett ikonbaserat gränssnitt (Lalji 
& Good, 2008; Findlater, Balakrishnan & Toyama, 2009). För en illitterat målgrupp är ikoner 
lättare att komma ihåg och det är lättare att förstå då de är mer konkreta än vad text är (Chen, 
Xue, Wang & Zhang, 2015). Studien gjord av Medhi et al. (2011) visade att ett ikonbaserat 
gränssnitt föredrogs före andra typer av gränssnittsuppbyggnad. Detta beror till stor del på att 
ikoner visar vilka funktioner tjänsten har och vad ikonerna gör (Ahmad, Batool, Khalid & 
Ibtasam 2017; Bayor et al., 2018). Det är dock viktigt att ikonerna är familjära för användaren 
(Bayor et al., 2018). Därför är det essentiellt att designers är noggranna med vilken uppfattning 
och tankesätt ikonerna speglar på användarna, eftersom detta kan påverka godkännandet och 
användningen av teknologin (Bayor et al., 2018).  
 
Flertalet studier visar på att ett ikonbaserat gränssnitt kombinerat med ljudfeedback är det mest 
fördelaktiga sätt att hjälpa illitterata personer och att detta kan öka användbarheten av tjänsten 
(Lalji & Good, 2008; Dhakhwa et al., 2007). 
 
2.1.1.1 Ljud- och röstfeedback 
Tillägget med ljudfeedback till redan existerande textbaserat gränssnitt kan göra en märkbar 
skillnad när det kommer till förståelse och inlärning för en illitterat användare (Findlater et al., 
2009). Att ha ljudfeedback i åtanke när gränssnitt är i inledande faser av designprocessen är 
väsentligt då det är betydligt lättare att implementera ljud i detta skede än att implementera ljud 
i ett redan existerande gränssnitt (ibid.). 
 
Implementation av ljud i ett gränssnitt är användbart i många avseenden. Det har till exempel 
visat sig att användare både får större förståelse samt att de löser uppgifter med större precision 
när ljud är implementerat (ibid.), även för att särskilja tvetydiga objekt är ljud fördelaktigt 
(ibid.) då de kan ge en förklaring av vad objektet föreställer. På detta vis kan feltolkning av 
objekt undvikas och användaren förstår således redan från första stund vad de betyder (Friscira 
et al., 2012). Ljudfeedback har också en betydande funktion när det kommer till självkänsla hos 
användaren då det har visat sig i studier att positiva ljud när uppgifter är avklarade har ökat 
användarens entusiasm för att fortsätta använda applikationen (ibid.).  
 
Röstfeedback kan användas när gränssnitt ska designas för illitterata då det ger en direkt 
feedback när användaren gör något (Findlater et al., 2009). Gränssnitt med röstfeedback 
resulterar i bättre förståelse och större noggrannhet när illitterata löser olika uppgifter (ibid.). 
Detta belyser vikten av att ha röst-/ljudfeedback när gränssnitt för illitterata ska designas. 
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2.1.2 Gränssnittsuppbyggnad 
Forskning visar att illitterata generellt har svårt att förstå digitala gränssnitt då det är ett 
främmande område och de inte har den textuella eller numeriska kunskapen som krävs för att 
använda dem (Medhi, Toyama, Joshi, Athavankar & Cutrell, 2013). Illitterata har svårt att 
använda hierarkiskt uppbyggda gränssnitt, och en listvy som visar alla funktioner samtidigt på 
en datorskärm har visat sig vara enklare att förstå och använda (ibid.). Det är dock svårt att visa 
fler än ett fåtal funktioner samtidigt på en mobiltelefon på grund av det begränsade 
skärmutrymmet därför kan en hierarkisk gränssnittsuppbyggnad vara bättre anpassad på 
mobiltelefonen (ibid.).  
 
2.1.2.1 Hierarkisk 
Illitterata användare har svårt att förstå konceptet med hierarkisk gränssnittsuppbyggnad och 
det tar längre tid att hitta rätt funktioner för att de inte har lärt sig att huvudkategorierna i ett 
hierarkiskt gränssnitt representerar flera andra grupper av sidor (Medhi et al., 2013). En 
hierarkisk gränssnittsstruktur försvårar för illitterata användare då de lätt tappar fokus i 
gränssnittet (Chaudry et al., 2012; Lalji & Good, 2008) samt att de inte förstår logiken i 
gränssnittet. Till exempel visar ett flertal studier på att det är svårt för en illitterat användare att 
förstå hur de ska navigera sig bakåt i ett gränssnitt om de av misstag har tagit fel “väg” i 
hierarkin då en bakåtpil antas gå tillbaka en sida och inte upp i hierarkin (Medhi et al., 2013; 
Chaudry et al., 2012).  
 
Undersökningen Lalji och Good (2008) genomförde visade på att ett hierarkiskt gränssnitt till 
en början gjorde deltagarna exalterade över funktionerna dessa gränssnitt kan ha, dock blev 
antalet instruktioner förvirrande och detta ledde istället till att deltagarna kände att de inte var 
tillräckligt smarta för att använda en mobiltelefon.  
 
2.1.2.2 Listvy 
Ett gränssnitt med en listvy visar sig vara enklare att förstå då illitterata använder sig av pilarna 
utan att tveka (Medhi et al., 2013). Detta kan bero på att de sedan tidigare har memorerat genom 
äldre telefoner att en bakåtpil generellt pekar åt vänster och en framåtpil pekar åt höger (ibid.). 
I ett gränssnitt med listvy så är det möjligt att visa flera symboler, för att det ska funka på en 
dator måste dock en scrollfunktion implementeras och illitterata har svårt att förstå användandet 
av en scrollfunktion då de inte uppfattar att det finns något längre ner på skärmen (Friscria, 
Knoche & Huang, 2012; Medhi et al., 2013).  
 
2.1.3 Hårdvara 
Mobiltelefonen har blivit en central del för människor i utvecklingsländer trots att det finns 
brister i infrastrukturen, exempelvis tillgång till elektricitet (Friscira et al., 2012; Chimalakonda 
& Nori, 2013). Trots dessa brister så har mobiltelefontillverkare insett hur mobiltelefonen kan 
vara till hjälp för människor som arbetar med lantbruk i utvecklingsländer (Friscira et al., 2012). 
Putnam et al. (2009) ger ett exempel på hur den enkla infrastrukturen som mobiltelefonen 
medför förenklar för till exempel lantbrukare i Indien, detta eftersom lantbrukare på ett enkelt 
sätt kan få tillgång till information som hjälper dem i sitt dagliga arbete. 
 
2.2 Användbarhet och tillgänglighet 
Användbarhet är ett kvalitetsattribut som utvärderar hur enkla användargränssnitt är att använda 
[1]. Användare tolererar inte längre applikationer som inte är visuellt tillfredsställande, 
långsamma och svåra att navigera sig i. Därför kan långsam laddningshastighet och dålig 
funktionalitet skrämma iväg användare [1]. Det är därför viktigt att designers tar sig tiden att 
förstå behoven och motivationen hos användaren, så innehållet kan skräddarsys därefter. För 
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att få en tydligare bild av vad användbarhet är beskriver ISO 9241-11:2018 (Ergonomics of 
human-system interaction) användbarhet som “den utsträckning i vilken specificerade 
användare kan använda ett system, en produkt eller en tjänst för att uppnå specificerade mål, 
med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett specificerat 
användningssammanhang” [3].  
 
Det har skett ett paradigmskifte inom design, tidigare fokuserade användbarhet på den moderna 
användaren, dock har designers insett vikten av att designa för en så bred och varierad målgrupp 
som möjligt. Under detta skifte har flertalet metoder tagits fram för att inkludera en så stor 
målgrupp som möjligt. Universal Usability är en av dem som tagits fram för att göra 
informations- och kommunikationsteknik användbart och tillgängligt för alla människor, 
oavsett förutsättningar (Liu, Lee, Kascak & Sanford, 2015). Att göra teknologi tillgängligt för 
till exempel människor med funktionsvariationer är en essentiell del då det ger dem samma 
tillgång till information och således en jämlik chans i dagens digitala värld (Henry et al., 2014).  
 
