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Förord	  
 
Vi	  vill	  framförallt	  tacka	  vår	  handledare	  Lars	  Erik	  Axelsson	  på	  informatik	  som	  visat	  stort	  
engagemang	  och	  hjälpt	  oss	  att	  hitta	  nya	  vägar	  och	  tankebanor	  när	  arbetet	  inte	  riktigt	  har	  
gått	  som	  vi	  har	  tänkt	  oss	  under	  uppsatsarbetet.	  Vi	  vill	  även	  tacka	  Alexander	  Backlund	  för	  
att	  ha	  lånat	  ut	  utrustning	  så	  att	  vi	  skulle	  kunna	  genomföra	  våra	  användbarhetstester.	  Vi	  
vill	  även	  rikta	  ett	  speciellt	  tack	  till	  våra	  respondenter	  som	  ställt	  upp	  på	  våra	  tester,	  
Mildrid	  Johansen	  på	  Karlstads	  universitets	  service	  för	  personer	  med	  
funktionsnedsättning	  som	  gjorde	  ett	  försök	  till	  att	  hjälpa	  oss	  att	  hitta	  respondenter	  med	  
läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  Karl-‐Johan	  Grinnemo	  på	  datavetenskap	  som	  gav	  oss	  
insikten	  att	  byta	  spår	  eftersom	  det	  vi	  gjorde	  inte	  var	  genomförbart	  på	  den	  korta	  tid	  vi	  
hade.	  
Under	  arbetets	  gång	  har	  Simon	  Hagelin	  haft	  ansvaret	  för	  att	  skriva	  om	  de	  mer	  tekniska	  
delarna	  i	  uppsatsen	  som	  Röststyrning,	  Text-‐to-‐speech,	  Utveckling	  av	  mobil	  applikation	  
med	  röststyrning	  men	  även	  om	  Dyslexi.	  Simon	  Andersson	  har	  skrivit	  om	  de	  mer	  
designinriktade	  delarna	  i	  uppsatsen	  som	  Interaktionsdesign,	  Användbarhet,	  
Användarvänlighet,	  Tillgänglighet	  och	  Mobil	  Interaktion.	  I	  övriga	  delar	  har	  skribenterna	  
varit	  lika	  mycket	  delaktiga	  och	  diskuterat	  fram	  innehållet	  även	  om	  Simon	  Andersson	  har	  
haft	  ett	  större	  ansvar	  för	  uppsatsen	  som	  helhet	  eftersom	  Simon	  Hagelin	  var	  den	  som	  satt	  
på	  kunskapen	  om	  utveckling	  av	  Android-‐applikationer,	  det	  föll	  sig	  alltså	  naturligt	  att	  
dela	  upp	  arbetet	  på	  detta	  sätt. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________________ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Simon	  Andersson	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Simon	  Hagelin 
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Sammanfattning	  
Användningen	  av	  mobila	  enheter,	  det	  vill	  säga	  smarta	  mobiltelefoner	  och	  surfplattor	  
ökar	  ständigt	  och	  det	  nya	  mediet	  ställer	  helt	  nya	  krav	  på	  användbarhet	  och	  
användarvänlighet.	  Vi	  tror	  att	  personer	  med	  funktionsnedsättning	  glöms	  bort	  i	  de	  nya	  
smarta	  enheterna	  och	  att	  tillgängligheten	  i	  dessa	  enheter	  inte	  prioriteras	  och	  utvecklas	  
tillräckligt	  bra. 

Syftet	  med	  denna	  C-‐uppsats	  i	  informatik	  är	  att	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  röststyrning	  och	  
text-‐till-‐tal	  i	  mobila	  enheter	  påverkar	  användbarheten,	  främst	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  men	  även	  generellt	  sett	  för	  alla	  typer	  av	  användare,	  och	  att	  belysa	  vilka	  
problem	  och	  begränsningar	  som	  upplevs	  vid	  utveckling	  av	  röststyrningsapplikationer. 

För	  att	  undersöka	  detta	  utvecklade	  vi	  en	  applikation	  till	  Android-‐enheter	  som	  använde	  
både	  röststyrning	  och	  text-‐till-‐tal-‐funktioner.	  Denna	  applikation	  gjorde	  vi	  sedan	  tester	  
på	  för	  att	  besvara	  vår	  frågeställning	  och	  vårt	  syfte.	   

Vi	  fann	  att	  utvecklingen	  av	  en	  ständigt	  lyssnande	  applikation	  var	  svårare	  än	  vad	  vi	  först	  
trodde	  och	  att	  utveckling	  för	  Android	  inte	  hade	  stöd	  för	  ljudigenkänning.	  Den	  
röststyrning	  som	  fanns	  som	  stöd	  var	  en	  serverbaserad	  ord-‐igenkännare	  som	  försökte	  
tolka	  ljudinmatningen	  till	  ett	  eller	  flera	  ord.	  Med	  lite	  brytning	  eller	  dialekt	  var	  risken	  för	  
feltolkning	  stor.	   

Vår	  slutsats	  blev	  att	  röststyrning	  och	  text-‐till-‐tal	  till	  viss	  grad	  ökar	  användbarheten	  för	  
personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Fastän	  läsmomentet	  av	  testet	  gick	  fortare	  än	  
röststyrningen	  för	  samtliga	  testpersoner	  tyckte	  de	  flesta	  av	  de	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  att	  röststyrning	  var	  att	  föredra. 
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1	  Inledning	  
Inledningen	  presenterar	  det	  problemområde	  som	  behandlas	  i	  denna	  studie.	  
Problemområdet	  tar	  upp	  omfattningen	  av	  personer	  med	  dyslexi	  och	  ställer	  frågan	  om	  en	  
mobil	  enhet	  kan	  användas	  för	  att	  underlätta	  vardagen	  för	  personer	  med	  dyslexi.	  Vidare	  
beskrivs	  syftet	  med	  denna	  studie,	  vilket	  är	  att	  analysera	  huruvida	  röststyrning	  och	  
textuppläsning	  i	  mobila	  enheter	  underlättar	  för	  personer	  med	  dyslexi	  och	  till	  sist	  
presenteras	  de	  avgränsningar	  studien	  har.	  

1.1	  Problemområde	  
I	  dagens	  Sverige	  lider	  ungefär	  5-‐8	  %	  av	  befolkningen	  av	  dyslexi	  och	  var	  femte	  barn	  får	  
någon	  typ	  av	  svårighet	  när	  läs-‐	  och	  skrivinlärningen	  börjar	  (Svenska	  dyslexiföreningen,	  
2012).	  En	  av	  fyra	  vuxna	  svenskar	  når	  idag	  inte	  upp	  till	  grundskolans	  kunskapsnivå	  och	  
av	  dessa	  så	  läser	  ca	  400	  000	  personer	  så	  dåligt	  att	  de	  bara	  kan	  läsa	  enkla,	  välkända	  och	  
välstrukturerade	  texter.	  Sammantaget	  innebär	  detta	  att	  en	  ganska	  stor	  andel	  vuxna	  i	  
Sverige	  har	  sådana	  läsproblem	  att	  det	  försvårar	  för	  dem,	  att	  utifrån	  ett	  demokratiskt	  
perspektiv	  delta	  i	  vårt	  alltmer	  skriftspråkligt	  inriktade	  samhälle	  (Jacobson,	  2006).	  Hur	  
har	  teknologin	  anpassat	  sig	  till	  dessa	  personer?	  Är	  det	  så	  att	  deras	  besvär	  glömts	  bort	  i	  
de	  nya	  smarta	  mobiltelefonerna? 

Vi	  ville	  undersöka	  hur	  användbarheten	  förändrades	  med	  röststyrning	  och	  
textuppläsning	  och	  valde	  då	  att	  utveckla	  en	  applikation	  till	  Android-‐enheter	  med	  dessa	  
funktioner.	  Tanken	  var	  att	  i	  ett	  inledande	  skede	  göra	  applikationen	  så	  pass	  utvecklad	  att	  
språk	  och	  dialekt	  inte	  skulle	  spela	  någon	  roll,	  användaren	  skulle	  själv	  kunna	  spela	  in	  
styrord	  som	  sedan	  jämfördes	  under	  navigeringen.	  Detta	  krävde	  dock	  mer	  kunskap	  i	  
utveckling	  än	  vad	  vi	  hade	  vilket	  resulterade	  i	  att	  vi	  valde	  att	  göra	  en	  vanlig	  
röstnavigering	  med	  hjälp	  av	  färdiga	  utvecklingsbibliotek.	  Det	  fanns	  inte	  heller	  tid	  till	  att	  
göra	  en	  mer	  utvecklad	  version	  av	  applikationen.	  Således	  är	  våra	  undersökningsfrågor: 

● På	  vilket	  sätt	  ändras	  användbarheten	  och	  användarvänligheten	  för	  personer	  med	  
läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  vid	  användning	  av	  röststyrning	  och	  text-‐to-‐speech	  
(TTS)	  i	  mobila	  enheter	  och	  varför?	  

● Vilka	  designrestriktioner	  bör	  beaktas	  vid	  utveckling	  av	  applikationer	  för	  
personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter. 

● Vilka	  problem	  och	  begränsningar	  upplevs	  vid	  utveckling	  av	  röststyrda	  
applikationer? 

● På	  vilka	  sätt	  skiljer	  sig	  användningen	  av	  mobila	  enheter	  mellan	  personer	  med	  läs-‐	  
och	  skrivsvårigheter	  respektive	  utan?	  
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● Hur	  uppfattas	  röststyrning	  och	  TTS	  av	  användare	  ur	  ett	  
tillgänglighetsperspektiv?	  

1.2	  Syfte	  
Syftet	  med	  denna	  C-‐uppsats	  i	  Informatik	  är	  att	  analysera	  på	  vilket	  sätt	  användningen	  av	  
röststyrning	  i	  mobila	  enheter	  påverkar	  användbarheten	  och	  användarvänligheten	  för	  
personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  om	  det	  generellt	  förbättrar	  användbarheten	  
och	  användarvänligheten	  för	  alla	  typer	  av	  användare.	  Vi	  vill	  även	  belysa	  vad	  en	  
utvecklare	  ska	  tänka	  på	  vid	  utveckling	  av	  mobila	  applikationer	  för	  att	  göra	  dessa	  
användarvänliga	  för	  alla	  både	  ur	  ett	  utvecklingsperspektiv	  och	  ur	  ett	  designperspektiv.	  
 

1.3	  Avgränsningar	  och	  definitioner	  
Användningen	  av	  ett	  röststyrt	  gränssnitt	  kan	  vara	  bra	  för	  olika	  typer	  av	  behov	  som	  till	  
exempel	  när	  användaren	  är	  upptagen	  med	  sina	  händer,	  användarens	  huvudfokus	  ligger	  
på	  något	  annat	  än	  den	  mobila	  enheten	  eller	  att	  användaren	  är	  en	  person	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter.	  Vi	  har	  valt	  att	  fokusera	  på	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  
hur	  ett	  röststyrt	  gränssnitt	  kan	  underlätta	  för	  personer	  som	  har	  svårt	  för	  att	  läsa	  och	  
skriva.	  Tillgänglighet	  och	  designprinciper	  för	  touch-‐enheter,	  likväl	  som	  designprinciper	  
för	  TTS	  och	  röststyrning	  kommer	  att	  beaktas	  då	  vi	  ansett	  att	  detta	  är	  relevant	  för	  
utvecklingen	  av	  en	  applikation	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Personer	  
med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  benämns	  även	  som	  personer	  med	  dyslexi	  i	  denna	  uppsats.	  
Interaktionsdesign	  är	  även	  en	  viktig	  del	  i	  denna	  studie.	  Det	  har	  dock	  varit	  ett	  mindre	  
fokus	  på	  interaktionsdesignen	  för	  applikationen	  eftersom	  det	  inte	  var	  vår	  huvudsakliga	  
undersökningsfråga	  men	  det	  har	  ändå	  varit	  högst	  relevant	  för	  ämnet	  vilket	  innebär	  att	  
det	  inte	  gått	  att	  utesluta	  helt	  och	  hållet. 

Vi	  valde	  även	  att	  begränsa	  oss	  till	  att	  utveckla	  för	  Android-‐enheter	  med	  anledning	  att	  
Android	  använder	  ett	  programmeringsspråk	  vi	  behärskar	  och	  för	  att	  det	  är	  ett	  öppet	  
operativsystem	  som	  minimerar	  begränsningarna	  i	  utvecklingen.	  Att	  utveckla	  för	  
Android-‐enheter	  gör	  det	  också	  enklare	  att	  få	  ut	  applikationen	  på	  marknaden	  vilket	  är	  
vårt	  långsiktiga	  mål. 

Vår	  målgrupp	  för	  denna	  uppsats	  är	  som	  minimum	  studenter	  på	  kandidatnivå.	  Det	  
innebär	  att	  vi	  har	  i	  beaktan	  att	  dessa	  ska	  kunna	  förstå	  innehållet	  i	  denna	  studie.	  
Målgruppen	  kommer	  vidare	  att	  vara	  akademiker	  och	  branschfolk	  som	  är	  intresserade	  av	  
detta	  ämne.	   
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2	  Metod	  
Kapitlet	  metod	  presenterar	  inledningsvis	  det	  vetenskapliga	  angreppssätt	  som	  vi	  avsåg	  att	  
använda	  oss	  av	  vid	  genomförandet	  av	  denna	  studie.	  Vidare	  presenteras	  tillvägagångssättet	  
vid	  insamling	  av	  data,	  en	  presentation	  av	  våra	  respondenter	  och	  hur	  vi	  har	  hittat	  dessa	  
med	  tanke	  på	  etikfrågan.	  Vi	  presenterar	  därefter	  hur	  vi	  har	  genomfört	  studien	  och	  hur	  vi	  
har	  bearbetat	  och	  analyserat	  vår	  insamlade	  data.	  Avslutningsvis	  presenterar	  vi	  hur	  vi	  
uppnått	  hög	  trovärdighet	  genom	  validitet	  och	  reliabilitet.	  