Filosofin om Universal Accessibility betonar behovet av att designa användargränssnitt utan att 
lägga till onödiga barriärer (Abascal & Nicolle, 2005). Dessa gränssnitt bör vara lätta att 
anpassa för alla människor, även om en del kan behöva särskild utrustning för att använda dem 
(ibid.). Ett flertal designriktlinjer, designprinciper, heuristiker och rekommendationer 
utvecklades för att adressera användbarhetsproblem för den allmänna befolkningen, dock 
fokuserar nuvarande designriktlinjer och principer på specifika funktionsvariationer (Liu et al., 
2015). Målet med Universal Accessibility är att producera system som kan användas av alla, 
oavsett vad de har för kognitiva eller fysiska färdigheter (ibid.), faktum är att om en produkt 
ska bli framgångsrik måste samtliga intressenter tas i beaktning (Abras, Maloney-Krichmar & 
Preece, 2004). 
 
Att designa för tillgänglighet kräver kunskap och erfarenhet från designern, dock så har de 
flesta designers ingen tidigare erfarenhet av design för människor med funktionsvariationer 
(Abascal & Nicolle, 2005; Abascal & Azevedo, 2007). Trots att designers är medvetna om 
tillgänglighetsproblem och har viljan att designa för att motverka dem så kan det uppstå 
svårigheter eftersom det finns brist på erfarenhet i området (Abascal & Nicolle, 2005). Cleg-
Vinell, Bailey och Gkatzidou (2014) argumenterar dock för WCAG som är internationella 
tillgänglighetsriktlinjer för webben. Dessa riktlinjer syftar mot att göra design tillgänglig för 
människor med olika typer av funktionsvariationer. Således ger de en möjlighet att designa för 
en bredare målgrupp (Clegg-Vinell et al., 2014; [2]). Generellt sett bör designers dock inte lita 
blint på riktlinjer då de kan vara osammanhängande eller opålitliga i fel kontext (Abascal & 
Nicolle, 2005). 
 
2.3 Sammanfattning av litteraturstudien 
Tidigare har design för illitterata varit ett förhållandevis outforskat område, och den tidigare 
forskningen som är gjord är ständigt implementerad i äldre hårdvara (till exempel Chipchase, 
2005, Lalji & Good, 2008 & Dhakhwa et al., 2007). Även ny forskning (till exempel Bayor et 
al., 2018 & Ahmad et al., 2017) som påträffades i litteraturstudien är inte heller tidsenlig då den 
riktar sig mot antingen ett icke digitalt gränssnitt eller ett utdaterat digitalt gränssnitt. Det 
förekommer således en tydlig problematik när digitala gränssnitt ska designas för illitterata 
eftersom det delvis finns begränsad forskning inom ämnet, men också att en oansenlig mängd 
av forskningen undersöker hur ett ikonbaserat gränssnitt bör designas i sin helhet, och endast 
hur olika delar av ett gränssnitt kan designas för att underlätta för den illitterata användaren. 
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För att designa för illitterata målgrupper så bör designen utgå från att vara textfri. Det finns 
olika tillvägagångssätt för att designa ett textfritt gränssnitt som är anpassat för illitterata. Ett 
sätt att designa för illitterata är att sätta sig in i deras kultur och utifrån detta använda sig av 
deras specifika kommunikationsstil (Ford & Kotze, 2005). Kommunikationsstilar varierar 
beroende på kultur och därför bör designern ha i åtanke vilka ikoner som används och hur ljud 
representeras i designen. Det är även viktigt att designa gränssnitt så att målgruppen enkelt 
förstår strukturen av tjänsten. Medhi et al. (2013) skriver att ett hierarkiskt gränssnitt gör att 
illitterata snabbt tappar fokus då det inte är ett logiskt flöde för dem. Hierarkiska gränssnitt är 
dock bättre anpassade för mobiltelefoner än vad listvy är således bör designers överväga vilken 
struktur tjänsten ska ha. 
 
Det finns uppenbara utmaningar när design ska tas fram för illitterata, främst att målgruppen är 
oerhört varierad och därför är det väsentligt att ta både tillgänglighet och användbarhet i 
beaktning när produkter designas. Detta eftersom något som är tillgängligt för målgruppen inte 
nödvändigtvis behöver vara användbart och vise versa.  
 
I tabell 1 sammanfattas slutsatserna från litteraturstudien. De teman som har identifierats i 
litteraturstudien ger en stabil grund att förhålla sig till när prototypen senare skulle designas. 
De fyra teman har även kopplats samman med tillgänglighet och användbarhet för att ge 
tydlighet i kommande utvärderingsstadie. 
 

Tabell 1. Sammanfattning över slutsatser från litteraturstudien. 
Tema Slutsatser från litteraturstudien Referens 

Relaterbara 
ikoner  

Tjänsten ska tala användarens språk, 
således ska ikoner vara utformade på ett 
sätt så användaren känner igen dem och 
förstår vad de gör. 

Ford & Kotze, 2005; 
Chipchase, 2005; Henry et al., 
2014; [1] 

Tydliga ikoner Ikonerna bör vara lättförstådda, tydliga 
och inte likna något annat i gränssnittet då 
användaren memorerar gränssnittet. 

Bayor et al., 2018; Medhi et 
al., 2011; Ahmad et al., 2017; 
[1] 

Tydlig 
struktur 

Gränssnittet får inte vara strukturerat på ett 
sådant sätt att användaren lätt tappar fokus 
under användning. 

Medhi et al., 2013; Chaudry et 
al., 2012; Friscria et al., 2012; 
Lalji & Good, 2008; Henry et 
al., 2014 

Ljud- och 
röstfeedback 

Ljud- och röstfeedback är att föredra då 
det ökar användbarheten i gränssnittet och 
underlättar interaktionen för användaren. 

Lalji & Good, 2008; Dhakhwa 
et al., 2007; Findlater et al., 
2009 
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3 Metod 
I metodavsnittet beskrivs studiens forskningsansats och dess tillvägagångssätt. De 
datainsamlingsmetoder som använts, samt genomförande av analys, utvärdering och etiska 
överväganden beskrivs. Sist diskuteras metodkritik. 
 
3.1 Översikt av undersökningsmetod 
För att besvara frågan “Hur kan ikonbaserade gränssnitt designas för att främja tillgänglighet 
för illitterata?” har en designorienterad forskningsansats använts. En designorienterad 
forskningsansats lämpar sig väl då den kan ge kunskap och förståelse för det identifierade 
designproblemet genom skapandet av en prototyp (Hevner et al., 2004). Detta behövs för att 
lyckas skapa en artefakt som fungerar i den tilltänkta kontexten (ibid.). För att kunna se framtida 
effekter av designen på konkreta sätt utvärderas prototypen och på detta vis kan vissa framtida 
effekter förutsägas innan artefakten utvecklas (Lim, Stolterman & Tennberg, 2008). 
Prototyperna som skapats möjliggjorde utvärdering av slutsatserna som identifierades i 
litteraturstudien. 
 
En litteraturstudie genomfördes för att få en bredare kunskap och bättre förståelse kring de 
ämnen som forskningsfrågan adresserar, det vill säga ikonbaserade gränssnitt, design för 
illitterata samt användbarhet och tillgänglighet. Slutsatser från litteraturstudien sammanställdes 
i en sammanfattande tabell, denna låg senare till grund för hur prototyperna skulle designas. 
Hevner et al. (2004) argumenterar för att en prototyp är en essentiell del i designorienterad 
forskning, då den kan användas som en plattform för idéer som sedan kan utvärderas och 
itereras i målet mot ny kunskap.  
 
Insikterna från litteraturstudien låg till grund för skapandet av två prototyper som designades 
efter två designhypoteser. En av hypoteserna utgick från informanternas teknikvana och i denna 
implementerades därför ikoner med en traditionell utformning, den andra hypotesen utgick 
delvis från Lalji och Good (2008) och Bayor et al. (2018) argumentation kring deisng för 
illitterata. De skriver att ikoner inte bör vara designade för att ange någon funktion, ikonerna 
bör istället vara designade på ett sätt som är relaterbart för användaren. Eftersom informanterna 
endast var arabisktalande var en tolk närvarande för att förmedla information mellan parterna. 
Materialet som samlades in från utvärderingarna analyserades utifrån kriterier. De fyra 
utvärderingskriterierna är följande: Känner användaren igen ikonerna? Används ikonerna på 
rätt sätt? Upplever användaren att gränssnittet har en tydlig navigation? samt Ökar ljud- och 
röstfeedbacken tillgängligheten i gränssnittet för användaren? Kriterierna har framtagits med 
hjälp av de teman som kunde identifieras i litteraturstudien, till exempel är kriteriet “Känner 
användaren igen ikonerna?” framtaget ur temat relaterbara ikoner.  
 
3.2 Litteratursökning 
I litteraturstudien har relaterad forskning samt centrala begrepp för studien beskrivits. I 
litteratursökningen identifierades artiklar inom relevanta områden, såsom HCI (Human 
computer interaction) och IS (Information systems). Databaserna Google Scholar och Scopus 
användes och för att identifiera relevant litteratur användes nyckelorden: illiterate, Universal 
Design, Inclusive Design, HCI, Universal Usability. Nyckelorden användes i olika 
kombinationer för att precisera sökandet och således kringgå irrelevant litteratur. Artiklarna 
som inkluderades i undersökningen hämtades främst från journaler och konferenser som berör 
områdena informatik och pedagogik exempelvis: Scandinavian Journal of Educational 
Research, Universal Access in Human-Computer Interaction. För att finna artiklar vars relevans 
var hög för denna studie lästes först artiklarnas abstrakt samt nyckelord. Valda artiklar 
bedömdes sedan utifrån publiceringsår, forskningsfält och antal citeringar. Äldre artiklar ansågs 
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relevanta då de används i nyare artiklar och beskriver utmaningar som är relevanta än idag. 
Nypublicerade artiklar med färre citeringar granskades mer grundligt då de inte haft samma 
genomslag som de äldre artiklarna. Trots detta ansågs de vara viktiga då de låg mer relevant i 
tiden.  
 
3.3 Prototyp 
För att undersöka hur ikonbaserade gränssnitt kan designas för att främja tillgänglighet för 
illitterata, designades två prototyper där funktionen hos ikonerna är likadana, men ikonerna har 
olika utformning. Ikonernas utformning baseras på designhypoteserna som genererades från 
utkomsten av litteraturstudien. Prototyperna gjorde det möjligt att utvärdera de ikonval som 
användes, att kunna visualisera de valda ikonerna på ett tydligt sätt samt se vilka ikoner som 
lämpade sig bäst ur ett tillgänglighetsperspektiv för en illitterat målgrupp. 
 
3.4 Utvärdering av prototyp 
3.4.1 Genomförande 
För att ett gränssnitt ska vara användbart för illitterata behöver gränssnittet vara tillgängligt, 
därför är det av stor vikt att utvärdera om ikonerna känns igen eller inte. Även funktionaliteten 
hos ikonerna var av väsentlig karaktär att utvärdera eftersom det var viktigt för oss att se om 
användaren förstod vad ikonerna gjorde. Vidare utvärderades även navigationen i protoyperna 
samt om den implementerade ljudfeedbacken förstods och om den underlättade för 
informanterna. Detta gjordes genom utformandet av två gränssnitt. Gränssnitten designades 
utifrån två hypoteser som behandlar hur design för studiens målgrupp bör designas. 
Utvärderingarna genomfördes på totalt elva informanter vid elva separata tillfällen, första 
gränssnittet med sex informanter och andra gränssnittet med fem informanter. Utvärderingarna 
var utformade på detta vis eftersom informanterna inte skulle kunna memorera gränssnittet, 
således skulle informanterna inte ha någon förkunskap om gränssnittet.  
 
Empirin samlades huvudsakligen in genom observationer. Observationer är en bra metod när 
forskaren vill se vad som händer, höra vad som sägs och följa människors interaktion 
(Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). Målet med utvärderingarna var att testa 
användbarheten i prototypen, samt tillgängligheten hos ikonerna. Skulle ikonerna i gränssnitten 
inte vara designade på ett vis så de var tillgängliga för informanterna hade även den 
övergripande användbarheten i gränssnitten hämmats. Hade fokus enbart legat på att utvärdera 
användbarheten i gränssnitten hade detaljnivån som tillgänglighetsperspektivet medför 
försvunnit, vilket var väsentligt för att få gränssnitten användbara för vår målgrupp. 
 
Gustafsson et al. (2011) lyfter att videoinspelningar är ett bra sätt att observera på när det inte 
går att uppnå samma resultat med hjälp av andra datainsamlingsmetoder. Utvärderingarna 
spelades därför in. Eftersom språkbarriären var påtaglig mellan oss och informanterna var det 
av stor vikt för oss att kunna spela in observationerna. Dock bör videoinspelningar göras med 
respekt för de medverkande personernas privatliv då informanterna lätt kan identifieras 
(Gustafsson et al., 2011), och eftersom målet var att se hur informanterna upplevde ikonerna 
och om informanterna tvekade över något spelades endast informantens hand samt skärmen på 
mobiltelefonen in. Videoinspelningarna kompletterades med observationer, då viktig 
information kan missas eftersom informanternas ansiktsuttryck och kroppsspråk inte var 
möjliga att se på inspelningarna. På detta vis blev det möjligt att se om informanterna tvekade 
eller kände sig obekväma i användningen av prototypen. 
 
I takt som observationerna genomfördes ställdes följdfrågor kring hur informanterna upplevde 
ikonerna och om de förstod syftet med ikonerna. Huvudsakligen samlades empirin in genom 
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observationer då insikten över att intervjuer med informanterna inte skulle kunna ge oss det 
djupet som observationerna skulle ge oss. Observationerna samt videoinspelningarna gjorde det 
möjligt att se om informanterna tvekade eller kände sig obekväma av användningen av 
prototypen. Frågor angående ikonerna och dess funktion ställdes kontinuerligt under 
utvärderingarnas gång för att tydligare kunna förstå hur informanterna upplevde ikonerna samt 
om de förstod vad de föreställde och vilken funktion de hade.  
 
Eftersom språkbarriären mellan oss och informanterna var påtaglig samt att språkkunskapen 
hos informanterna var limiterad var intervjuer inte ett lämpligt tillvägagångssätt för att försöka 
få djupare förståelse i informanternas sätt att interagera med prototypen. Dock ställdes enklare 
frågor till informanterna som del i utvärderingarna. För att informanterna skulle känna sig 
trygga i situationen förmedlades informationen om undersökningen via en tolk som jobbar för 
SFI och regelbundet kommer i kontakt med informanterna. Tolken var också en del av 
utvärderingen då han förmedlade de enklare frågorna till informanterna. Frågor som tolken 
kunde få förmedla var till exempel “Var hade du tryckt för att gå till nästa uppgift?” och “Vad 
symboliserar de olika ikonerna för dig?”. Frågorna ställdes för att kunna få en större förståelse 
kring hur informanterna upplevde de olika ikonerna, samt om uppbyggnaden av gränssnittet 
var av rimlig karaktär.  
 
För att följa kraven från Vetenskapsrådet (2002) informerades informanterna kring syftet med 
forskningen, att det är fritt för dem att medverka och att de kan avbryta sin medverkan när de 
vill. För att få så rikt material som möjligt informerades informanterna om deras uppgift i 
undersökningen och hur testet kommer att gå till.  
 