2.1	  Val	  av	  ämne	  
En	  av	  skribenterna	  av	  denna	  uppsats,	  Simon	  Andersson,	  läste	  under	  höstterminen	  2012	  
kursen	  Interaktion	  och	  mobilitet	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet	  och	  fick	  där	  idén	  till	  en	  
röststyrd	  matlagningsapplikation	  för	  mobiltelefoner.	  Under	  samma	  tid	  läste	  den	  andre	  
skribenten,	  Simon	  Hagelin,	  kursen	  Utveckling	  av	  appar	  för	  mobila	  e-‐tjänster	  på	  Karlstad	  
universitet.	  Vi	  diskuterade	  sedan	  om	  vi	  kanske	  skulle	  kunna	  skriva	  kandidatuppsatsen	  
runt	  denna	  idé	  och	  vilken	  grupp	  människor	  en	  sådan	  mobilapplikation	  skulle	  vara	  
behjälplig	  för.	  Vi	  funderade	  först	  på	  att	  utveckla	  och	  testa	  applikationen	  mot	  blinda	  
personer	  men	  bestämde	  sedan	  att	  avgränsa	  oss	  mot	  personer	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  då	  vi	  ansåg	  att	  det	  skulle	  bli	  lättare	  att	  hitta	  respondenter	  för	  denna	  
grupp.	  	  

Vidare	  har	  vi	  haft	  funderingar	  kring	  om	  personer	  med	  funktionsnedsättning	  glöms	  bort	  i	  
de	  nya	  smarta	  mobiltelefonerna	  vilket	  i	  slutändan	  resulterade	  i	  att	  vi	  valde	  detta	  ämne.	  
Under	  projektets	  slutskede	  fann	  vi	  att	  vår	  idé	  inte	  längre	  var	  unik	  och	  att	  vår	  sökning	  i	  
början	  av	  projektet	  torde	  varit	  bristfällig.	  
	  

2.2	  Val	  av	  metod	  
Vi	  har	  genomfört	  ett	  kontrollerat	  experiment	  där	  vi	  försökt	  ta	  reda	  på	  huruvida	  det	  går	  
fortare	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  att	  ta	  till	  sig	  ett	  uppläst	  recept	  på	  en	  
mobil	  enhet	  jämfört	  med	  att	  läsa	  det	  själv.	  Först	  genomfördes	  en	  pilotstudie	  på	  
applikationen	  och	  därefter	  utgjordes	  vår	  testgrupp	  av	  totalt	  10	  personer	  varav	  5	  
personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter,	  främst	  personer	  med	  diagnosen	  dyslexi	  som	  
dagligen	  använder	  en	  mobil	  enhet,	  och	  5	  personer	  som	  inte	  har	  någon	  typ	  av	  läs-‐	  och	  
skrivsvårighet.	  Urvalet	  av	  testdeltagare	  utgick	  ifrån	  vår	  problemställning	  om	  hur	  
användbarheten	  ändras	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  som	  använder	  text-‐
till-‐tal	  och	  röststyrning	  i	  mobila	  enheter.	  Vi	  valde	  även	  att	  ta	  med	  personer	  som	  inte	  har	  
diagnosen	  dyslexi	  och	  som	  inte	  heller	  hade	  några	  andra	  typer	  av	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter.	  Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  syftet	  även	  var	  att	  göra	  en	  jämförande	  
studie	  om	  huruvida	  röststyrning	  och	  TTS	  påverkar	  användbarheten	  och	  
användarvänligheten	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  eller	  om	  det	  påverkar	  
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användbarheten	  och	  användarvänligheten	  generellt	  för	  alla	  typer	  av	  användare	  (Rubin	  
&	  Chisnell,	  2008,	  s.	  77,	  ”Testing	  multiple	  user	  groups”). 

Vid	  genomförande	  av	  vetenskaplig	  forskning	  finns	  det	  huvudsakligen	  två	  angreppssätt.	  
Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  nämner	  dessa	  angreppssätt	  som	  kvalitativt	  inriktad	  forskning	  
och	  kvantitativt	  inriktad	  forskning.	  Vilket	  av	  dessa	  angreppssätt	  som	  bör	  användas	  beror	  
på	  hur	  vi	  väljer	  att	  ta	  fram,	  bearbeta	  och	  analysera	  den	  information	  som	  samlats	  in. 

Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  beskriver	  kvantitativt	  inriktad	  forskning	  som	  forskning	  där	  
man	  avser	  att	  göra	  mätningar	  på	  datainsamlingar	  och	  statistik.	  Om	  syftet	  är	  att	  få	  fram	  
svar	  på	  frågor	  som	  “Vad?	  Hur?	  Vilka	  är	  skillnaderna?	  Vilka	  är	  relationerna?”	  så	  lämpar	  
sig	  en	  kvantitativt	  inriktad	  forskning	  bäst. 

Kvalitativt	  inriktad	  forskning	  beskriver	  Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  som	  forskning	  där	  
datainsamlingen	  fokuserar	  på	  “mjuka”	  data.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  kvalitativa	  
intervjuer	  och	  tolkande	  analyser.	  Om	  syftet	  med	  forskningen	  är	  att	  få	  svar	  på	  frågor	  som	  
“Vad	  är	  detta?	  Vilka	  är	  de	  underliggande	  mönstren?”	  eller	  för	  att	  förstå	  människors	  
upplevelser	  så	  lämpar	  sig	  en	  kvalitativt	  inriktad	  forskning	  bäst	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011). 

I	  vårt	  fall	  lämpar	  sig	  en	  kvalitativt	  inriktad	  forskning	  bäst	  eftersom	  vi	  ska	  genomföra	  
kvalitativa	  tester	  på	  vår	  mobila	  applikation	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  
Vi	  har	  dock	  även	  berört	  en	  kvantitativt	  inriktad	  forskning	  eftersom	  vi	  har	  kontrollerat	  
om	  testpersonerna	  genomfört	  testerna	  inom	  ungefär	  samma	  tidsintervall	  och	  med	  ett	  
förutbestämt	  acceptabelt	  antal	  felinmatningar.	  Dock	  har	  vi	  inte	  använt	  oss	  av	  statistiska	  
metoder	  eftersom	  vårt	  urval	  av	  testdeltagare	  har	  varit	  litet	  och	  dessutom	  inte	  
slumpmässigt	  i	  statistisk	  mening	  (mer	  om	  urval	  av	  respondenter	  i	  nästa	  avsnitt). 

Vår	  studie	  genomfördes	  som	  ett	  experiment	  där	  vi	  jämförde	  två	  grupper	  av	  människor,	  
en	  av	  grupperna	  hade	  diagnosen	  dyslexi	  eller	  någon	  annan	  typ	  av	  läs-‐	  och	  skrivsvårighet	  
och	  den	  andra	  gruppen	  hade	  inte	  det.	  På	  så	  sätt	  har	  vi	  kunnat	  jämföra	  dessa	  grupper	  av	  
människor	  och	  se	  om	  användbarheten	  och/eller	  användarvänligheten	  bara	  förbättras	  
för	  en	  av	  grupperna,	  båda	  grupperna	  eller	  ingen	  av	  grupperna.	  
 

2.3	  Val	  av	  respondenter	  
Vår	  strävan	  var	  att	  få	  en	  jämn	  fördelning	  av	  respondenter	  i	  åldern	  18-‐25	  år	  både	  när	  det	  
gäller	  kön	  och	  grad	  av	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  ville	  göra	  urvalet	  
på	  detta	  sätt	  var	  för	  att	  en	  jämförelse	  skulle	  genomföras	  på	  de	  två	  grupperna	  för	  att	  
kunna	  se	  om	  och	  hur	  röststyrning	  och	  TTS	  förbättrar	  användbarheten	  för	  
respondenterna	  ur	  respektive	  grupp.	  Dock	  hade	  vi	  problem	  med	  att	  hitta	  respondenter	  
för	  urvalsgruppen	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  vilket	  har	  medfört	  en	  sned	  
fördelning	  för	  urvalet	  i	  stort	  då	  vi	  fick	  ta	  de	  respondenter	  som	  vi	  fick	  tag	  på	  även	  om	  
dessa	  respondenter	  hade	  olika	  grad	  av	  läs-‐	  och	  skrivsvårighet. 
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Målet	  var	  även	  att	  genomföra	  användbarhetstesterna	  på	  10	  respondenter,	  5	  
respondenter	  som	  inte	  har	  några	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  5	  respondenter	  som	  har	  
läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Detta	  är	  ett	  rimligt	  antal	  enligt	  Rubin	  och	  Chisnell	  (2008,	  s.	  72)	  
eftersom	  5	  respondenter	  per	  grupp	  som	  vi	  genomför	  användbarhetstest	  på	  lyfter	  fram	  
de	  flesta	  användbarhetsproblemen.	  
 

2.3.1	  Etiska	  riktlinjer	  
Respondenterna	  i	  denna	  studie	  ansågs	  av	  oss	  vara	  en	  utsatt	  grupp	  med	  tanke	  på	  deras	  
läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  vi	  valde	  därför	  att	  hålla	  respondenterna	  anonyma.	  Alla	  
respondenter	  har	  kontaktats	  i	  tredje	  hand	  för	  att	  respondenterna	  inte	  ska	  känna	  en	  
press	  av	  oss	  att	  medverka	  i	  de	  användbarhetstester	  som	  genomfördes	  på	  den	  mobila	  
applikationen.	  Den	  inledande	  kontakten	  har	  gått	  genom	  Karlstads	  universitets	  service	  
för	  personer	  med	  funktionsnedsättning	  som	  därefter	  gjort	  skickade	  en	  inbjudan	  till	  ett	  
tjugotal	  studenter	  som	  har	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  vid	  Karlstad	  universitet.	  Vi	  fick	  dock	  
inget	  svar	  från	  någon	  av	  de	  personer	  som	  kontaktades.	  Därefter	  gjorde	  vi	  utskick	  på	  det	  
sociala	  mediet	  Facebook	  där	  vi	  förklarade	  vår	  uppsats	  och	  våra	  tester	  och	  frågade	  om	  de	  
själva	  har	  eller	  känner	  någon	  som	  har	  dyslexi	  som	  skulle	  kunna	  ställa	  upp.	  	  Det	  var	  även	  
därifrån	  vi	  fick	  alla	  våra	  respondenter	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter. 

Alla	  respondenter	  som	  medverkat	  i	  experimentet	  har	  i	  förväg,	  enligt	  Vetenskapsrådets	  
föreskrifter,	  blivit	  tydligt	  informerade	  om	  vad	  testet	  på	  den	  mobila	  applikationen	  
innebar	  och	  att	  den	  testdata	  som	  samlats	  in	  används	  i	  denna	  studie.	  Vidare	  har	  
respondenterna	  tydligt	  informerats	  om	  att	  de	  när	  som	  helst	  kan	  välja	  att	  avbryta	  testet	  
och	  att	  insamlad	  data	  då	  raderas	  (Bilaga	  6	  -‐	  Godkännande	  för	  insamling	  av	  testdata).	  
Insamlingen	  av	  data	  har	  främst	  skett	  med	  dokumentering	  på	  papper	  och	  genom	  
intervjufrågor	  för	  att	  minska	  risken	  för	  att	  testerna	  inkräktar	  på	  respondenternas	  
privatliv	  och	  integritet,	  vi	  valde	  därför	  att	  utesluta	  video-‐	  och	  ljudupptagning	  under	  
testerna	  eftersom	  vi	  ansåg	  att	  data	  kunde	  samlas	  in	  genom	  enbart	  observationer	  och	  
dokumentation	  (Vetenskapsrådet,	  2011). 

Vi	  har	  även	  i	  våra	  tester,	  som	  nämnt	  ovan,	  hållit	  våra	  respondenter	  anonyma	  enligt	  
Vetenskapsrådets	  föreskriver	  för	  anonymitet	  (Vetenskapsrådet,	  2011).	  De	  data	  som	  
samlats	  in	  ska	  inte	  kunna	  kopplas	  till	  enskilda	  individer.	  Vi	  var	  medvetna	  om	  att	  
resultatet	  av	  våra	  testdata	  kan	  stigmatisera	  en	  hel	  grupp	  och	  vill	  därför	  tydligt	  påpeka	  
att	  vi	  genomfört	  våra	  tester	  på	  en	  begränsad	  grupp	  som	  inte	  helt	  säkert	  gäller	  för	  alla	  
inom	  gruppen.	  
 

2.4	  Genomförande	  
Studien	  har	  genomförts	  genom	  att	  vi	  i	  en	  första	  fas	  har	  gjort	  en	  litteratur-‐	  och	  
artikelsökning	  över	  relevanta	  teorier	  för	  vår	  studie.	  Det	  har	  rört	  sig	  om	  teorier	  om	  
mobila	  enheter,	  röststyrning,	  text-‐to-‐speech	  och	  även	  interaktionsdesign	  i	  helhet	  och	  
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mer	  specifikt	  för	  ämnet.	  Även	  dyslexi	  och	  utveckling	  av	  applikationen	  är	  viktiga	  teorier	  
som	  vi	  tagit	  med. 

För	  att	  öka	  reliabiliteten	  och	  validiteten	  för	  vårt	  experiment	  gjorde	  vi	  en	  PACT-‐analys	  på	  
vår	  applikation	  (Bilaga	  1	  –	  PACT-‐analys	  för	  röststyrd	  receptapplikation).	  Denna	  gjordes	  
även	  för	  att	  säkerställa	  användbarheten	  och	  tillgängligheten	  för	  applikationen.	   

Vidare	  har	  vi	  genomfört	  utvecklingen	  av	  den	  mobila	  applikationen	  vilket	  har	  varit	  en	  av	  
de	  mer	  omfattande	  delarna	  i	  vår	  studie.	  Utvecklingen	  av	  den	  mobila	  applikationen	  har	  
varit	  viktig	  eftersom	  det	  är	  den	  del	  som	  gjort	  att	  vi	  har	  kunnat	  genomföra	  
användbarhetstester.	  På	  den	  utvecklade	  applikationen	  gjorde	  vi	  ett	  experiment	  för	  att	  
jämföra	  skillnader	  mellan	  de	  två	  grupperna,	  brusnivån	  var	  lika	  för	  alla	  tester.	  

Vi	  har	  även	  undersökt	  vad	  användaren	  tyckte,	  det	  vill	  säga	  hur	  pass	  tillfredsställd	  
användaren	  blev.	  Detta	  görs	  lämpligast	  med	  en	  enkät	  och	  efterföljande	  intervju.	  
Sherman	  (2006)	  menar	  att	  det	  är	  lämpligt	  med	  en	  intervju	  för	  att	  det	  genererar	  bättre	  
förståelse	  för	  användarens	  enkätsvar	  (Sherman,	  2006).	  

Avslutningsvis	  har	  vi	  i	  denna	  studie	  analyserat	  och	  dragit	  slutsatser	  över	  den	  data	  vi	  
samlat	  in	  under	  våra	  användbarhetstester	  på	  den	  mobila	  applikationen.	  	  