3.4.2 Urval 
Eftersom studien ämnar svara på hur ikonbaserade gränssnitt kan designas för att främja 
tillgänglighet för illitterata har elva informanter rekryterats för att utvärdera prototyperna. 
Informanterna som rekryterades läser första steget på SFI Halmstad. Urvalet riktade sig mot 
elever som läser första steget då dessa människor har limiterad skolgång från sina hemländer 
och därmed passade in i målgruppen för studien. Ett kriterium var att informanterna inte har 
haft tillgång till, eller haft begränsad tillgång till strukturerad skolgång. Då problemområdet 
breder ut sig över samtliga åldrar och kön har inte dessa tagits i beaktning i urvalet då de inte 
ansetts vara relevant för studien. Att kön och ålder inte togs i beaktning berodde på att vi inte 
ville styra utvärderingarna genom att peka ut individer som skulle utföra uppgifterna. 
Informanterna fick själva välja om de ville vara med i utvärderingen, således blev både 
könsfördelningen och åldersfördelningen slumpmässig.  
 

Tabell 2: Sammanfattning av informanter 
Informant Ålder Kön Gränssnitt 

1 ~ 40 år Man 1 

2 ~ 40 år Man 1 

3 ~ 40 år Man 1  

4 ~ 30 år Man 1 
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5 ~ 30 år Kvinna 1 

6 ~ 50 år Kvinna 1 

7 ~ 40 år Kvinna 2 

8 ~ 40 år Man 2 

9 ~ 55 år Man 2 

10 ~ 60 år Kvinna 2 

11 ~ 20 år Kvinna 2 

 
3.4.3 Analysmetod 
För att möjliggöra för en innehållsanalys transkriberades det empiriska materialet som bestod 
av videoinspelningar, samt anteckningar från observationer. För att belysa innehållets betydelse 
är en innehållsanalys fördelaktig då innehållet fördelas till förutbestämda kategorier (Myers, 
2013), vilket i den här analysprocessen var de fyra utvärderingskriterierna som togs fram utifrån 
de fyra teman som identifierades i litteraturstudien. För att få utvärderingarna noggrant 
dokumenterade kombinerades videoinspelningar och anteckningar från utvärderingstillfällena. 
Detta gav större insikt i vad som berättades och på så sätt kunde mer utförliga koder formuleras. 
 
Det är viktigt att känna sitt material väl för att inte missa väsentliga delar i resultatet (Braun & 
Clarke, 2006). Att koda insamlade data är därför en viktig del i analysprocessen för att göra 
data hanterbar och för att på ett strukturerat sätt kunna tolka den (Myers, 2013). Analysen 
inleddes med att gå igenom anteckningarna från observationerna samt analysera 
videoinspelningarna för att se olika mönster i hur informanterna använde prototyperna. I 
videoinspelningarna fanns även kommentarer från informanterna samt svar på frågorna som 
ställdes till dem. Utifrån detta material kunde koder skapas för att sedan matchas med de fyra 
utvärderingskriterierna: Känner användaren igen ikonerna? Används ikonerna på rätt sätt? 
Upplever användaren att gränssnittet har en tydlig navigation? samt Ökar ljud- och 
röstfeedbacken tillgängligheten i gränssnittet för användaren?  
 
3.5 Etiska övervägande 
Studien involverade människor och därför följdes vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. När människor är inblandade i studien 
behöver etiska övervägande alltid göras (Vetenskapsrådet, 2002). För studien var 
individskyddskravet speciellt betydelsefullt, då personerna som är inblandade i studien inte ska 
utsättas för fysisk- eller psykisk skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet 
(2002) lyfter fram fyra krav inom individskyddskravet för att föra säker forskning: 
samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Här nedan 
beskrivs de fyra krav som studien har utgått från. Samtliga krav förmedlades till de personerna 
som deltog i undersökningen innan den genomfördes. Med tanke på Vetenskapsrådets (2002) 



 12 

rekommendationer kring anonymisering har även namn och uppgifter som kan kopplas till 
informanterna uteslutits. 
 
3.5.1 Samtyckeskravet 
Deltagaren måste lämna samtycke om att delta i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002), därför 
blev informanterna informerade om vilken typ av insamlingsmetod som används samt att de 
när som helst får avbryta undersökningen, utan att lämna någon anledning till varför de inte vill 
fortgå (Vetenskapsrådet, 2002). Muntligt samtycke erfordrades från samtliga informanter. 
Muntligt samtycke användes då målgruppen inte hade någon skriftlig kunskap och därför inte 
kunde skriva på ett samtyckesavtal. 
 
3.5.2 Informationskravet 
Informanterna måste informeras om undersökningens syfte och mål innan utvärderingen görs 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna informeras också om att hen kan neka att besvara de 
frågorna som ställs (Vetenskapsrådet, 2002). Via en tolk förmedlades information om vad syftet 
med undersökningen var samt att de inte behövde svara på någon fråga om de inte förstod eller 
tyckte att frågan var jobbig eller svår att svara på. 
 
3.5.3 Nyttjandekrav 
Personerna som är inblandade i undersökningen ska informeras om att den insamlade 
informationen endast kommer användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). De 
ska också informeras om att deras personuppgifter inte kommer användas på något sätt som 
kommer påverka individen (Vetenskapsrådet, 2002). I utvärderingarna användes 
videoinspelningar och i skedet innan inspelningarna började informerades informanterna om 
att all information om dem inte på något sätt kommer att användes utanför studien. 
 
3.5.4 Konfidentialitetskrav 
För att behålla informanternas anonymitet hanteras personuppgifter separat mot allt annat 
material som samlats in. Uppgifter som insamlats ska hanteras så att utomstående inte kan 
identifiera deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). För att informanterna och/eller dess anhöriga 
således inte ska känna något obehag eller känna sig kränkta informerades deltagarna om att 
tystnadsplikt gällde för oss.  
 
3.6 Metoddiskussion 
I utvärderingarna användes en kvalitativ metod. Styrkorna med en kvalitativ metod ligger i att 
tillåta människors insikter och erfarenheter att generera nya förståelser och sätt att se på världen 
(Fejes & Thornberg, 2015). Eftersom målet med utvärderingarna var att tydligt se och förstå 
vilka ikoner som var mest tillgängliga för användarna lämpade sig en kvalitativ metod väl. 
Observationer utfördes för att ytterligare se hur användarna interagerade med prototypen. I takt 
som observationerna genomfördes ställdes följdfrågor kring hur informanterna upplevde 
ikonerna och om de förstod syftet med ikonerna. Huvudsakligen samlades empirin in genom 
observationer då insikten över att intervjuer hade varit svåra att extrahera väsentlig information 
ur. Eftersom en tolk hade behövt översätta intervjufrågorna samt översätta svaren tillbaka till 
oss var det inte möjligt för oss att säkerställa kvaliteten på svaren. Observationerna samt 
videoinspelningarna gjorde det möjligt att se om informanterna tvekade eller kände sig 
obekväma i användningen av prototypen. Frågor angående ikonerna och dess funktion ställdes 
kontinuerligt under undersökningarnas gång för att tydligare kunna förstå hur informanterna 
upplevde ikonerna samt om de förstod vad de föreställde och vilken funktion de hade. För att 
få större förståelse kring ikonval hade det varit fördelaktigt att skapa fler gränssnitt för att få 
fler versioner på ikoner. Fler gränssnitt hade gett fler kombinationer och sedermera lett till en 
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djupare studie. Med tanke på tidsbegränsningen valdes dock endast två gränssnitt då det ansågs 
vara rimligt att kunna utföra inom den givna tidsramen.  
 
Utvärderingarna genomfördes med elva individer som är studerande vid SFI Halmstad, och 
genomfördes vid två separata tillfällen där två prototyper utvärderades för att få insyn i vilka 
av de implementerade designlösningarna som var bäst lämpade för den illitterata målgruppen. 
De medverkande var i varierad ålder, av olika kön och med olika geografisk bakgrund. Kön bör 
inte göra någon skillnad för utvärderingarna, dock kan både ålder samt geografisk bakgrund 
spela roll för studien då de yngre både var mer bekanta med teknologi och enklare tog till sig 
teknik samt att de ofta var från större orter än de äldre. På grund av detta urval av informanter 
ansågs resultatet spegla hela målgruppen, dock kan det blivit annorlunda resultat om det endast 
varit äldre människor som tog del av utvärderingen då deras teknikvana inte är lika stor som 
hos de unga. 
 
Situationen som uppstår runt ett test kan vara en situation som flertalet av informanterna inte 
är vana vid, detta kan skapa stress hos dem och således påverka studiens resultat. För att 
undvika stress och obehagliga känslor för informanterna genomfördes testet i en avskild och 
lugn testmiljö, då det kan skapa trygghet hos informanten (Denscombe, 2014). Därför 
genomfördes utvärderingarna i en miljö som var bekant för informanterna, i detta fall handlade 
det om ett uppehållsrum där de flesta elever brukar tillbringa sin tid mellan lektioner. Denna 
lokal valdes då det var viktigt för utvärderingarna att informanterna kände sig trygga och 
bekväma i testmiljön. 
 
För att kunna genomföra och förmedla syftet med utvärderingen användes en tolk då 
språkbarriären mellan oss och informanterna var stor. Tolkens uppgift var således att förmedla 
uppgifter för utvärderingen samt översätta om informanterna hade några funderingar eller ville 
beskriva något som de inte förstod. Detta kan ha haft påverkan på utvärderingsresultatet då 
tolken kan ha missat eller förmedlat felaktig information mellan oss och informanterna. Dock 
så uppfattades det som att tolken var tydlig med vad som skulle förmedlas till informanterna 
och översatte deras svar korrekt.  
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4  Designstudien 
4.1 Problemidentifieringsfas 
Tidigare har problemen som finns kring tillgänglighet endast skrivits om ur ett perspektiv där 
människor med funktionsvariationer tas i beaktning. Trots att mobiltelefoner anses som en 
väsentlig del för människor i utvecklingsländer, där en ansenlig mängd av invånarna saknar 
skolgång, skrivs det sällan om hur gränssnitt på en mobiltelefon ska designas för en illitterat 
målgrupp. De flesta tjänster och gränssnitt är designade utifrån ett västerländskt perspektiv 
(Lalji & Good, 2008). Problemen ligger bland annat i att gränssnitten är textbaserade, vilket 
gör dem nästintill omöjliga att använda för illiterata. Då kunskapen fortfarande är begränsad 
om hur gränssnitt bör designas för illitterata ämnade studien att undersöka hur ett icke 
textbaserat gränssnitt kan designas, och hur ikoner kan ersätta text och fortfarande ge ett 
förståeligt och tydligt gränssnitt. För att utvärdera problemen som har identifierats skapades två 
prototyper vars syfte var att tydliggöra hur slutsatserna från litteraturstudien kan appliceras i 
design. 
 
4.2 Design 
Här redovisas designvalen gjorda för den framtagna prototypen. Prototypen är på en 
applikation som eleverna på SFI kan använda som läxhjälp. Två gränssnitt med olika ikonval 
skapades utifrån designhypoteser som togs fram ur litteraturstudien. Gränssnitten 
utvärderades sedan för att se vilka ikonval som är bäst lämpade för en illitterat målgrupp. De 
olika ikonvalen presenteras här under de olika teman som identifierades i litteraturstudien. 
 
4.2.1 Relaterbara ikoner 
Ikonerna som används i prototyperna är till stor del ikoner som traditionellt sett används inom 
gränssnittsdesign. Ikonerna är valda utifrån insikten att informanterna har viss vana av 
teknologi sedan tidigare, samt att de just nu lever i en västerländsk kontext.  
 
Prototyp 1 är designad utifrån en västerländsk kontext, medan prototyp 2 har tagit inspiration 
från bland annat Bayor et al. (2018) och Lalji och Good (2008) studier där de skriver om hur 
designers måste ta hänsyn till användarens tidigare erfarenheter och att ikondesign bör anpassas 
efter användaren. Bayor et al. (2018) argumenterar för ett gränssnitt med ikoner som relaterar 
till användarens kontext, snarare än traditionell ikondesign, därav implementationen av 
öronikonen i gränssnitt 2 (se figur 6). Pilikoner används dock i båda gränssnitten då det är en 
metafor för riktning som återfinns överallt i samhället och eftersom informanterna befinner sig 
i en västerländsk kontext antogs det att de förstod den fundamentala funktionen hos pilar.  
 
I de två prototyperna valdes olika design på ikonerna, en med en cirkel runt och en utan. Detta 
gjordes då vi ville se vilken typ av design på ikonerna som var lättast att förstå. En markant 
skillnad var att pilarna i gränssnitt 2 “saknade” ett streck (se figur 4) och att taket på huset i 
gränssnitt 2 inte var lika tydligt markerat som i gränssnitt 1 (se figur 5). För att förtydliga att 
ikonerna var knappar lades det en skugga bakom samtliga ikoner, detta för att ikonerna inte 
skulle kännas som en del av bakgrunden. 
 
För den implementerade ljudfeedbacken användes en högtalarikon i gränssnitt 1 (se figur 3) 
medan ett öra användes i gränssnitt 2 (se figur 6). Ikonerna och deras funktionalitet är 
implementerade för att ge användaren en möjlighet att vara självgående i gränssnittet genom 
att ge användaren den rösthjälp de behöver för att klara av uppgiften. De spelar upp ordet som 
beskriver vilket objekt det är som visualiseras på bilden.  
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Gränssnitt 1 

   
Figur 1: Visar pilarna för    Figur 2: Visar navigationsbaren  Figur 3: Högtalarikon 

listnavigationen       
Gränssnitt 2 

    
Figur 4: Visar pilarna för    Figur 5: Visar navigationsbaren  Figur 6: Öronikon 

listnavigationen 
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4.2.2 Tydliga ikoner 
För att funktionen hos ikonerna inte ska misstas och för att ikonerna inte blandas ihop är endast 
de ikoner som utför samma funktion lika varandra. Pilikonerna liknar varandra då funktionen 
som de utför är samma; den enda skillnaden är att den vänstra pilen för användaren till 
föregående uppgift och den högra för användaren till nästa uppgift (se figur 5 och 8). I 
navigationsbaren längst ner i gränssnittet finns två ikoner lokaliserade: en hjälpikon där 
användare kan hitta hjälp för att klara de olika uppgifterna, och en hemknapp som användaren 
kan använda när de vill ta sig tillbaka till startsidan (se figur 6). Dessa ikoner är placerade där då 
de ligger utanför listvyn och är ikonerna som navigerar användaren i det hierarkiska gränssnittet. 
Hemknappen tar användaren till huvudmenyn och frågetecknet tar användaren till en hjälpsida 
där de kan få hjälp om de fastnat med någon uppgift. Högtalar-/hörikonen är placerad bredvid 
bilden i gränssnittet (se Figur 7 & 10) då funktionen hos ikonen är att leverera ordet på objektet 
som visualiseras i bilden. För att inte skapa ett rörigt och svårnavigerat gränssnitt användes 
ikoner som har en minimalistisk design. 
 