2.4.1	  Utveckling	  av	  mobil	  applikation	  med	  röststyrning	  
	  
Den	  mobila	  applikationen	  har	  utvecklats	  för	  Android-‐enheter.	  Android	  är	  ett	  öppet	  
operativsystem	  för	  mobila	  enheter	  som	  Android	  Inc.	  har	  utvecklat	  baserat	  på	  
programmeringsspråket	  Java.	  Android	  köptes	  senare	  upp	  av	  Google. 

Anledningen	  till	  att	  vi	  har	  valt	  att	  genomföra	  utvecklingen	  på	  Android-‐enheter	  är	  för	  att	  
vi	  har	  kunskap	  om	  utveckling	  av	  mobila	  applikationer	  för	  detta	  operativsystem.	  
Utvecklingen	  har	  genomförts	  i	  utvecklingsverktyget	  Eclipse	  med	  installerat	  
utvecklingspaket	  för	  Android-‐applikationer.	   

Applikationen	  har	  utvecklats	  som	  en	  “native	  app”	  vilket	  är	  en	  självständig	  applikation	  
som	  är	  baserad	  på	  den	  mobila	  enhetens	  hårdvara	  och	  mjukvara.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  
valt	  att	  utveckla	  applikationen	  som	  en	  “native	  app”	  är	  för	  att	  vi	  behöver	  ha	  tillgång	  till	  
den	  mobila	  enhetens	  funktionalitet	  som	  röststyrning	  och	  TTS,	  dock	  kräver	  applikationen	  
en	  internetuppkoppling	  för	  att	  kunna	  användas	  fullt	  ut	  eftersom	  röstigenkänningen	  
utförs	  på	  en	  server.	  

Utvecklingen	  av	  applikationen	  har	  genomförts	  i	  två	  steg	  där	  designen	  av	  applikationen	  
har	  tagits	  fram	  för	  att	  vi	  sedan	  skulle	  kunna	  utveckla	  och	  implementera	  applikationen	  
för	  Android.	  

Design	  och	  struktur	  av	  applikationen	  har	  arbetats	  fram	  i	  ytterligare	  två	  steg	  där	  det	  
första	  steget	  var	  att	  genomföra	  en	  PACT-‐analys	  för	  att	  säkerställa	  vem	  vi	  kommer	  att	  
utveckla	  applikationen	  för	  och	  hur	  och	  var	  den	  kommer	  att	  användas	  (Bilaga	  1	  –	  PACT-‐
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analys	  för	  röststyrd	  receptapplikation).	  Vidare	  har	  vi	  utifrån	  designprinciper	  för	  
touchscreen-‐enheter	  arbetat	  vidare	  med	  design	  och	  struktur	  av	  applikationen	  för	  att	  
säkerställa	  att	  högsta	  möjliga	  användbarhet	  och	  användarvänlighet	  uppnås.	  Detta	  har	  vi	  
även	  i	  slutskedet	  av	  utvecklingen	  genomfört	  en	  heuristisk	  utvärdering	  på	  utefter	  samma	  
designprinciper	  för	  att	  återigen	  säkerställa	  att	  inget	  glömts	  bort	  under	  utvecklingen	  av	  
applikationen	  (Bilaga	  7	  –	  Heuristisk	  utvärdering).	  

	  	  	   	  

Figur	  5.1	  –	  Prototyp	  

	  
2.4.1.1	  Analys	  av	  utveckling	  
Tidigt	  i	  projektet	  blev	  vi	  positivt	  överraskade	  över	  att	  de	  funktioner	  vi	  velat	  använda,	  
röstigenkänning	  och	  TTS,	  verkade	  finnas	  i	  Androids	  api	  och	  inte	  vara	  särskilt	  svåra	  att	  
använda.	  Vad	  vi	  sedan	  upptäckte	  var	  att	  röstigenkänningen	  inte	  fungerade	  på	  det	  sättet	  
som	  vår	  grundidé	  var	  tänkt	  att	  fungera;	  att	  användaren	  själv	  fick	  tala	  in	  sina	  ord	  för	  
navigering	  i	  appen.	  	  
	  
Vi	  försökte	  då	  att	  själva	  utveckla	  den	  funktionaliteten	  eftersom	  vi	  antog	  att	  den	  
teknologin	  skulle	  vara	  relativt	  lätt	  att	  tillämpa	  då	  den	  användes	  i	  telefoner	  för	  
snabbuppringning	  för	  över	  10	  år	  sedan	  (Cellphones.About.com,	  2013).	  	  Vi	  upptäckte	  
dock	  efter	  några	  försök	  att	  det	  inte	  fanns	  några	  färdiga	  klasser	  som	  kunde	  hjälpa	  oss	  och	  
att	  programmeringen	  och	  uträkningarna	  var	  alldeles	  för	  komplicerade	  för	  oss	  att	  lära	  
oss	  under	  vår	  utsatta	  tid.	  	  
	  
	  
Vi	  valde	  då	  istället	  att	  använda	  den	  klass	  vi	  fann	  i	  Androids	  API	  SpeechRecognizer.	  Den	  
kunde	  man	  modifiera	  att	  ständigt	  lyssna	  på	  röstinmatningen	  genom	  att	  anropa	  sig	  själv	  
när	  den	  hört	  något	  eller	  slutat	  lyssna.	  Det	  vi	  gjorde	  sen	  var	  att	  försöka	  lista	  ut	  vilka	  ord	  
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som	  var	  lättast	  för	  den	  att	  igenkänna.	  	  
	  
Vi	  valde	  att	  göra	  hela	  appen	  på	  engelska	  då	  det	  inte	  fanns	  något	  gratis	  TTS-‐bibliotek	  på	  
svenska.	  Detta	  gjorde	  vi	  för	  att	  följa	  designprincipen	  (4)	  Enhetlighet	  och	  standarder	  som	  
menar	  att	  användaren	  ska	  navigeras	  och	  navigera	  appen	  på	  ett	  enhetligt	  sätt,	  i	  detta	  fall	  
utan	  att	  behöva	  höra	  uppläsningen	  på	  ett	  språk	  och	  tala	  in	  kommandon	  på	  ett	  annat.	  
Annars	  vad	  gäller	  klassen	  TextToSpeech	  så	  upplevde	  vi	  inga	  tekniska	  problem	  och	  kan	  
därför	  konstatera	  att	  den	  teknologin	  är	  robust	  och	  pålitlig	  såsom	  Benyon	  (2010)	  också	  
beskriver	  den.	  För	  att	  säkerställa	  en	  hög	  användbarhet	  genomförde	  vi	  även	  en	  PACT-‐
analys	  enligt	  Benyon	  (2010)	  där	  vi	  fastslog	  vilka	  användarna	  var,	  vad	  tanken	  var	  att	  
dessa	  skulle	  genomföra	  i	  applikationen,	  med	  vilken	  teknik	  och	  i	  vilket	  sammanhang.	  
	  
Orden	  vi	  först	  tänkte	  använda	  för	  navigering	  i	  recepten	  var	  next,	  repeat	  och	  previous	  
men	  vi	  märkte	  att	  med	  lite	  bakgrundsljud	  uppfattades	  repeat	  och	  previous	  väldigt	  sällan	  
av	  röstigenkänningen.	  För	  att	  kunna	  genomföra	  testerna	  utan	  att	  testpersonerna	  blir	  
irriterade	  och	  frustrerade	  valde	  vi	  att	  byta	  ut	  previous	  och	  repeat	  mot	  back	  och	  again.	  
Efter	  pilotstudien	  valde	  vi	  att	  även	  lägga	  till	  ordet	  text	  bland	  styrorden	  med	  samma	  
funktionalitet	  som	  ordet	  next	  av	  samma	  orsak.	  Vi	  märkte	  att	  dessa	  ord	  var	  lättare	  för	  
röstigenkänningen	  att	  uppfatta,	  troligtvis	  för	  att	  dessa	  är	  vanligare	  och	  enklare	  ord	  att	  
uttala.	  	  
	  
Problem	  vi	  stötte	  på	  med	  användningen	  av	  SpeechRecognizer	  var	  att	  den	  fungerade	  
olika	  med	  olika	  röstigenkännings-‐bibliotek.	  Vi	  använde	  först	  Googles	  egna	  
röstigenkännings-‐bibliotek	  som	  gav	  bra	  resultat	  då	  vi	  kunde	  konfigurera	  så	  att	  vi	  även	  
fick	  ett	  valbart	  antal	  närmast	  troliga	  ord	  i	  resultatet.	  Dock	  fick	  vi	  inte	  detta	  bibliotek	  att	  
fungera	  när	  vi	  försökte	  få	  applikationen	  att	  fortsätta	  lyssna	  efter	  första	  levererade	  
resultatet.	  Vi	  bytte	  därför	  till	  ett	  bibliotek	  som	  heter	  Vlingo.	  Detta	  fungerade	  utan	  större	  
problem	  men	  gav	  endast	  ett	  resultat.	  	  
	  
På	  grund	  av	  att	  tiden	  för	  utvecklandet	  blev	  så	  begränsad	  valde	  vi	  att	  fokusera	  på	  att	  få	  
röstnavigeringen	  att	  fungera	  framför	  design	  och	  övrig	  funktionalitet	  i	  appen.	  För	  att	  vi	  
bröt	  mot	  så	  många	  heuristiska	  regler	  och	  att	  detta	  då	  skulle	  påverka	  resultatet	  av	  våra	  
tester	  begränsade	  vi	  navigationen	  i	  appen	  för	  testpersonerna	  till	  endast	  en	  sida.	  
	  

2.4.1.2	  Bibliotek	  och	  klasser	  
För	  röstigenkänning	  finns	  ett	  paket	  i	  Androids	  API	  som	  heter	  speech.	  Detta	  innehåller	  
ett	  interface	  (en	  sorts	  mall	  för	  vad	  som	  ska	  finnas	  med	  i	  en	  klass)	  och	  fem	  klasser.	  Av	  
dessa	  klasser	  används	  främst: 

● SpeechRecognizer	  -‐	  Den	  här	  klassen	  ger	  åtkomst	  till	  röstigenkännings-‐
funktionerna.	  Denna	  används	  för	  att	  starta	  och	  stoppa	  inmatningen	  av	  ljud. 

● RecognizerIntent	  -‐	  Innehåller	  variabler	  man	  kan	  påverka	  för	  att	  ändra	  
inställningar	  med	  röstigenkänningen	  vid	  start	  av	  ett	  anrop. 
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● RecognitionListener	  -‐	  Interfacet	  som	  används	  av	  den	  klassen	  som	  ska	  agera	  
lyssnare	  på	  inmatningen	  av	  ljud.	  Denna	  registrerar	  start	  och	  slut	  på	  tal,	  fångar	  
upp	  ändringar	  i	  ljudnivå	  och	  hanterar	  resultatet	  från	  röstigenkänningen. 

(Android	  Developers,	  2013a).	  	  	  	   

För	  att	  använda	  TTS	  finns	  en	  klass	  som	  heter	  TextToSpeech	  i	  android.speech.tts.	  Denna	  
klass	  tar	  emot	  en	  text	  och	  kopplar	  den	  mot	  det	  lokala	  TTS-‐biblioteket	  på	  enheten	  och	  
spelar	  sedan	  upp	  resultatet.	  Klassen	  kan	  även	  ändra	  uppläsningshastigheten	  och	  
tonhöjd	  på	  rösten	  om	  TTS-‐biblioteket	  tillåter	  det.	  	  
 

2.4.1.3	  Webbsidor	  och	  forum	  
Developer.android.com	  är	  Googles	  egen	  sida	  med	  information	  om	  alla	  klasser	  och	  paket	  i	  
Androids	  API.	  Där	  finns	  även	  instruktioner	  och	  manualer	  på	  hur	  man	  som	  nybörjare	  
kommer	  igång	  med	  Android-‐programmering	  (Android	  Developers,	  2013b). 

För	  specifika	  funktionsexempel	  och	  även	  ibland	  utförligare	  förklaring	  om	  hur	  man	  
använder	  vissa	  klasser	  finns	  forumet	  Stack	  Overflow.	  Stack	  Overflow	  är	  en	  sida	  där	  
besökarna	  kan	  fråga	  frågor	  angående	  programmering	  och	  få	  svar	  från	  andra	  besökare.	  
Genom	  att	  fråga	  och	  svara	  på	  andras	  frågor	  får	  personen	  mer	  reputation.	  Reputation	  är	  
som	  en	  mätare	  på	  hur	  erfaren	  användaren	  är	  med	  forumet	  och	  högre	  reputation	  låser	  
upp	  fler	  privilegier	  såsom	  att	  kunna	  rösta	  upp	  eller	  ner	  frågor	  och	  svar,	  skriva	  
kommentarer	  och	  till	  slut	  kunna	  editera	  andras	  inlägg	  (Stack	  Overflow,	  2013).	  

2.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  resultat	  
Den	  data	  som	  samlades	  in	  under	  våra	  tester	  har	  sammanställts	  i	  tabellform	  (Bilaga	  2	  –	  
Testresultat;	  Bilaga	  3	  –	  Observationer;	  Bilaga	  4	  -‐	  Intervjufrågor)	  och	  sedan	  analyserats	  
genom	  att	  jämföra	  och	  dra	  slutsatser	  av	  tiden	  testerna	  genomfördes	  på,	  om	  testet	  
genomfördes	  med	  ett	  förbestämt	  acceptabelt	  antal	  fel	  och	  om	  det	  fanns	  skillnader	  och	  
likheter	  mellan	  respondenternas	  svar	  på	  intervjufrågor	  samt	  genom	  jämförande	  analys	  
av	  teorier. 