Gränssnitt 1  

   
Figur 7: Visar pilarna för    Figur 8: Visar navigationsbaren  Figur 9: Högtalarikon 

listnavigationen  
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Gränssnitt 2 

   
Figur 10: Visar pilarna för   Figur 11: Visar navigationsbaren  Figur 12: Öronikon 

listnavigationen  
 

4.2.3 Tydlig struktur  
Prototypen är uppbyggd med listvyer snarare än en hierarkisk uppbyggnad då det är lättare för 
en illitterat att förstå strukturen i ett gränssnitt uppbyggt kring listvyer (Medhi et al., 2013). 
Dock så är ett hierarkiskt gränssnitt mer fördelaktigt vid design för en mobiltelefon. Därför 
gjordes en kombination av de båda där grunden i prototypen är utifrån en listvy medan 
startsidan (se Figur 11) och hjälpsidan (se Figur 13 och Figur 15) är uppbyggt i en hierarki. 
Frågetecknet samt husikonen är navigationen i det hierarkiska gränssnittet (se Figur 12 och 
Figur 14). Ahmad et al. (2017) skriver dock att det kan uppstå problematik när en hierarkisk 
gränssnittsuppbyggnad används i design för illitterata då de har svårt att förstå logiken i 
strukturen. Det optimala djupet på en applikation bör inte överstiga tre nivåer då illitterata är i 
större behov av en tydlig och lättförståelig struktur än vad en litterat användaren är (Medhi et 
al., 2011). Prototypen designades utifrån Medhi et al. (2011) förslag och har därför endast tre 
nivåer i hierarkin. Dessa är startsida, uppgiftssidan och hjälpsidan.  
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   Startsida         Gränssnitt 1 

   
Figur 13: Startsidan på         Figur 14: Ikonerna som leder    Figur 15: Hjälpsida 

prototypen           till hjälpsidan samt startsidan 
 

Gränssnitt 2 

   
Figur 16: Ikonerna soma leder            Figur 17: Hjälpsida 
till hjälpsidan samt startsidan  
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4.2.4 Ljud- och röstfeedback 
I de två prototyperna implementerades en ljud-/röstfunktion som är till för att ge användaren 
feedback om hur hen ska kunna slutföra uppgiften. I gränssnitt 1 är det en ikon som föreställer 
en högtalare (se figur 16) och i gränssnitt 2 är det en ikon som föreställer ett öra (se figur 17). 
Funktionen som dessa ikoner har är att de spelar upp ordet på det objekt som användaren ska 
skriva in på strecken/i rutorna. Klickar användaren således på ikonen spelas en röst upp som 
beskriver vad bilden föreställer.  
 

Gränssnitt 1   Gränssnitt 2 

  
Figur 18: Högtalarikon   Figur 19: Öronikonen 

 
4.3 Utvärdering 
Utvärderingarna genomfördes enskilt med elever på SFI Halmstad. Under utvärderingarna 
fanns en tolk närvarande för att minska språkbarriären som uppstod och för att empirin skulle 
bli så rik som möjligt. Utvärderingar genomfördes på totalt elva individer, sex för gränssnitt 1 
och fem för gränssnitt 2. Prototyperna testades enskilt så informanterna inte hade möjligheten 
att hjälpa varandra om/när de fastnade.  
 
4.3.1 Känner användaren igen ikonerna? 
Det första kriteriet för utvärderingen var igenkänningsfaktorn av ikonerna som implementerats 
i prototyperna. Kriteriet gjorde det möjligt att på ett tydligt sätt se vilken typ av ikondesign var 
bäst lämpad ur ett tillgänglighetsperspektiv. Eftersom informanterna varken kunde läsa eller 
skriva var det väsentligt att informanterna kände igen ikonerna för att de ska vara tillgängliga 
för dem. 
 
Under utvärderingarna ställdes frågor angående ikonernas utformning och huruvida 
informanterna kände igen ikonerna från något de använt eller sett tidigare. Med hjälp av svaren 
från frågorna sågs det vilka ikoner som kändes igen av användarna sedan tidigare och utifrån 
det se vilka som var mest tillgängliga för målgruppen. Utvärderingarna visade att de 
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traditionella ikonerna kändes igen av majoriteten av användarna och de nämnde att de sett dessa 
ikonerna tidigare i andra tjänster och i sina vardagliga liv. 
 
“För att gå mellan uppgifterna hade jag använt pilarna.” 
 - Informant 6 
 
“Jag känner igen ikonerna då jag har lärt mig dem på dator och min egen mobiltelefon.” 
 -Informant 2 
 
“Jag hade tryckt här för att lyssna :pekar på högtalarikonen:” 
 -Informant 5 
 
4.3.2 Används ikonerna på rätt sätt?   
Det andra kriteriet för utvärderingen var huruvida informanterna förstod ikonernas funktion. 
Eftersom ikoner är det enda sättet att interagera med gränssnittet var det av stor vikt att veta om 
informanterna förstod vad de olika ikonerna hade för funktion och använde de rätt. För att 
utvärdera om informanterna förstod innebörden observerades det hur de navigerade i tjänsten 
och det ställdes även frågor via tolken som fanns till vårt förfogande. Detta var till hjälp när 
användbarheten hos ikonerna skulle säkerställas. Genom utvärderingarna visade det sig att 
majoriteten av informanterna förstod ikonerna och använde de med säkerhet. 
 
Trots att frågetecknet kändes igen av användarna var det skillnad i hur det förstods mellan de 
två olika gränssnitten. Ingen av deltagarna som använde det första gränssnittet uttryckte 
tveksamhet gällande frågetecknet, medan det var större otydlighet gällande det andra 
gränssnittet. Frågetecknets funktion var inte det användarna var vana vid då somliga användare 
uttryckte att de hade använt frågetecknet för att få svar på en fråga. Ingen av informanterna 
använde sig av frågetecknet på eget initiativ. 
 
“Frågetecknet hjälper mig om jag har en fråga.” 
 -Informant 8 
 
“För att få hjälp när jag har en fråga hade jag tryckt här :pekar på frågetecknet:” 
 -Informant 7  
 
Även ifall majoriteten av informanterna förstod ikonerna så visade det sig finnas problem med 
att förstå funktionen på högtalarikonen/örat. En av informanterna uttryckte att hen trodde att 
högtalarens funktion var att säga till när något var fel. En annan uttryckte också att hen trodde 
att högtalarikonen var densamma som när högtalare aktiveras på telefonen. 
 
“Om jag vill lyssna på ordet hade jag tryckt här :pekar på högtalarikonen:” 
 -Informant 5 
 
“Hade jag velat ha hjälp hade jag tryckt på örat, då hade den (mobilen) sagt till mig att jag 
hade gjort fel” 
 -Informant 11 
 
“För att aktivera högtalare hade jag tryckt på högtalaren.” 
 -Informant 6 
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Samtliga informanter förstod funktionen på pilikonerna och vilken av pilarna som skulle 
användas beroende på vart i tjänsten de ville navigera sig. En del informanter uttryckte dock att 
de hade använt sig av hemknappen efter sista uppgiften för att bli klar.  
 
“Med pilen till vänster går jag tillbaka och med pilen till höger går jag framåt.” 
 -Informant 2 
 
“Jag trycker på pilarna för att bläddra mellan uppgifterna och se vilka uppgifter det är.” 
 -Informant 3 
 
“För att avsluta sista uppgiften så hade jag tryckt här :pekar på hemknappen:” 
 -Informant 9 
 
4.3.3 Upplever användaren att gränssnittet har en tydlig navigation?  
Det tredje kriteriet för utvärderingen innebär att gränssnittet ska vara uppbyggt på ett sätt så 
navigationen är logisk och att det är lättanvänt för informanterna. I gränssnittet finns det ikoner 
som visar hur man tar sig vidare eller tillbaka i hierarkin och därigenom låter användaren 
navigera fritt utan risk för att fastna. Eftersom gränssnitt som designas för illitterata målgrupper 
bör begränsas till maximum tre nivåer, uttrycktes inte något problem över hierarkin i 
gränssnittet. 
 
“För att gå tillbaka till uppgiften hade jag tryckt på pilen. :pekar på pilen som är placerad 
uppe i vänstra hörnet:” 
 -Informant 9 
 
Även listvyn mellan uppgifterna var tydlig och samtliga informanter förstod hur de skulle 
navigera sig mellan uppgifterna utan någon förklaring från oss.  
 
“Jag hade använt pilarna för att gå mellan uppgifterna, höger till nästa och vänster till förra.” 
 -Informant 5 
 
Vid ett tillfälle uppstod dock problem med navigationen som berodde på hårdvaran och inte 
prototypen, då gränssnittet inte var på informantens egen mobiltelefon. Informanten tryckte där 
tillbakapilen brukar vara placerad på en Android-telefon och eftersom utvärderingen utfördes 
på en iPhone skapade detta bekymmer.  
 