2.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
För	  att	  försäkra	  oss	  om	  att	  vi	  får	  hög	  validitet	  på	  vår	  undersökning	  så	  har	  vi	  testat	  vår	  
mobila	  applikation	  på	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  på	  personer	  som	  inte	  
har	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Som	  vi	  skrev	  i	  2.3	  ”Val	  av	  respondenter”	  har	  urvalet	  inte	  
varit	  slumpmässigt	  eftersom	  vi	  inte	  kunde	  göra	  annat	  än	  använda	  de	  personer	  som	  blev	  
tillgängliga	  för	  oss.	  Hög	  validitet	  innebär	  att	  vi	  verkligen	  undersöker	  det	  vi	  avser	  att	  
undersöka	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  För	  att	  genomföra	  våra	  tester	  på	  ett	  tillförlitligt	  sätt,	  
det	  vill	  säga	  eftersträva	  hög	  reliabilitet	  så	  har	  vi	  genomfört	  våra	  tester	  i	  en	  simulerad	  
köksmiljö	  med	  brus	  och	  buller	  för	  att	  säkerställa	  att	  röststyrningen	  och	  text-‐till-‐tal	  
fungerar	  på	  ett	  bra	  och	  naturligt	  sätt	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	   
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Undersökningen	  baserades	  på	  teorier	  som	  är	  relevanta	  för	  ämnet	  såsom	  
interaktionsdesign	  för	  mobila	  enheter,	  röststyrning	  och	  TTS	  i	  mobila	  enheter	  samt	  
tillgänglighet,	  användbarhet	  och	  användarvänlighet	  i	  mobila	  enheter	  för	  personer	  med	  
läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  För	  att	  ytterligare	  säkerställa	  en	  hög	  användbarhet	  och	  
därmed	  en	  hög	  validitet	  genomförde	  vi	  även	  en	  PACT-‐analys	  (Bilaga	  1	  –	  PACT-‐analys	  för	  
röststyrd	  receptapplikation)	  enligt	  Benyon	  (2010)	  där	  vi	  fastslog	  vilka	  användarna	  var,	  
vad	  tanken	  var	  att	  dessa	  skulle	  genomföra	  i	  applikationen,	  med	  vilken	  teknik	  och	  i	  vilket	  
sammanhang.	  Detta	  innebär	  att	  vi	  försökte	  anpassa	  våra	  tester	  mot	  
undersökningsgruppen	  och	  tänkt	  användningsområde	  för	  applikationen.	  

2.7	  Källkritik	  
Vid	  genomförandet	  av	  artikelsökning	  har	  vi	  noga	  övervägt	  relevans	  och	  aktualitet	  av	  
innehållet	  i	  de	  artiklar	  vi	  hittat.	  Med	  tanke	  på	  ämnet	  så	  förnyas	  tekniken	  väldigt	  snabbt	  
och	  vi	  har	  därför	  valt	  att	  utesluta	  artiklar	  där	  vi	  ansett	  att	  dessa	  varit	  föråldrade	  och	  inte	  
längre	  är	  aktuella	  för	  ämnet	  på	  grund	  av	  att	  utvecklingen	  gått	  framåt.	  Vi	  har	  
huvudsakligen	  försökt	  hålla	  oss	  till	  nya	  artiklar	  från	  2012	  -‐	  2013	  om	  detta	  har	  varit	  
möjligt. 

Källor	  som	  vi	  hittat	  på	  användargenererade	  webbplatser	  som	  till	  exempel	  Wikipedia	  har	  
vi	  inte	  använt.	  Vi	  har	  istället	  försökt	  hitta	  andra	  källor	  för	  detta	  eftersom	  innehållet	  där	  
inte	  kan	  garanteras	  vara	  korrekt.	  Vidare	  har	  vi	  varit	  försiktiga	  med	  att	  använda	  
sökmotorn	  Google	  vid	  sökning	  av	  teorier,	  dock	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  Google	  för	  att	  hitta	  
källor	  till	  utvecklingsrelaterad	  information	  som	  har	  hjälpt	  oss	  att	  utveckla	  den	  mobila	  
applikationen.	  Vi	  här	  även	  tagit	  källor	  från	  webbplatser	  som	  företag	  och	  föreningar	  
presenterar	  i	  de	  fall	  där	  vi	  ansett	  att	  informationen	  varit	  trovärdig,	  ett	  exempel	  på	  detta	  
är	  Svenska	  Dyslexiföreningen.
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3	  Teori	  och	  analysmodell	  

Det	  teoretiska	  kapitlet	  inleds	  med	  en	  beskrivning	  av	  begreppet	  dyslexi	  följt	  av	  centrala	  
begrepp	  inom	  interaktionsdesign.	  Vidare	  presenteras	  mer	  områdesspecifika	  teorier	  för	  
mobila	  enheter	  inom	  området	  interaktion.	  Kapitlet	  fortsätter	  med	  en	  beskrivning	  av	  de	  
mer	  tekniska	  delarna	  som	  röststyrning,	  text-‐to-‐speech	  och	  utvecklingsteorier.	  Kapitlet	  
avslutas	  sedan	  med	  en	  beskrivning	  av	  vår	  analysmodell.	  

3.1	  Dyslexi	  
Ordet	  dyslexi	  kommer	  från	  de	  grekiska	  orden	  dys,	  som	  betyder	  fel	  eller	  miss,	  och	  lexis	  
som	  betyder	  tal.	  En	  definition	  fastställdes	  2002	  av	  “The	  International	  Dyslexia	  
Association”.	  Den	  lyder	  i	  förkortning: 

”Dyslexi	  är	  en	  specifik	  inlärningssvårighet	  som	  har	  neurologiska	  orsaker.	  Dyslexi	  
kännetecknas	  av	  svårigheter	  med	  korrekt	  och/eller	  flytande	  ordigenkänning	  och	  av	  dålig	  
stavning	  och	  avkodningsförmåga.	  Dessa	  svårigheter	  orsakas	  vanligen	  av	  en	  störning	  i	  
språkets	  fonologiska	  komponent,	  som	  ofta	  är	  oväntad	  med	  hänsyn	  till	  andra	  kognitiva	  
förmågor	  och	  trots	  möjligheter	  till	  effektiv	  undervisning.	  Sekundära	  konsekvenser	  kan	  
innefatta	  svårigheter	  med	  läsförståelse	  och	  begränsad	  läserfarenhet,	  vilket	  kan	  hämma	  
tillväxten	  av	  ordförråd	  och	  bakgrundskunskap.” 

Det	  råder	  delade	  meningar	  om	  hur	  dyslexi	  uppstår	  och	  vad	  det	  beror	  på	  men	  
majoriteten	  av	  all	  expertis	  är	  överens	  om	  att	  orsakerna	  är	  genetiska	  och	  att	  det	  mycket	  
tidigt	  går	  att	  spåra	  tecken	  på	  det	  som	  senare	  utvecklas	  till	  dyslexi,	  då	  redan	  under	  
fosterstadiet	  sker	  ett	  hormonpåslag	  som	  senare	  kan	  riskera	  att	  försvåra	  läs-‐	  och	  
skrivinlärningen	  (Svenska	  Dyslexistiftelsen,	  u.å).	   

Siffrorna	  på	  hur	  vanligt	  förekommande	  dyslexi	  är	  i	  samhället	  är	  väldigt	  olika	  vilket	  beror	  
på	  att	  gränsen	  dyslexi	  och	  allmänna	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  är	  väldigt	  oskarp.	  Vanliga	  
siffror	  på	  dyslexi	  i	  litteraturen	  brukar	  ligga	  mellan	  2-‐8%	  av	  befolkningen	  i	  Sverige.	  
Procenten	  är	  oftast	  lite	  lägre	  för	  vuxna	  och	  högre	  för	  barn	  (Jacobson,	  2006).	  
 

3.2	  Interaktionsdesign	  
Interaktion	  (nylatin	  intera´ctio,	  av	  inter-‐	  och	  aktion,	  av	  latin	  a´ctio	  'handling')	  betyder	  
samspelet	  mellan	  människor,	  grupper	  eller	  individer	  som	  genom	  handling	  ömsesidigt	  
påverkar	  varandra.	  (Nationalencyklopedin,	  2013a).	  Inom	  interaktionsdesign	  tar	  man	  
upp	  begreppet	  human-‐computer-‐interaction	  (HCI)	  vilket	  innebär	  samspelet	  mellan	  
människa	  och	  dator	  (Janlert,	  2013).	  Begreppet	  design	  kommer	  från	  det	  latinska	  ordet	  
desi´gno	  och	  betyder	  avbilda	  eller	  framställa	  (Nationalencyklopedin,	  2013b).	  Inom	  
interaktionsdesign	  innebär	  begreppet	  framställande	  av	  den	  del	  i	  ett	  system	  som	  
användaren	  ska	  interagera	  med	  för	  att	  lättare	  kunna	  hitta	  information,	  med	  andra	  ord	  få	  
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användarens	  behov	  tillfredsställda	  (Nationalencyklopedin,	  2013c).	  Interaktionsdesign	  
syftar	  till	  att	  vara	  användarcentrerad	  vilket	  innebär	  att	  sätta	  användaren	  först	  och	  tänka	  
på	  vad	  användaren	  vill	  göra.	  Detta	  för	  att	  skapa	  en	  bra	  interaktiv	  upplevelse	  för	  
användaren	  (Benyon,	  2010).	  
 

3.2.1	  Användarvänlighet	  
Användarvänlighet	  är	  ett	  begrepp	  för	  hur	  pass	  lätt	  ett	  system	  är	  att	  använda.	  Det	  måste	  
till	  exempel	  vara	  väl	  genomförd	  design	  vad	  gäller	  grafisk	  design,	  navigation	  och	  
hastighet	  (Sundström,	  2005).	  Hillier	  (2003)	  menar	  att	  användarvänlighet	  uppnås	  om	  
användaren	  kan	  interagera	  med	  systemet	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  utan	  att	  behöva	  tänka	  på	  
vad	  han	  eller	  hon	  gör. 

Sherman	  (2006)	  nämner	  även	  att	  det	  finns	  tre	  måttenheter	  för	  att	  mäta	  
användarvänlighet,	  effectiveness,	  efficiency	  och	  satisfaction,	  se	  Figur	  3.1	  -‐	  
Användarvänlighetspyramiden.	  Effectiveness,	  översatt	  effektivitet	  handlar	  om	  hur	  
effektivt	  användaren	  har	  möjlighet	  att	  nå	  ett	  specifikt	  mål,	  efficiency,	  närmast	  översatt	  
produktivitet	  handlar	  om	  hur	  snabbt	  och	  med	  hur	  lite	  ansträngning	  användaren	  kan	  nå	  
sitt	  specifika	  mål	  och	  satisfaction,	  översatt	  tillfredställelse	  handlar	  om	  hur	  bekvämt	  och	  
acceptabelt	  systemet	  är	  för	  användaren	  när	  han	  eller	  hon	  försöker	  uppnå	  sitt	  specifika	  
mål. 

Effectiveness	  och	  efficiency	  är	  egentligen	  båda	  översatta	  till	  effektivitet,	  dock	  handlar	  
detta	  om	  olika	  typer	  av	  effektivitet	  och	  vi	  väljer	  därför	  att	  använda	  den	  nära	  
översättningen	  produktivitet	  för	  efficiency. 

Enligt	  Sherman	  (2006)	  är	  effektivitet	  och	  produktivitet	  det	  viktigaste	  för	  att	  uppnå	  bra	  
användarvänlighet	  även	  om	  tillfredställelse	  bör	  finnas	  med.	  Sherman	  (2006)	  menar	  att	  
man	  först	  måste	  vara	  säker	  på	  att	  man	  uppnår	  en	  bra	  effektivitet,	  om	  användaren	  inte	  
kan	  lösa	  uppgiften	  på	  ett	  bra	  sätt	  så	  spelar	  det	  ingen	  roll	  hur	  mycket	  tid	  användaren	  har	  
för	  att	  lösa	  uppgiften.	  När	  målet	  för	  effektiviteten	  är	  uppnått	  går	  man	  över	  till	  att	  mäta	  
produktiviteten	  för	  systemet,	  det	  handlar	  om	  tiden	  det	  tar	  att	  lösa	  en	  uppgift	  och	  hur	  
många	  steg	  användaren	  tar	  för	  att	  lösa	  uppgiften.	  Snabbare	  tider	  är	  att	  föredra	  så	  länge	  
användaren	  löser	  uppgiften	  med	  bra	  resultat.	  Ett	  bra	  resultat	  som	  man	  strävar	  efter	  är	  
att	  användaren	  löser	  uppgiften	  första	  gången	  genom	  det	  som	  anses	  vara	  det	  effektivaste	  
sättet	  att	  lösa	  den	  på.	  Få	  steg	  för	  att	  lösa	  uppgiften	  är	  med	  andra	  ord	  bättre	  (Sherman,	  
2006).	   
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Figur	  3.1	  –	  Användarvänlighetspyramiden 
Källa:	  Sherman,	  P.	  2006.	  Usability	  Success	  Stories	  :	  How	  Organizations	  Improve	  by	  Making	  Easier-‐

to-‐Use	  Software	  and	  Web	  Sites,	  s.	  6	  
 

3.2.2	  Användbarhet	  
För	  att	  kunna	  ta	  fram	  en	  bra	  interaktionsdesign	  krävs	  det	  att	  systemet	  bland	  annat	  är	  
användbart.	  Med	  användbarhet	  menar	  Benyon	  (2010)	  hur	  pass	  effektivt	  och	  produktivt	  
systemet	  är,	  hur	  lätt	  systemet	  är	  att	  lära	  sig,	  hur	  säkert	  systemet	  är	  att	  använda	  och	  hur	  
pass	  väl	  systemet	  gör	  som	  användaren	  vill.	  Benyon	  (2010)	  menar	  även	  att	  en	  balans	  
mellan	  de	  användarcentrerade	  faktorerna	  i	  PACT-‐modellen	  utgör	  en	  god	  grund	  för	  att	  
skapa	  ett	  system	  med	  god	  användbarhet.	  PACT	  (Bilaga	  1	  –	  PACT-‐analys	  för	  
applikationen)	  står	  för	  People,	  Activities,	  Context	  och	  Technology	  där	  people	  är	  
användaren	  av	  systemet,	  activities	  är	  de	  uppgifter	  som	  användaren	  vill	  genomföra	  i	  
systemet,	  context	  är	  i	  vilket	  sammanhang	  användaren	  genomför	  uppgifterna	  och	  
technologies	  är	  vilken	  teknologi	  som	  användaren	  utför	  uppgifterna	  med	  hjälp	  av,	  se	  
Figur	  3.2	  -‐	  Activities	  and	  Technologies. 
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Figur	  3.2	  -‐	  Activities	  and	  technologies 
Källa:	  Benyon,	  D.	  2010.	  Designing	  Interactive	  Systems	  -‐	  A	  comprehensive	  guide	  to	  HCI	  and	  

interaction	  design,	  s.	  30 

För	  att	  öka	  användbarheten	  ännu	  mer	  menar	  Benyon	  (2010)	  att	  en	  tydlig,	  
välstrukturerad	  och	  konsekvent	  design	  bör	  eftersträvas.	  Sundström	  (2005)	  menar	  att	  
användbarhet	  är	  nytta	  och	  användarvänlighet.	  Är	  inte	  systemet	  användarvänligt,	  det	  vill	  
säga	  svårt	  att	  använda	  på	  grund	  av	  dålig	  design	  och	  om	  användaren	  inte	  kan	  
tillfredsställa	  sitt	  behov	  så	  skapar	  det	  även	  en	  dålig	  användbarhet.	  Detta	  är	  en	  enklare	  
beskrivning	  av	  vad	  användbarhet	  är	  och	  det	  blir	  mer	  komplext	  när	  man	  börjar	  arbeta	  
med	  det	  menar	  Sundström	  (2005).	  Det	  börjar	  alltid	  med	  en	  användare	  som	  har	  ett	  mål	  
att	  genomföra	  någon	  typ	  av	  uppgift	  eller	  tillfredsställa	  ett	  behov.	  För	  att	  användaren	  ska	  
kunna	  uppnå	  sitt	  mål	  måste	  han	  eller	  hon	  ta	  sig	  igenom	  fyra	  lager	  i	  systemet,	  se	  Figur	  3.3	  
-‐	  Användbarhetsskorpan.	   

 

 

Figur	  3.3	  –	  Användbarhetsskorpan 
Källa:	  Sundström,	  T.	  2005.	  Användbarhetsboken:	  bästa	  sätten	  att	  göra	  fungerande	  webb.	  s.	  14 
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Det	  första	  lagret	  är	  utseendet	  vilket	  innebär	  vad	  användaren	  ser	  först	  av	  allt	  vid	  
användandet	  av	  systemet,	  det	  skapar	  direkt	  en	  uppfattning	  hos	  användaren.	  Om	  
systemet	  inte	  ser	  ut	  att	  vara	  det	  användaren	  är	  ute	  efter	  så	  är	  sannolikheten	  stor	  att	  
systemet	  inte	  används	  eftersom	  användaren	  kanske	  väljer	  att	  inte	  fördjupa	  sig	  i	  det. 

Andra	  lagret	  utgörs	  av	  systemets	  språk.	  Språket	  möter	  användaren	  snabbt	  och	  utgör	  en	  
stor	  del	  av	  helhetsupplevelsen.	  Det	  är	  en	  viktig	  grundsten	  för	  att	  användaren	  ska	  förstå	  
vad	  som	  finns	  och	  var	  det	  går	  att	  hitta	  i	  systemet. 

Den	  tredje	  delen	  är	  systemets	  struktur.	  Detta	  utgörs	  främst	  av	  systemets	  navigation,	  hur	  
delar	  i	  systemet	  är	  organiserade	  och	  strukturerade	  för	  att	  lättare	  hittas,	  detta	  kallas	  
informationsdesign. 

Till	  sist	  måste	  användaren	  kunna	  samspela	  med	  systemet	  genom	  systemets	  
interaktionsdesign.	  Det	  handlar	  om	  att	  användaren	  måste	  förstå	  hur	  systemet	  fungerar	  
och	  vad	  som	  är	  nödvändigt	  handlande	  för	  att	  ta	  sig	  fram	  till	  målet	  (Sundström,	  2005).	  
 

3.2.3	  Tillgänglighet	  
För	  att	  överhuvudtaget	  kunna	  göra	  ett	  system	  användbart	  krävs	  det	  att	  systemet	  är	  
tillgängligt	  för	  den	  tänkta	  målgruppen	  (Benyon,	  2010).	  Tillgänglighet	  handlar	  om	  att	  
minimera	  barriären	  för	  användare	  som	  har	  svårigheter	  med	  att	  använda	  ett	  system.	  En	  
rullstolsbunden	  användare	  har	  till	  exempel	  svårt	  att	  använda	  en	  bankomat	  eftersom	  den	  
ofta	  är	  placerad	  för	  högt	  upp	  och	  det	  är	  den	  typ	  av	  barriär	  man	  vill	  minimera	  (Benyon,	  
2010). 

Användbarhet	  syftar	  till	  att	  skapa	  en	  kvalitativ	  interaktion	  där	  uppgifter	  ska	  kunna	  
genomföras	  inom	  en	  rimlig	  tid,	  med	  rimligt	  antal	  fel	  och	  att	  användaren	  inom	  en	  rimlig	  
tid	  kan	  bli	  en	  kompetent	  användare,	  vilket	  innebär	  att	  en	  acceptabel	  tillgänglighet	  måste	  
uppnås	  innan	  en	  bra	  användbarhet	  kan	  uppnås	  (Benyon,	  2010).	  
 

3.2.4	  Mobil	  interaktion	  
HCI	  för	  mobila	  enheter	  ställer	  ännu	  högre	  krav	  på	  interaktionsdesignen	  då	  detta	  kräver	  
större	  förståelse	  för	  det	  sammanhang	  och	  den	  miljö	  som	  den	  mobila	  enheten	  kommer	  
att	  användas	  i.	  Om	  en	  mobil	  enhet	  används	  på	  en	  buss	  eller	  ett	  tåg	  så	  kan	  till	  exempel	  
dålig	  täckning	  påverka	  effektiviteten,	  produktiviteten	  och	  tillfredställelsen	  i	  att	  använda	  
den	  mobila	  enheten	  (Love,	  2005). 

Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  nämner	  att	  mobila	  enheter	  kan	  karaktäriseras	  med	  tre	  
nyckelaspekter	  som	  påverkar	  gränssnittsdesignen.	  Den	  mobila	  enheten	  används	  
huvudsakligen	  i	  användarens	  händer,	  den	  används	  trådlöst	  och	  den	  gör	  det	  möjligt	  att	  
lägga	  till	  fler	  applikationer	  och	  vara	  uppkopplad	  mot	  internet.	  Utöver	  dessa	  aspekter	  så	  
nämner	  Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  även	  att	  det	  finns	  viktiga	  aspekter	  att	  ta	  i	  beräkning	  som	  
att	  en	  mobil	  enhet	  har	  liten	  skärm	  trots	  att	  den	  ska	  visa	  mycket	  information,	  att	  den	  har	  
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knappar	  som	  gör	  mer	  än	  en	  sak	  och	  att	  en	  mobil	  enhet	  har	  begränsad	  processor-‐	  och	  
minneskapacitet.	  Vidare	  beskriver	  Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  att	  det	  finns	  ytterligare	  
aspekter	  som	  är	  specifika	  för	  touch-‐enheter.	  Det	  är	  bland	  annat	  det	  mobila	  
sammanhanget	  och	  inmatningsmetoder.	  Med	  det	  mobila	  sammanhanget	  menar	  
Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  att	  till	  exempel	  olika	  ljusförhållanden	  och	  oljud	  påverkar	  
effektiviteten	  och	  produktiviteten	  på	  ett	  negativt	  sätt.	  Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  menar	  även	  
att	  olika	  inmatningsmetoder	  påverkar	  effektivitet	  och	  produktivitet	  negativt.	  Små	  
knappar	  och	  liten	  text	  påverkar	  till	  exempel	  inmatningshastigheten	  och	  reducerar	  
antalet	  korrekta	  inmatningar	  vilket	  i	  sin	  tur	  reducerar	  effektivitet	  och	  produktivitet	  
(Inostroza	  et	  al.	  2012).	  
 

3.2.5	  Designprinciper	  
Vid	  utvecklande	  av	  interaktiva	  system	  finns	  ett	  antal	  heuristiska	  tumregler	  eller	  
designprinciper	  framtagna	  som	  det	  är	  lämpliga	  att	  genomföra	  utvärderingar	  emot.	  Med	  
heuristiska	  tumregler	  eller	  designprinciper	  menar	  Benyon	  (2008)	  principer	  som	  över	  
tid	  har	  framtagits	  efter	  kunskap	  och	  erfarenhet.	  	  Benyon	  (2008)	  nämner	  tolv	  heuristiska	  
tumregler,	  dock	  ses	  dessa	  tumregler	  av	  Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  som	  traditionella	  
tumregler	  som	  inte	  riktigt	  passar	  in	  i	  det	  mer	  moderna	  mediet	  mobila	  touchscreen-‐
enheter	  eftersom	  dessa	  enheter	  ställer	  helt	  nya	  krav	  på	  designen.	  Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  
har	  i	  en	  utvärdering	  tagit	  fram	  förslag	  på	  elva	  nya	  heuristiska	  tumregler	  för	  
touchscreen-‐enheter	  som	  beskrivs	  enligt	  följande: 

(1)	  Visibility	  of	  system	  status	  (Synliggöra	  systemets	  status):	  Enheten	  bör	  hålla	  användaren	  
informerad	  om	  alla	  processer	  och	  förändringar	  som	  sker	  genom	  en	  viss	  typ	  av	  feedback	  inom	  en	  
acceptabel	  tid. 

(2)	  Match	  between	  system	  and	  the	  real	  world	  (Anpassning	  mellan	  systemet	  och	  den	  
riktiga	  världen):	  Enheten	  ska	  tala	  användarens	  språk	  med	  ord,	  fraser	  och	  begrepp	  som	  
användaren	  är	  van	  vid	  istället	  för	  systemorienterade	  begrepp	  och/eller	  teknikaliteter.	  Enheten	  
ska	  följa	  verkliga	  konventioner	  och	  fysiska	  lagar	  och	  visa	  informationen	  i	  logisk	  och	  naturlig	  
ordning. 

(3)	  User	  control	  and	  freedom	  (Användarkontroll	  och	  frihet):	  Enheten	  ska	  tillåta	  användaren	  
att	  ångra	  och	  återskapa	  sina	  handlingar	  och	  den	  ska	  ge	  “nödutgångar”	  för	  att	  lämna	  oönskade	  
tillstånd.	  Dessa	  alternativ	  bör	  tydligt	  påpekas,	  företrädesvis	  genom	  en	  fysisk	  knapp	  eller	  
liknande	  och	  användaren	  bör	  inte	  tvingas	  passera	  en	  utökad	  dialog. 

(4)	  Consistency	  and	  standards	  (Enhetlighet	  och	  standarder):	  Enheten	  ska	  följa	  fastställda	  
konventioner	  under	  förutsättning	  att	  användaren	  kan	  göra	  saker	  på	  ett	  välbekant,	  
standardiserat	  och	  enhetligt	  sätt.	   

(5)	  Error	  prevention	  (Felförebyggande):	  Enheten	  bör	  ha	  ett	  noggrant	  grafiskt	  
användargränssnitt	  och	  en	  noggrann	  fysisk	  design	  av	  användargränssnittet	  i	  syfte	  att	  undvika	  fel.	  
De	  icke-‐tillgängliga	  funktionerna bör	  döljas	  eller	  inaktiveras	  och	  användaren	  ska	  kunna	  få	  
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ytterligare	  information	  om	  alla	  tillgängliga	  funktioner.	  Användare	  bör	  varnas	  när	  fel	  kan	  
förekomma.	   

(6)	  Minimize	  the	  user’s	  memory	  load	  (Minimera	  användarens	  minnesbelastning):	  Enheten	  
bör	  minimera	  användarens	  minnesbelastning	  genom	  att	  göra	  objekt,	  åtgärder	  och	  alternativ	  
synliga.	  Användaren	  ska	  inte	  behöva	  komma	  ihåg	  information	  från	  en	  del	  av	  dialogen	  till	  en	  
annan.	  Instruktioner	  för	  användning	  av	  systemet	  ska	  vara	  synliga	  eller	  lättåtkomliga	  när	  så	  är	  
lämpligt. 

(7)	  Customization	  and	  shortcuts	  (Anpassning	  och	  genvägar):	  Enheten	  ska	  tillhandahålla	  
grundläggande	  konfigurationsalternativ	  och	  bör	  ge	  expertanvändare	  tillgång	  till	  avancerade	  
konfigurationsalternativ.	  Enheten	  bör	  ge	  genvägar	  till	  de	  vanligaste	  uppgifterna	  och	  bör	  tillåta	  
deras	  anpassning	  och/eller	  definition.	  

(8)	  Aesthetic	  and	  minimalist	  design	  (Estetisk	  och	  minimalistisk	  design):	  Enheten	  bör	  
undvika	  att	  visa	  irrelevant	  eller	  sällan	  användbar	  information.	  Varje	  extra	  informationsenheten	  	  
reducerar	  systemets	  prestanda. 

(9)	  Help	  users	  recognize,	  diagnose	  and	  recover	  from	  errors	  (Hjälp	  användaren	  känna	  
igen,	  diagnostisera	  och	  återhämta	  sig	  från	  fel):	  Felmeddelanden	  i	  enheten	  bör	  uttryckas	  på	  
vanligt	  skrivspråk	  (inte	  kod,	  noggrant	  påpeka	  problemet	  och	  konstruktivt	  föreslå	  en	  lösning. 

(10)	  Help	  and	  documentation	  (Hjälp	  och	  dokumentation):	  Enheten	  bör	  tillhandahålla	  
lättfunnen	  dokumentation	  och	  hjälp	  fokuserad	  på	  användarens	  nuvarande	  uppgift.	  En	  lista	  av	  
konkreta	  (och	  inte	  för	  stora)	  steg	  att	  utföra	  bör	  tillhandahållas.	   

(11)	  Physical	  interaction	  and	  ergonomics	  (Fysisk	  interaktion	  och	  ergonomi):	  Enheten	  bör	  
tillhandahålla	  fysiska	  knappar	  eller	  liknande	  användargränssnittselement	  för	  
huvudfunktionerna.	  Elementen	  bör	  vara	  placerade	  på	  en	  igenkännbar	  position.	  Enhetens	  
dimensioner,	  form	  och	  användargränssnittselement	  överlag	  bör	  passa	  den	  naturliga	  hållningen	  
av	  handen.	  
 

3.3	  Röststyrning	  
Röststyrning	  innebär	  att	  operera	  eller	  kontrollera	  en	  komponent,	  krets,	  enhet,	  
utrustning,	  system,	  process	  eller	  mekanism	  med	  rösten	  (Dictionarycentral.com,	  u.å.).	  
Problem	  som	  vanligtvis	  uppstår	  vid	  användning	  av	  röststyrning	  är	  att	  enheten	  inte	  kan	  
urskilja	  vad	  användaren	  säger	  på	  grund	  av	  att	  enheten	  inte	  är	  tillräckligt	  nära	  
användaren	  och/eller	  att	  användningen	  sker	  i	  en	  ljudrik	  miljö.	  Möjligheterna	  med	  
röststyrning	  är	  att	  användaren	  kan	  interagera	  med	  den	  röststyrda	  enheten	  utan	  att	  
använda	  händerna	  eller	  synen.	  Detta	  gör	  det	  väldigt	  praktiskt	  vid	  exempelvis	  bilkörning.	  
Det	  skapar	  dock	  problem	  om	  röststyrning	  inte	  alltid	  gör	  som	  användaren	  förväntar	  sig,	  
bland	  annat	  på	  grund	  av	  det	  språk	  som	  användaren	  vill	  använda	  och	  de	  olika	  uttal	  och	  
dialekter	  som	  finns	  (Freitas	  et	  al.,	  2009). 