“Jag kan inte gå tillbaka :försöker trycka nere i det högra hörnet: (...) detta är inte min 
telefon.” 
 -Informant 10 
 
4.3.4 Ökar ljud- och röstfeedbacken tillgängligheten i gränssnittet för användaren?  
Det sista kriteriet för utvärderingen var att se om den implementerade feedbacken via ljud/röst 
som informanterna fick ta del av var tydlig och om den ökar tillgängligheten i prototypen och 
underlättade för informanterna i sitt användande av prototypen. Ljudfeedbacken tillåter 
informanterna att höra ordet på objektet som bilden symboliserar. Det hjälper även användaren 
att bli mer självgående i gränssnittet och stödjer användaren med en funktion så de kan korrigera 
om de gör ett fel. Majoriteten av informanterna uttryckte att ljudfeedbacken gav dem 
självförtroende genom att tydliggöra vilket ord uppgiften handlade om. 
 
“Jättebra att jag kan höra ordet” 



 22 

 -Informant 6 
 
“Jag gillar att jag kan höra ordet innan jag ska skriva det så jag lättare kan skriva det.” 
 -Informant 4 
 
“Jag gillar verkligen att jag kan höra ordet under tiden som jag skriver det. Bra att jag kan 
lyssna och rätta.” 
 -Informant 9 
 
Det var dock problematiskt för majoriteten av informanterna att använda sig av funktionen då 
de inte förstod vad den skulle göra. Flertalet av informanterna använde ljudfeedbacken först 
efter de blivit tillfrågade var de hade tryckt om de behövde ljudfeedback. 
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5 Diskussion 
För att avgöra ifall tillgänglighet främjas för illitterata människor genom att designa 
ikonbaserade gränssnitt så utgår diskussionen ifrån de fyra teman som identifierades i 
litterturstudien. Dessa är: relaterbara ikoner, tydliga ikoner, tydlig struktur och ljud- och 
röstfeedback. Syftet med diskussionen är att komma fram till designförslag som kan användas 
när ikonbaserade gränssnitt ska designas för illitterata målgrupper. 
 
5.1 Relaterbara ikoner 
För att designa för en illitterat målgrupp måste designers sätta sig in i den kulturella kontext 
som målgruppen befinner sig i. Eftersom målgruppen i denna studie är bosatt i en västerländsk 
kontext men kommer från en annan kulturell kontext valdes traditionella ikoner för att se 
huruvida de var relaterbara eller ej. Detta trots att Lalji och Good (2008) argumenterar för att 
det kan bli problematiskt att använda ett västerländskt designperspektiv för denna målgrupp. 
Studien visade att informanterna kunde relatera till de flesta ikoner som användes i gränssnittet 
dock så var det svårt att förstå vad de gjorde då de inte förväntat sig att en viss ikon skulle 
användas i den kontexten.  
 
Människor lär sig olika kommunikationsstilar beroende på vilken social kontext de befinner sig 
i (Ford & Kotze, 2005) och eftersom gränssnittet i tjänsterna är sättet användare och tjänsten 
kommunicerar med varandra bör ikonerna i gränssnittet vara utformade på ett sådant sätt att 
användaren känner igen dem (Bayor et al., 2018). Ikoner i gränssnitt kan vara avgörande 
huruvida användare väljer att använda tjänster och produkter, därför är det en vital del i design 
för illitterata målgrupper att ikonerna är bekanta (Bayor et al., 2018). Ikonerna som 
implementerades i prototypen används i vardagliga digitala tjänster och det uttrycktes att de 
kändes igen då de har sett ikonerna tidigare i sina egna telefoner eller på datorer. Detta kan bero 
på att mobiltelefonen har blivit en vital del i livet för människor i utvecklingsländer (Knoche & 
Huang, 2012; Putnam et al., 2009). 
 
Resultat från studien har visat på att trots att användaren känner igen ikonerna som används i 
gränssnitten behöver de inte förstå funktionen som ikonerna har. Resultat i studien visade också 
på att det inte enbart går att se till tillgängligheten hos ikonerna. Även om en användare känner 
igen ikonen behöver de inte förstå dess funktion vilket resulterar i att ikonen inte är användbar. 
Därför är både användbarhet och tillgänglighet viktiga aspekter att ha i beaktning när det ska 
designas för illiterata. 
 
5.2 Tydliga ikoner 
För att designa för illitterata krävs en viss tydlighet i ikonerna. Den illitterata användaren måste 
förstå innebörden hos ikonen utan något förtydligande. Då illitterata människor generellt inte 
har någon numerisk eller textuell kunskap (Chipchase, 2005; Ahmed et al., 2013) brukar de ha 
för vana att memorera ikoners platser och funktioner i digitala gränssnitt (Medhi et al., 2013). 
Resultatet i studien visade att majoriteten av informanterna sett de valda ikonerna tidigare och 
förstod vilken funktion de utförde. Detta trots argumentationen som Bayor et al. (2018) för 
kring att exponeringen av digital teknik kan leda till att användaren har viss ovana av 
traditionella ikoner. Bayor et al. (2018) samt Lalji och Good (2008) påstår också att ikoner kan 
vara svårförstådda om de inte är kulturellt relevanta och att det därför kan vara förståndigt att 
byta ut traditionella ikoner mot ikoner som är relevanta för den kontext det ska designas för, till 
exempel händer, fötter, träd etc. Resultatet från studien visar dock på att ikoner som designats utifrån 
denna hypotes fungerade sämst, trots att Bayor et al. (2018) och Lalji och Good (2008) skriver att dessa 
skulle fungera bäst. I gränssnitt två användes exempelvis ett öra för att indikera var informanten 
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skulle trycka för att få ljudfeedback. Informanterna förstod vad ikonen symboliserade, dock var 
det problematiskt då de inte förstod örats funktion. 
 
Resultatet visar på vikten av att vara noggrann i valet av design på ikoner och att designern 
måste sätta sig in kontexten hen designar för för att förstå vilken typ av ikon som är bäst lämpad 
för just den målgruppen. Informanterna förstod vad örat i gränssnitt två skulle symbolisera, men 
de förstod inte funktionen hos ikonen, således var den tillgänglig för dem, men inte användbar, 
till skillnad från högtalarikonen som användes i gränssnitt ett. 
 
5.3 Tydlig struktur 
För att illitterata ska ha någon möjlighet att kunna använda ett digitalt gränssnitt behöver 
designers tänka över hur gränssnittet är uppbyggt. Tidigare forskning har visat att användare 
med begränsad skolgång finner det svårt att använda en hierarkisk informationsarkitektur och 
att tydligheten som en listvy erbjuder förenklar navigationen då majoriteten av informationen 
visas på en sida (Medhi et al., 2013). I denna studie har djupet på hierarkin begränsats till tre 
nivåer - det antal nivåer som Medhi et al. (2011) rekommenderar.  
 
Studien visade på att informanterna inte kände något problem med djupet som fanns i 
gränssnittet, problematiken uppstod snarare vid ikonval då en del av informanterna inte förstod 
vad till exempel frågetecknet ledde till. För dem handlade ett frågetecken om att få ställa en 
fråga, snarare än att få hjälp. En av informanterna hade dessutom problem att navigera sig bakåt 
från hjälpsidan, detta berodde på att utvärderingarna utfördes på en iPhone och hon var van vid 
sin android, där tillbakaknappen är placerad i det nedre högra hörnet. För att således skapa en 
mer tillgänglig tjänst bör även hårdvara tas i beaktning. I studien visade det sig att majoriteten 
av informanterna behärskade hårdvaran som nyttjades i utvärderingarna, dock vore det rimligt 
att förhålla sig kritisk till resultatet då det förmodligen inte speglar hela målgruppen då våra 
informanter befann sig i en västerländsk kontext. 
 
Listvyn gjorde det möjligt för informanterna att navigera mellan uppgifterna. Listvyn upplevdes 
i majoriteten av fallen utföra den designade funktionen. Dock verkade det som att 
informanterna i vissa fall chansade eller tvekade över hur de skulle navigera sig vidare när en 
uppgift var slutförd, dock så var det inga bekymmer när de väl hade navigerat sig en gång.  
 