Röststyrd	  interaktion	  med	  system	  har	  länge	  varit	  väldigt	  begränsad	  men	  utvecklingen	  
har	  på	  senare	  år	  gjort	  röststyrning	  till	  ett	  verkligt	  alternativ.	  De	  bästa	  
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röststyrningssystemen	  kräver	  att	  användaren	  först	  talar	  med	  ett	  
röstigenkänningsprogram	  för	  att	  träna	  upp	  detta	  att	  känna	  igen	  just	  den	  särskilda	  rösten.	  
Efter	  ungefär	  7-‐10	  minuters	  träning	  kan	  ett	  röstigenkänningsprogram	  uppnå	  
igenkänning	  på	  uppemot	  95	  %.	  Men	  det	  är	  en	  sak	  att	  kunna	  omvandla	  vad	  en	  person	  
säger	  till	  text	  och	  en	  annan	  sak	  att	  förstå	  vad	  personen	  menar	  med	  vad	  de	  säger.	  Det	  är	  
alltså	  en	  bit	  kvar	  innan	  personer	  kan	  föra	  en	  konversation	  med	  deras	  dator	  (Benyon,	  
2010). 

Röststyrning	  började	  användas	  i	  mobiltelefoner	  i	  början	  av	  2000-‐talet	  då	  telefonerna	  
började	  bli	  tillräckligt	  starka	  för	  att	  klara	  teknologin.	  Funktionen	  gick	  ut	  på	  att	  
användaren	  fick	  spela	  in	  ett	  ljud	  och	  sedan	  knappa	  in	  ett	  nummer.	  Ljudet	  användes	  
sedan	  som	  kortkommando	  för	  att	  ringa	  upp	  det	  numret	  (cellphones.about.com,	  2013). 
 

3.4	  Text-‐To-‐Speech	  
Text-‐To-‐Speech	  (TTS;	  Figur	  3.4),	  är	  en	  funktion	  som	  används	  av	  system	  för	  att	  omvandla	  
en	  text	  till	  tal.	  Teknologin	  har	  utvecklats	  under	  de	  senaste	  åren	  till	  en	  robust	  teknologi	  
och	  används	  idag	  vanligen	  i	  bland	  annat	  GPS-‐navigationssystem	  i	  bilar	  och	  tågstationers	  
och	  flygplatsers	  meddelandeutrop	  (Benyon,	  2010). 

Systemet	  byggs	  på	  att	  ljud	  spelas	  in	  från	  en	  individ	  som	  läser	  upp	  en	  korpus	  av	  texter	  
från	  olik	  områden	  (poesi,	  politiska	  nyheter,	  sportresultat	  o.s.v.)	  vilka	  innehåller	  alla	  ljud	  
som	  förekommer	  i	  språket.	  De	  inspelade	  ljuden	  delas	  sedan	  in	  i	  kategorierna	  difoner,	  
stavelser,	  morfem,	  ord,	  fraser	  och	  meningar.	   

För	  att	  producera	  ord	  av	  texten	  gör	  TTS-‐systemet	  en	  lingvistisk	  analys	  som	  omvandlar	  
den	  skrivna	  texten	  till	  fonetiska	  ord.	  En	  grammatisk	  och	  syntaktisk	  analys	  möjliggör	  
sedan	  för	  systemet	  att	  fastställa	  hur	  varje	  ord	  ska	  uttalas	  i	  den	  aktuella	  kontexten	  och	  ge	  
rätt	  betydelse.	   

Till	  slut	  matchas	  det	  fonetiska	  ordet	  mot	  ljuden	  i	  databasen	  med	  rätt	  tonhöjd	  och	  längd	  
på	  uttalet.	  Analysen	  är	  över	  och	  ljudet	  spelas	  upp	  med	  de	  bäst	  matchande	  ljuden	  från	  
databasen. 

Rösten	  som	  presenterar	  har	  länge	  upplevts	  som	  robot-‐lik	  men	  har	  utvecklats	  till	  att	  idag	  
ha	  en	  mer	  realistisk	  och	  emotionellt	  laddad	  röst.(Benyon,	  2010) 

Hastigheten	  på	  hur	  snabbt	  texten	  ska	  läsas	  upp	  med	  text-‐to-‐speech	  kan	  variera	  från	  en	  
användare	  till	  en	  annan.	  En	  ny	  användare	  känner	  sig	  mer	  bekväm	  om	  texten	  läses	  upp	  
långsamt	  och	  likt	  hastigheten	  på	  vanligt	  tal	  som	  är	  ungefär	  110	  ord	  per	  minut	  medan	  en	  
van	  användare	  föredrar	  att	  få	  texten	  uppläst	  snabbare.	  (Chan	  et	  al.,	  2009) 
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Figur	  3.4	  -‐	  How	  does	  TTS	  work? 
Källa:	  http://www.acapela-‐group.se/how-‐does-‐text-‐to-‐speech-‐work.html 
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3.5	  Datainsamling	  
I	  vår	  referensram	  har	  vi	  huvudsakligen	  använt	  oss	  av	  skriftliga	  källor.	  Det	  innefattade	  i	  
första	  hand	  elektroniska	  artiklar	  om	  mobil	  interaktion,	  röststyrning,	  TTS	  och	  dyslexi	  och	  
böcker	  inom	  interaktionsdesign,	  användbarhetstester	  och	  användbarhet.	  Vi	  har	  även	  
använt	  oss	  av	  forum	  och	  andra	  typer	  av	  webbplatser	  när	  vi	  inte	  hittat	  den	  information	  vi	  
sökt	  i	  artiklar	  eller	  böcker. 

Vid	  sökning	  på	  internet	  och	  i	  olika	  databaser	  för	  artiklar	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  följande	  
sökord	  med	  en	  kort	  motivering. 

● Dyslexi	  -‐	  har	  använts	  för	  att	  direkt	  hitta	  faktabaserad	  information	  om	  dyslexi.	  
Engelska	  ‘dyslexia’	  har	  använts	  i	  kombination	  med	  andra	  sökord	  vid	  artikelsök. 

● Text-‐to-‐speech	  -‐	  har	  använts	  för	  att	  hitta	  teknisk	  information	  om	  text-‐till-‐tal	  och	  
utvecklingshjälp	  på	  forum. 

● TTS	  -‐	  förkortning	  av	  text-‐to-‐speech. 

● Röststyrning	  -‐	  har	  använts	  för	  att	  hitta	  information	  om	  röststyrning. 

● Speech	  recognition	  -‐	  har	  använts	  för	  att	  hitta	  information	  om	  röststyrning	  för	  
fakta	  och	  utvecklingshjälp,	  liknande	  sökord	  som	  ‘voice	  recognition’	  och	  ‘voice	  
control’	  har	  även	  använts	  för	  liknande	  information. 

● Mobile	  interaction	  -‐	  har	  använts	  för	  att	  hitta	  information	  om	  interaktionsdesign	  
specifikt	  för	  mobila	  enheter. 

● Interaktionsdesign	  -‐	  har	  använts	  för	  att	  hitta	  generell	  information	  om	  
interaktionsdesign. 

Den	  data	  som	  har	  bearbetats	  och	  analyserats	  har	  samlats	  in	  genom	  utvecklingen	  av	  vår	  
mobila	  applikation	  samt	  genom	  användbarhetstester	  och	  användarvänlighetstester	  på	  
applikationen	  med	  en	  efterföljande	  intervju.	  

3.6	  Analysmodell	  
I	  vår	  analys	  har	  vi	  valt	  att	  strukturera	  innehållet	  utefter	  de	  data	  som	  vi	  samlat	  in.	  Vi	  har	  i	  
ett	  första	  steg	  analyserat	  de	  insamlade	  datavärdena,	  observationerna,	  testresultaten	  och	  
intervjuerna	  från	  användbarhetstesterna	  enskilt	  och	  sedan	  gjort	  en	  jämförande	  analys	  
mellan	  testsessionerna	  och	  respondenternas	  svar	  på	  den	  efterföljande	  intervjun	  för	  att	  
hitta	  skillnader,	  likheter	  och	  eventuella	  avstickare.	  Detta	  för	  att	  sedan	  kunna	  dra	  en	  
generell	  slutsats	  över	  om	  röststyrning	  och	  TTS	  påverkar	  användbarheten	  eller	  inte	  och	  
vad	  anledningen	  till	  detta	  i	  sådana	  fall	  är. 

För	  att	  vi	  skulle	  kunna	  analysera	  datan	  på	  ett	  bra	  sätt	  har	  förutbestämda	  kriterier	  satts	  
upp	  för	  vad	  bra	  användbarhet	  och	  användarvänlighet	  är,	  mycket	  av	  detta	  bygger	  på	  



	   26	  

teorier	  men	  vi	  har	  även	  själva	  satt	  upp	  kriterier	  som	  skulle	  uppfyllas	  under	  
användbarhetstesterna,	  det	  handlar	  främst	  om	  hur	  väl	  respondenterna	  lyckades	  lösa	  
uppgiften	  under	  testerna	  men	  även	  hur	  lång	  tid	  respondenterna	  tog	  på	  sig	  för	  att	  lösa	  
dem.	  Datavärdena	  jämfördes	  sedan	  respondenterna	  emellan. 

För	  att	  besvara	  vår	  frågeställning	  om	  vilka	  designrestriktioner	  som	  bör	  belysas	  vid	  
utveckling	  av	  mobila	  applikationer	  har	  vi	  analyserat	  den	  heuristiska	  utvärdering	  vi	  gjort	  
på	  designen.	  Med	  detta	  ville	  vi	  se	  vilka	  designprinciper	  som	  är	  aktuella	  och	  hur	  designen	  
hade	  kunnat	  göras	  annorlunda.	   

Analysen	  kommer	  att	  vara	  strukturerad	  enligt	  nedan	  angivna	  punkter	  med	  kort	  
beskrivning.	  

• Användbarhetstest	  –	  tar	  upp	  observerade	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  
testsessioner	  och	  likheter	  och	  skillnader	  på	  de	  svar	  som	  vi	  fått	  på	  den	  
efterföljande	  intervjun.	  Dessa	  likheter	  och	  skillnader	  jämförs	  även	  mellan	  
grupperna	  icke-‐dyslektiker	  och	  dyslektiker.	  

• Design	  av	  mobil	  applikation	  -‐	  tar	  upp	  aktuella	  designprinciper	  för	  den	  mobila	  
applikationen	  och	  vad	  som	  hade	  kunnat	  göras	  annorlunda. 
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4	  Empiri	  
Empirikapitlet	  tar	  upp	  det	  praktiska	  genomförandet	  av	  design	  av	  applikationen,	  
användartester	  som	  genomfördes	  på	  den	  mobila	  applikationen	  samt	  genomförandet	  av	  
den	  intervju	  som	  hölls	  efter	  genomfört	  test.	  

 

4.1	  Genomförande	  av	  användbarhetstest	  
Den	  mobila	  applikationen	  har	  testats	  av	  våra	  respondenter	  för	  att	  utvärdera	  huruvida	  
röststyrning	  och	  TTS	  förbättrar	  användbarheten	  och	  användarvänligheten,	  främst	  för	  
personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  men	  även	  generellt	  för	  alla	  typer	  av	  användare.	  
Alla	  respondenter	  har	  helt	  frivilligt	  ställt	  upp	  på	  testet	  och	  har	  innan	  testet	  börjat	  fått	  
skriva	  under	  ett	  godkännande	  om	  att	  testdata	  samlas	  in	  där	  det	  även	  tydligt	  framgått	  att	  
respondenten	  när	  som	  helst	  kan	  välja	  att	  avbryta	  testet	  och	  att	  inga	  testdata	  då	  kommer	  
att	  sparas	  (Bilaga	  6	  -‐	  Godkännande	  om	  att	  testdata	  samlas	  in).	  Respondenterna	  har	  efter	  
testet	  fått	  svara	  på	  en	  intervju	  för	  att	  vi	  skulle	  kunna	  dokumentera	  fakta	  om	  
respondenterna	  som	  exempelvis	  vana	  med	  mobila	  enheter,	  kunskaper	  i	  det	  engelska	  
språket	  och	  om	  de	  har	  några	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter,	  men	  även	  deras	  upplevelse	  av	  
röststyrningen	  och	  TTS	  (Bilaga	  4	  -‐	  Intervjufrågor).	  Benyon	  (2010)	  menar	  att	  intervjuer	  
är	  det	  mest	  effektiva	  sättet	  att	  få	  fram	  vad	  testpersonerna	  tycker	  och	  hur	  de	  upplevde	  
testet	  och	  det	  ger	  även	  intervjuaren	  möjlighet	  att	  ställa	  motfrågor	  och	  göra	  
förtydliganden	  om	  något	  är	  oklart,	  vilket	  inte	  är	  möjligt	  med	  ett	  frågeformulär. 

På	  en	  av	  frågorna	  i	  intervjun	  valde	  vi	  att	  använda	  oss	  av	  en	  7-‐gradig	  likert-‐skalan	  enligt	  
Ejlertsson	  (2005).	  På	  frågan	  om	  engelskkunskaper	  motsvarar	  1	  inga	  kunskaper	  och	  7	  
flytande	  (Bilaga	  4	  -‐	  Intervjufrågor). 