5.4 Ljud- och röstfeedback 
Ljud- och röstfeedback är ett designimplement som ofta används i design för illitterata (Friscira 
et al., 2012). I de utvärderade gränssnitten designades endast ljudfeedback in på två ställen, och 
då i form av förtydligande med hjälp av uppläsning. Detta för att på ett tydligt sätt kunna hjälpa 
användaren att slutföra uppgifterna som visas i gränssnittet. Att ljudfeedback inte användes i 
större utsträckning kan ha varit ett misstag eftersom ljudfeedback kan hjälpa till med tolkning 
av objekt och därmed kan feltolkning av till exempel ikoner undvikas (Friscira et al., 2012). Att 
implementera ljud för samtliga ikoner ansågs dock vara något som inte behövdes eftersom 
informanterna i första utvärderingen uttryckte att de kände igen dem, och därmed behövdes 
ingen vidare förtydning. Hade det dock funnits tvetydiga ikoner hade ljudfeedback kunnat vara 
ett designimplement som underlättat för informanterna (Findlater et al., 2009) och på detta vis 
ökat tillgängligheten i gränssnittet. 
 
Till en början använde inte informanterna ljudfeedbacken som implementerats i gränssnittet 
anledningen till detta kan ha varit att uppgifterna var av sådan karaktär att de kände igen dem 
sen tidigare. Uppgifterna var nämligen utformade så de skulle likna en uppgift de haft sen 



 25 

tidigare. För att ge en tydligare blick över hur ljudfeedbacken de facto underlättade för 
informanterna hade nya och obekanta uppgifter kunnat användas. 
 
Tidigare forskning har visat på att ljudfeedback har en förmåga att ge ökad självkänsla hos 
användare (Friscira et al., 2012). Studien visade att informanterna som var med under 
utvärderingarna värderade ljudfeedbacken högt. Samtliga tyckte att informationen som 
ljudfeedbacken gav dem var till hjälp för att klara uppgiften, vilket i sin tur ledde till att de på 
ett enklare sätt kunde manövrera sig i gränssnittet. Utvärderingarna visade på att en del av 
informanterna till en början hade svårt att förstå vad de skulle göra i gränssnittet, när de dock 
fick en förklaring över vad tanken med prototypen var blev det tydligt för dem vad som skulle 
göras. För att förenkla detta och öka användbarheten hade det varit fördelaktigt att till exempel 
ha ett talande dialogsystem alternativt en kort introducerande film som gav dem information 
om avsikten med prototypen. 
 
5.5 Sammanställning av designförslag  
För att besvara studiens frågeställning kring hur ikonbaserade gränssnitt kan designas för att 
främja tillgänglighet för en illitterat målgrupp, har utvärderingens resultat sammanställts i tre 
designförslag som presenteras i tabell 4. Studien har visat ett tydligt samband mellan 
tillgänglighet och användbarhet, således riktar sig designförslagen för att öka både 
användbarheten och tillgängligheten. Syftet med designförslagena är att designers ska kunna 
använda dem som hjälpmedel när tjänster skall tas fram för en illitterat målgrupp, och för att 
främja tillgängligheten för studiens målgrupp bör designförslagen kombineras. 
 

Tabell 4. Sammanställning av designförslag 
Designförslag Beskrivning 

Ikoner ska tydligt 
förmedla dess funktion 
och ska inte kunna 
missuppfattas  

För att illitterata ska känna sig bekväma i gränssnittet bör ikonerna vara 
bekanta för dem. Eftersom illitterata har begränsad läskunskap bör inte text 
användas för att förtydliga ikoner. För att nå optimal användbarhet för 
illitterata bör ikonerna således vara tydliga, på ett tydligt sätt förmedla dess 
funktion och inte kunna missuppfattas som annat än ikoner. 
 
För att digitala tjänster ska bli användbara för illitterata behöver designen 
vara tydlig så den inte ska kunna missuppfattas. Till exempel hade ett 
talande dialogsystem kunnat implementeras för att förtydliga ytterligare. 

Kombinera listvy och 
hierarkisk struktur  

För att illitterata ska ta till sig teknologi på ett bra sätt behöver strukturen i 
den vara lättförstådd. En listvy är att föredra när gränssnitt ska designas för 
illitterata eftersom de kan navigera fritt utan risken att de hamnar på en 
underliggande sida vilket kan uppstå i en hierarkisk uppbyggnad. En 
hierkarkisk gränssnittsuppbyggnad är fördelaktig att använda på en 
mobiltelefon då den inte är så informationskrävande, därför lämpar sig en 
kombination av dessa när mobilapplikationer ska tas fram för illitterata. 
Designers bör dock vara vaksamma eftersom både en djup hierarki samt en 
rörig listvy kan leda till att en illitterat tappar fokus och att de på lång sikt 
inte tar till sig teknologin.  

Använd ljudfeedback För att öka användbarheten i gränssnittet är ljudfeedback fördelaktigt att 
använda. Det är ett enkelt implement för att ge en illitterat användare 
möjligheten att vara självgående i gränssnittet. 
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6 Slutsats 
Frågeställningen som studien ämnade att besvara var: “Hur kan ett ikonbaserat gränssnitt 
designas för att främja tillgänglighet för illitterata?”. Syftet med studien var att bidra med 
designförslag som ska vara till hjälp när ikonbaserade gränssnitt ska designas för illitterata 
människor. För att undersöka frågeställningen användes en designorienterad forskningsansats. 
Utifrån studiens litteraturstudie summerades fyra teman om hur ikonbaserade gränssnitt bör 
vara utformade när design ska tas fram för illitterata målgrupper. Dessa teman låg till grund för 
designen av den framtagna prototypen. Prototypen utvärderades med hjälp av kriterier som har 
sin grund i de fyra temana. Studiens resultat visar på att traditionella ikoner lämpar sig väl för 
denna målgrupp, dock kan ikonerna behöva anpassas efter den kontext som designas för. 
Resultatet sammanställdes i tre designförslag: Ikoner ska tydligt förmedla dess funktion och ska 
inte kunna missuppfattas, kombinera listvy och hierarkisk struktur samt använd ljudfeedback. 
 
Det har visat sig finnas ett samhälleligt behov av att designa digitala tjänster för illitterata 
användare. Eftersom majoriteten av tjänster och produkter idag inte är anpassade efter alla 
målgrupper så måste designers börja se hur de kan arbeta med att inkludera samtliga 
målgrupper. För att minska den digitala exklusionen som finns i samhället så är det vitalt att 
illitterata målgrupper får samma tillgång till teknologi som resterande målgrupper. Faktum är 
att tillgänglighet gynnar alla, och inte enbart målgruppen för denna studie. Genom historien har 
tillgången på människor med funktionsvariationer varit drivkraften för en rad tekniska 
utvecklingar, och många av dem litar vi på i dagens mainstream-teknologi. Således främjar 
tillgänglighet innovation (Henry et al., 2014). De tre designförslag som tagits fram i studien 
riktar sig därför till designers som ska designa gränssnitt där illitterata människor är en del av 
målgruppen. Dessa designförslag skapar en stabil grund för designers i framtiden och bör 
kombineras för att öka användbarheten i tjänster och således främja tillgängligheten när 
ikonbaserade gränssnitt ska designas för illitterata människor. Blir digitala tjänster mer 
tillgängliga för denna målgrupp kan det till exempel leda till en enklare och snabbare integration 
i samhället vilket leder till både ekonomisk och social hållbarhet. 
 
6.1 Vidare Forskning 
Vi föreslår att vidare forskning bör rikta sig ytterligare på hur tillgänglighet kan främjas på 
digitala tjänster och produkter för illitterata populationer. Illitterata människor använder sig av 
teknologi men inte i samma utsträckning som andra målgrupper. Vi föreslår därför även att 
vidare forskning behövs kring hur de använder teknologin och vilka behov de har. 
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