Testet	  genomfördes	  för	  att	  utvärdera	  huruvida	  användbarheten	  förbättras	  med	  en	  
röststyrd	  uppläsning	  av	  text	  jämfört	  med	  att	  läsa	  texten	  på	  egen	  hand.	  Rubin	  och	  
Chisnell	  (2008)	  benämner	  denna	  typ	  av	  test	  som	  ett	  utvärderingstest	  för	  att	  testa	  om	  
implementationen	  av	  ett	  tänkt	  koncept	  fungerar	  utefter	  uppsatta	  kriterier	  och	  scenarios.	  
En	  testplan	  har	  upprättats	  för	  att	  säkerställa	  att	  testet	  genomförts	  på	  samma	  sätt	  för	  alla	  
testsessioner	  (Bilaga	  5	  -‐	  Testplan).	  För	  att	  säkerställa	  att	  den	  upprättade	  testplanen	  
fungerar	  har	  en	  inledande	  pilotstudie	  genomförts	  på	  applikationen	  (Rubin	  &	  Chisnell,	  
2008).	  Efter	  pilotstudien	  beslutade	  vi	  att	  testpersonerna	  fick	  utföra	  gester	  istället	  för	  att	  
teckna	  ner	  instruktionerna	  från	  receptet	  då	  vi	  insåg	  att	  tecknandet	  gav	  alldeles	  för	  stora	  
tidsskillnader	  mellan	  testpersonerna.	   

För	  att	  underlätta	  och	  för	  att	  säkerställa	  att	  vi	  får	  mätbara	  data	  har	  testet	  genomförts	  i	  
en	  kontrollerad	  testmiljö	  där	  testpersonen	  fått	  genomföra	  en	  “låtsas-‐matlagning”.	  Den	  
kontext	  som	  applikationen	  är	  tänkt	  att	  användas	  i,	  det	  vill	  säga	  en	  köksmiljö,	  har	  skapats	  
genom	  att	  simulera	  relevant	  bakgrundsbrus	  med	  lika	  hög	  volym	  för	  alla	  testsessioner.	  
För	  att	  säkerställa	  att	  testpersonen	  förstod	  matlagningsinstruktionerna	  som	  läses	  upp	  
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av	  TTS	  fick	  testpersonerna	  även	  utföra	  gester	  med	  olika	  matlagningsprodukter	  för	  att	  
visa	  att	  de	  förstått	  anvisningarna	  i	  receptet,	  se	  Figur	  4.1	  -‐	  Testmiljö. 

 

 

Figur	  4.1	  –	  Testmiljö 
Källa:	  Rubin,	  J.,	  Chisnell,	  D.	  2008.	  Handbook	  of	  Usability	  Testing:	  How	  to	  Plan,	  Design	  and	  Conduct	  

Effective	  Tests.	  s.	  102 

Moderatorns	  roll	  är	  att	  hjälpa	  testpersonen	  förstå	  hur	  testet	  går	  till	  och	  vad	  
testpersonen	  behöver	  göra.	  Moderatorn	  kommer	  också	  kunna	  hjälpa	  testpersonerna	  om	  
de	  har	  problem	  med	  att	  förstå	  applikationen	  då	  det	  inte	  är	  applikationen	  som	  testas	  
utan	  funktionerna	  röststyrning	  och	  TTS.	  

4.2	  Intervjuer	  
Efter	  genomförd	  testsession	  fick	  varje	  respondent	  svara	  på	  en	  intervju	  (Bilaga	  4	  -‐	  
Intervjufrågor).	  Intervjun	  genomfördes	  utefter	  en	  lista	  med	  väl	  valda	  frågor	  som	  skulle	  
hjälpa	  oss	  vid	  analysen	  av	  våra	  testdata.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  valde	  att	  genomföra	  
intervjun	  utefter	  en	  lista	  med	  frågor	  var	  för	  att	  alla	  respondenter	  skulle	  få	  samma	  
formulerade	  fråga	  så	  att	  vi	  kunde	  minimera	  risken	  att	  frågan	  tolkades	  på	  olika	  sätt	  
mellan	  respondenterna.	  Syftet	  med	  intervjun	  var	  att	  ge	  oss	  en	  vidare	  bild	  över	  hur	  
respondenten	  tänkte	  vid	  genomförandet	  av	  testet.	  Det	  gav	  oss	  även	  en	  bättre	  förståelse	  
för	  varför	  respondenterna	  genomförde	  testet	  som	  de	  gjorde	  vilket	  är	  till	  hjälp	  när	  
slutsatser	  i	  denna	  studie	  ska	  dras.	  
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4.3	  Resultat	  
De	  data	  som	  samlades	  in	  under	  utveckling	  och	  design	  av	  den	  mobila	  applikationen	  och	  
genom	  användbarhetstester	  har	  sammanfattats	  för	  att	  skapa	  en	  bättre	  överblick	  av	  
resultatet.	  Användbarhetstestet	  presenterar	  resultatet	  från	  observationer	  och	  intervjuer	  
och	  vidare	  presenteras	  även	  resultatet	  av	  design	  av	  den	  mobila	  applikationen	  och	  
utveckling	  av	  den	  mobila	  applikationen.	  

4.3.1	  Användbarhetstest	  
De	  genomförda	  användbarhetstesterna	  gav	  resultat	  över	  hur	  väl	  applikationen	  
uppfattade	  vad	  testpersonen	  sa	  och	  hur	  många	  gånger	  applikationen	  tolkade	  fel,	  se	  
Tabell	  1	  –	  Testdata	  –	  Antal	  feligenkänningar	  av	  röstinmatning.	  Vidare	  samlade	  vi	  in	  data	  
genom	  observationer	  och	  intervjuer	  vilket	  gav	  en	  bättre	  bild	  över	  hur	  testpersonerna	  
verkligen	  upplevde	  applikationen.	  

Tabell	  1	  -‐	  Testdata	  -‐	  Antal	  feligenkänningar	  av	  röstinmatning	  

Nummer	  på	  testperson Icke-‐dyslektiker 
(Antal	  feligenkänningar) 

Dyslektiker 
(Antal	  feligenkänningar) 

1 1 8 

2 0 0 

3 4 0 

4 0 1 

5 0 0 

	  

I	  applikationen	  användes	  styrorden	  next,	  back	  och	  again	  där	  next	  var	  det	  ordet	  som	  
användes	  mest	  och	  var	  även	  det	  ordet	  som	  tolkades	  fel	  flest	  gånger.	  	  

4.3.1.1	  Observationer	  
Observationerna	  innebar	  att	  vi	  observerade	  testpersonen	  under	  testet	  vilket	  sedan	  
sammanställdes	  för	  varje	  testperson.	  Observationerna	  gav	  data	  över	  hur	  testpersonerna	  
reagerade	  och	  betedde	  sig	  under	  användbarhetstestet.	  Data	  om	  testsessionens	  längd	  
noterades	  även	  under	  observationen	  och	  visar	  i	  Tabell	  2	  –	  Medeltid	  för	  testpersoner	  av	  
genomförda	  testsessioner	  medeltiden	  för	  respektive	  grupp.	  	  Nedan	  visas	  även	  
sammanfattning	  av	  Bilaga	  3	  –	  Observationer	  från	  användbarhetstest.	  Under	  lästestet	  
kunde	  inga	  större	  skillnader	  uppfattas	  mellan	  testpersonerna	  förutom	  att	  3	  av	  
testpersonerna	  med	  dyslexi	  läste	  ljudligt	  för	  sig	  själv.	  	  
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Testperson	  (TP)	  1:	  TP1	  uppfattades	  dåligt	  då	  personen	  hade	  mörk	  röst	  och	  fick	  därför	  
upprepa	  sig	  mycket.	  Engelskan	  verkade	  inte	  vara	  några	  problem	  för	  TP1	  då	  den	  hade	  ett	  
klart	  uttal.	  	  

TP2:	  Testpersonen	  hade	  problem	  med	  att	  förstå	  instruktionerna	  från	  applikationen.	  I	  
slutet	  av	  testet	  uppstod	  förvirring	  då	  applikationen	  inte	  förstod	  vad	  TP2	  sa.	  TP2	  höll	  
normal	  samtalston	  under	  testet	  vilket	  verkade	  fungera	  bra.	  

TP3:	  Testpersonen	  hade	  svårt	  att	  höra	  instruktionerna.	  Applikationen	  uppfattade	  inte	  
heller	  vad	  TP3	  sa	  så	  testpersonen	  fick	  upprepa	  sig	  och	  tillslut	  ta	  hjälp	  av	  moderator.	  

TP4:	  Applikationen	  hade	  problem	  att	  höra	  TP4	  då	  TP4	  pratade	  ganska	  lågt.	  TP4	  blev	  
irriterad	  och	  höjde	  rösten	  till	  nästan	  skriknivå.	  Moderatorn	  fick	  ingripa	  och	  hjälpa	  TP4	  
för	  att	  komma	  vidare	  i	  testet.	  

TP5:	  Fick	  ingen	  feedback	  av	  applikationen	  och	  förstod	  då	  inte	  vad	  som	  skulle	  
genomföras.	  Moderatorn	  fick	  hjälpa	  TP5	  när	  TP5	  inte	  hörde	  vad	  applikationen	  sa.	  
Applikationen	  förstod	  inte	  vad	  TP5	  sa.	  Applikationen	  förstod	  TP5	  bättre	  i	  slutet	  av	  testet	  
då	  TP5	  höjde	  rösten	  och	  pratade	  tydligare.	  

Testperson	  med	  dyslexi	  (TPD)	  1:	  Applikationen	  hörde	  inte	  vad	  TPD1	  sa	  vilket	  ledde	  
till	  irritation	  hos	  TPD1.	  Annars	  gick	  testet	  bra.	  

TPD2:	  Testpersonen	  hade	  lite	  problem	  med	  engelskan	  och	  fick	  vid	  ett	  tillfälle	  upprepa	  
anvisningarna.	  TPD2	  verkade	  osäker	  på	  vad	  som	  skulle	  genomföras	  genom	  hela	  testet.	  

TPD3:	  Testpersonen	  förstod	  inte	  anvisningarna	  men	  listade	  ut	  vad	  som	  skulle	  göras	  
utan	  att	  ta	  hjälp	  av	  moderator.	  TPD3	  pratade	  väldigt	  lågt	  i	  början	  av	  testet	  och	  fick	  då	  
upprepa	  styrorden	  ofta.	  

TPD4:	  Applikationen	  förstod	  vad	  TPD4	  sa	  förutom	  i	  början	  då	  TPD4	  pratade	  för	  lågt.	  
När	  inte	  TPD4	  blev	  förstådd	  blev	  den	  irriterad.	  TPD4	  glömde	  bort	  styrordet	  för	  att	  
upprepa	  och	  fick	  ta	  hjälp	  av	  moderator.	  	  

TPD5:	  Pratade	  i	  början	  för	  lågt	  men	  hade	  senare	  inga	  problem	  med	  att	  bli	  förstådd	  och	  
förstå	  instruktionerna.	  TPD5	  frågade	  moderatorn	  om	  TPD5	  gjorde	  rätt.	  

Tabell	  2	  -‐	  Medeltid	  för	  testpersoner	  av	  genomförda	  testsessioner 

 Självläsning Röststyrning 

Icke-‐dyslektiker 1	  min	  13	  sek 4	  min	  11	  sek 

Dyslektiker 1	  min	  42	  sek 2	  min	  32	  sek 
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4.3.1.2	  Intervju	  
Intervjuerna	  genomfördes	  efter	  test	  av	  applikationen.	  Under	  intervjuerna	  samlade	  vi	  in	  
data	  om	  tidigare	  erfarenhet	  av	  röststyrning	  och	  TTS	  och	  testpersonens	  egna	  upplevelse	  
över	  hur	  applikationen	  fungerade	  och	  om	  testpersonerna	  föredrog	  att	  läsa	  texten	  själv	  
eller	  få	  den	  uppläst.	  Vi	  ställde	  även	  frågor	  om	  testpersonen	  ansåg	  sig	  ha	  några	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  och	  hur	  pass	  bra	  testpersonens	  engelskkunskaper	  var.	  

Hur	  bra	  anser	  du	  att	  dina	  engelskakunskaper	  är?	  

Alla	  testpersoner	  ansåg	  sig	  ha	  ganska	  bra	  hörförståelse	  men	  de	  testpersonerna	  med	  
dyslexi	  beskrev	  sin	  läsförståelse	  som	  bristande.	  

Hur	  bra	  tycker	  du	  appen	  uppfattade	  vad	  du	  sa?	  

3	  av	  5	  utan	  dyslexi	  tyckte	  att	  applikationen	  fungerade	  men	  inte	  optimalt.	  De	  2	  andra	  
tyckte	  den	  fungerade	  dåligt.	  Alla	  testpersoner	  med	  dyslexi	  ansåg	  att	  applikationen	  inte	  
alltid	  uppfattade	  vad	  de	  sa	  men	  att	  detta	  var	  acceptabelt.	  En	  av	  testpersonerna	  med	  
dyslexi	  trodde	  applikationen	  hörde	  fel	  på	  grund	  av	  dennes	  dialekt.	  

Vad	  anser	  du	  om	  textuppläsningen?	  

Samtliga	  testpersoner	  tyckte	  rösten	  var	  bra	  och	  hade	  ett	  bra	  uttal.	  En	  av	  testpersonerna	  
med	  dyslexi	  ansåg	  att	  rösten	  pratade	  för	  fort.	  

Vilket	  sätt	  fördrar	  du?	  (Röststyrning	  eller	  självläsning?)	  

4	  av	  5	  testpersoner	  utan	  dyslexi	  föredrog	  självläsning	  om	  applikationen	  fungerar	  som	  i	  
dagsläget.	  4	  av	  5	  testpersoner	  med	  dyslexi	  ville	  hellre	  använda	  röststyrning.	  

4.3.2	  Design	  av	  mobil	  applikation	  
Genom	  PACT-‐analys	  och	  designprinciper	  har	  vi	  skapat	  en	  vad	  vi	  ansåg	  bra	  design	  av	  den	  
mobila	  applikationen	  med	  hög	  användbarhet	  och	  användarvänlighet	  som	  även	  är	  
anpassad	  för	  en	  given	  målgrupp,	  se	  Tabell	  3	  –	  PACT-‐analys	  för	  röststyrd	  
receptapplikation	  och	  Tabell	  4	  –	  Designprinciper	  som	  varit	  centrala	  vid	  design	  av	  
applikationen.	  
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Tabell	  3	  -‐	  PACT-‐analys	  för	  röststyrd	  receptapplikation	  

Användare 
(People) 

Användaren	  har	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  eller	  diagnosen	  dyslexi	  och	  
behärskar	  engelska. 

Aktivitet 
(Activities) 

Användaren	  lyssnar	  på	  recept	  och	  styr	  uppläsningen	  med	  rösten.	  Användaren	  
behöver	  snabb	  respons	  för	  att	  matlagningen	  ska	  flyta	  på.	  Aktiviteten	  är	  
pågående	  under	  hela	  matlagningen. 

Kontext 
(Context) 

Användaren	  befinner	  sig	  inomhus	  i	  ett	  kök	  och	  är	  troligtvis	  ensam.	  Användaren	  
tillagar	  mat	  samtidigt	  som	  den	  mobila	  enheten	  används. 

Teknologi 
(Technologies) 

Användaren	  använder	  en	  mobil	  Android-‐enhet	  som	  stödjer	  röststyrning	  och	  
text-‐to-‐speech. 

 

Tabell	  4	  –	  Designprinciper	  som	  varit	  centrala	  vid	  design	  av	  applikationen	  

(1)	  Synliggöra	  systemets	  status Användaren	  får	  information	  om	  att	  enheten	  har	  
fått	  in	  ett	  ord	  till	  röststyrningen	  genom	  att	  den	  
startar	  TTS	  och	  läser	  upp	  en	  rad	  i	  receptet	  eller	  
talar	  om	  att	  den	  inte	  förstod	  vad	  användaren	  
sa.	  Dock	  så	  säger	  applikationen	  ingenting	  om	  
inget	  ord	  alls	  har	  fångats	  upp	  av	  röststyrningen	  
och	  feedback	  tar	  för	  lång	  tid.	  Switch-‐knappen	  i	  
receptbeskrivningen	  talar	  även	  tydligt	  om	  att	  
ett	  recept	  läses	  upp	  genom	  att	  byta	  text	  och	  
lysa	  blått. 

(4)	  Enhetlighet	  och	  standarder Applikationen	  följer	  i	  stort	  konventioner	  och	  
standarder	  för	  Android-‐enheter	  
(http://developer.android.com/design/style/i
ndex.html).	  Applikationen	  visar	  dock	  inte	  
respons	  på	  touch	  i	  listan	  för	  recept.	  Språket	  är	  
också	  enhetligt,	  text,	  TTS	  och	  röststyrning	  är	  på	  
engelska. 

(5)	  Felförebyggande Applikationen	  har	  en	  väl	  genomförd	  grafisk	  
design	  för	  att	  undvika	  att	  fel	  uppstår	  för	  
användaren.	  Användaren	  informeras	  dock	  inte	  
att	  fel	  har	  uppkommit	  i	  röststyrningen. 
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(7)	  Anpassning	  och	  genvägar Applikationen	  tillåter	  användaren	  att	  göra	  
mindre	  konfigurationer	  som	  att	  ändra	  tonläge	  
och	  hastighet	  för	  TTS-‐uppläsningen.	  Det	  finns	  
inga	  genvägar	  till	  denna	  inställning	  vilket	  borde	  
vara	  lätt	  att	  komma	  åt	  från	  alla	  vyer. 

(8)	  Estetisk	  och	  minimalistisk	  design Informationen	  som	  visas	  i	  applikationen	  är	  
högst	  relevant	  och	  informationen	  är	  också	  
användbar.	  Ingredienslista	  borde	  dock	  ha	  varit	  
en	  del	  av	  TTS. 

(9)	  Hjälp	  användaren	  känna	  igen,	  diagnostisera	  
och	  återhämta	  sig	  från	  fel 

Inga	  allmänna	  felmeddelande	  uttrycks	  i	  
applikationen.	  Fel	  som	  att	  applikationen	  inte	  
känner	  igen	  ett	  ord	  uttrycks	  med	  vanligt	  språk	  
genom	  TTS. 

(10)	  Hjälp	  och	  dokumentation En	  hjälptext	  finns	  att	  ta	  till	  sig	  i	  applikationen,	  
denna	  är	  lätt	  att	  hitta.	  Applikationen	  har	  inte	  
någon	  hjälp	  baserad	  på	  användarens	  
nuvarande	  uppgift	  vilket	  kanske	  borde	  funnits	  
vid	  röststyrning	  och	  TTS. 

	  



	   34	  

5	  Analys	  
I	  analyskapitlet	  presenteras	  den	  analys	  som	  vi	  genomfört	  på	  den	  insamlade	  datan	  från	  
våra	  användbarhetstester	  samt	  jämförelse	  till	  den	  referensram	  vi	  använt	  oss	  av.	  Vi	  
presenterar	  först	  analysen	  av	  våra	  tester,	  vilken	  data	  vi	  fått	  in	  och	  skillnader	  och	  likheter	  
mellan	  dessa	  data.	  Vidare	  kommer	  designen	  analyseras	  mot	  designprinciper	  som	  
presenteras	  i	  teorin.	  	  

5.1	  Användbarhetstest	  
Under	  genomförda	  tester	  på	  applikationen	  har	  vi	  kunnat	  se	  skillnader	  i	  hur	  personer	  
med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  respektive	  personer	  som	  inte	  har	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
väljer	  att	  genomföra	  testet	  och	  använda	  sig	  av	  röststyrning	  och	  TTS.	  Överlag	  har	  vi	  
kunnat	  se	  ett	  större	  intresse	  av	  denna	  typ	  av	  applikation	  hos	  personer	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  vilka	  även	  har	  visat	  sig	  ha	  ett	  bättre	  tålamod	  under	  testerna	  än	  vad	  
personer	  utan	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  hade,	  dessa	  testpersoner	  genomförde	  även	  
röststyrningstestet	  i	  genomsnitt	  snabbare	  än	  övriga	  testpersoner	  och	  lästestet	  i	  
genomsnitt	  långsammare	  än	  övriga	  testpersoner,	  se	  Bilaga	  3	  –	  Observationer	  från	  
användbarhetstest.	  Enligt	  Svenska	  Dyslexistiftelsen	  (u.å)	  tolkar	  vi	  det	  som	  att	  det	  större	  
intresset	  och	  tålamodet	  för	  denna	  typ	  av	  interaktion	  sannolikt	  beror	  på	  att	  dyslektiker	  
söker	  andra	  sätt	  att	  interagera	  med	  teknologi	  istället	  för	  att	  läsa	  då	  detta	  sätt	  är	  
problematiskt	  för	  dem.	  

5.1.1	  Observationer	  
Efter	  en	  genomförd	  pilotstudie	  på	  den	  mobila	  applikationen	  upptäckte	  vi	  att	  de	  styrord	  
som	  vi	  valt	  för	  navigering	  av	  receptet	  inte	  fungerade	  tillräckligt	  bra	  och	  vi	  valde	  att	  byta	  
ut	  styrorden	  repeat	  och	  previous	  till	  again	  och	  back.	  Vi	  valde	  att	  behålla	  next	  eftersom	  vi	  
inte	  kunde	  hitta	  ett	  ord	  som	  fungerade	  bättre	  och	  som	  samtidigt	  tydligt	  beskrev	  vad	  det	  
användes	  för.	   

Next	  var	  ett	  av	  de	  styrord	  som	  användes	  mest	  av	  våra	  respondenter	  och	  under	  
pilotstudien	  fann	  vi	  att	  det	  var	  ett	  ord	  som	  på	  grund	  av	  dialekt	  och	  språkligt	  uttal	  var	  
svårt	  för	  röststyrningen	  att	  tolka.	  Detta	  märktes	  framförallt	  på	  testperson	  1	  med	  dyslexi	  
i	  våra	  skarpa	  tester	  där	  applikationen	  hade	  8	  feligenkänningar,	  troligtvis	  på	  grund	  av	  
testpersonens	  grova	  dialekt.	  Även	  testperson	  3	  utan	  dyslexi	  hade	  fler	  feligenkänningar	  
än	  övriga	  testpersoner	  vilket	  troligtvis	  också	  kan	  bero	  på	  testpersonens	  dialekt.	  
Dialekter,	  språk	  och	  betoningar	  är	  överlag	  ett	  problem	  i	  röststyrningssammanhang	  
menar	  Freitas	  et	  al.	  (2009)	  då	  enheten	  inte	  alltid	  gör	  som	  användaren	  förväntar	  sig. 

I	  många	  av	  fallen	  i	  pilotstudien	  tolkades	  ordet	  next	  som	  ‘text’	  men	  för	  en	  av	  
respondenterna	  tolkades	  ordet	  till	  ‘message’	  vilket	  var	  långt	  ifrån	  vårt	  styrord	  next.	  Vi	  
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valde	  att	  lägga	  till	  text	  bland	  styrorden	  för	  att	  inte	  irritationen	  hos	  våra	  testpersoner	  
skulle	  bli	  alltför	  hög.	   

För	  styrordet	  again	  fungerade	  röststyrningen	  bättre	  och	  detta	  ord	  verkade	  vara	  lättare	  
för	  röststyrningen	  att	  tolka.	  Styrordet	  again	  användes	  inte	  lika	  ofta	  som	  next	  men	  
fungerade	  bra	  de	  gånger	  styrordet	  användes. 

Back	  användes	  mer	  sällan	  och	  hade	  nästan	  helt	  kunnat	  uteslutas	  ur	  applikationen.	  Det	  
var	  endast	  2	  av	  10	  testpersoner	  som	  överhuvudtaget	  använde	  styrordet	  back.	  
Anledningen	  till	  att	  testpersonerna	  använde	  styrordet	  back	  var	  för	  att	  again	  fungerade	  
mindre	  bra	  för	  dem	  och	  testpersonerna	  såg	  möjligheten	  att	  använda	  back	  följt	  av	  next	  
för	  att	  upprepa	  uppläsningen	  av	  receptmomentet. 

Allt	  sammantaget	  så	  styrker	  detta	  påståendet	  av	  Freitas	  et	  al.	  (2009)	  om	  att	  enheten	  inte	  
kan	  urskilja	  vad	  användaren	  säger	  för	  att	  enheten	  används	  i	  en	  ljudrik	  miljö	  vilket	  borde	  
vara	  fallet	  för	  våra	  test.	  Enligt	  Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  påverkar	  detta	  användbarheten	  
negativt	  eftersom	  produktiviteten	  och	  effektiviteten	  vid	  användning	  av	  applikationen	  
reduceras. 

Under	  några	  av	  testsessionerna	  uppkom	  det	  anslutningsfel	  i	  applikationen	  vilket	  
skapade	  problem	  när	  rösten	  skulle	  omvandlas	  till	  text.	  En	  anslutning	  till	  internet	  var	  
nödvändig	  för	  den	  implementation	  vi	  hade	  gjort	  av	  applikationen	  vilket	  kan,	  beroende	  
på	  situation	  och	  sammanhang	  påverka	  applikationen	  negativt	  menar	  Love	  (2005).	  

Under	  observationerna	  har	  vi	  sett	  att	  9	  av	  10	  testpersoner	  direkt	  när	  testet	  började	  
hörde	  och	  förstod	  vad	  TTS	  sa.	  1	  av	  10	  testpersoner	  ville	  innan	  testet	  började	  kontrollera	  
volymen	  men	  hörde	  trots	  det	  inte	  första	  delen	  i	  receptet.	  Samtliga	  testpersoner	  hade	  
någon	  gång	  problem	  med	  att	  röststyrningen	  inte	  förstod	  vad	  testpersonen	  sa.	  Detta	  
uppfattades	  dock	  som	  ett	  mer	  vanligt	  problem	  hos	  testpersoner	  utan	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  även	  om	  problemet	  förekom	  hos	  testpersonerna	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter.	  5	  av	  10	  testpersoner	  pratade	  märkbart	  lågt	  vilket	  kan	  ha	  varit	  en	  
bidragande	  orsak	  till	  att	  röststyrningen	  inte	  hörde	  vad	  testpersonen	  sa.	  Det	  är	  troligt	  att	  
dialektala	  problem	  även	  kan	  ha	  varit	  en	  bidragande	  orsak	  till	  att	  röststyrningen	  inte	  
förstod	  eftersom	  olika	  uttal	  på	  styrorden	  förekom	  bland	  testpersonerna.	  Målet	  var	  att	  
minimera	  språkbarriären	  och	  använda	  testpersonernas	  modersmål	  som	  var	  svenska.	  
Barriärer	  av	  dessa	  slag	  bör	  man	  försöka	  få	  bort	  för	  att	  öka	  tillgängligheten	  menar	  
Benyon	  (2010)	  då	  det	  inte	  är	  garanterat	  att	  personer	  med	  svenska	  som	  modersmål	  har	  
ett	  perfekt	  engelskt	  uttal. 

Ingen	  av	  testpersonerna	  använde	  reglaget	  för	  att	  ställa	  in	  hastigheten	  på	  uppläsningen,	  
detta	  uppmärksammades	  dock	  som	  en	  bra	  sak	  att	  ha	  med	  efter	  genomförd	  pilotstudie	  
och	  nämns	  även	  av	  Chan	  et	  al.	  (2009)	  vara	  bra	  eftersom	  läshastigheten	  varierar	  mellan	  
ovana	  användare	  och	  användare	  som	  har	  vana	  av	  att	  höra	  texter	  bli	  upplästa. 

Under	  läsdelen	  av	  testet	  märktes	  det	  att	  testpersonerna	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
fick	  koncentrera	  sig	  mer	  när	  dessa	  läste	  och	  det	  var	  vanligt	  att	  testpersonerna	  läste	  högt	  
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eller	  tyst	  för	  sig	  själv,	  en	  tänkbar	  anledning	  till	  det	  kan	  vara	  att	  det	  underlättade	  för	  
testpersonerna	  i	  fråga.	   

Testpersonerna	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  var	  inte	  mycket	  långsammare	  än	  
testpersonerna	  utan	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  under	  läsdelen	  av	  testet	  vilket	  kan	  ha	  
berott	  på	  att	  texterna	  var	  korta	  och	  välstrukturerade	  och	  att	  detta	  till	  en	  viss	  grad	  
underlättar	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  som	  Jacobson	  (2006)	  nämner.	   

Testpersonerna	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  var	  däremot	  mycket	  snabbare	  än	  
testpersonerna	  utan	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  under	  röststyrningsdelen	  av	  testet.	  En	  
trolig	  anledning	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  en	  person	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  är	  en	  mer	  
van	  lyssnare	  och	  talare	  på	  grund	  av	  att	  personen	  kanske	  har	  undvikit	  läs-‐	  och	  
skrivkommunikation	  i	  sin	  vardag. 

5.1.2	  Intervju	  
Ingen	  av	  testpersonerna	  var	  sedan	  tidigare	  användare	  av	  varken	  röststyrning	  eller	  TTS	  
med	  undantag	  för	  testperson	  5	  med	  dyslexi	  som	  ibland	  använde	  TTS.	  Alla	  testpersoner	  
utom	  testperson	  1	  var	  ägare	  av	  och	  använde	  en	  smartphone	  vilket	  gjorde	  att	  begreppen	  
inte	  var	  helt	  främmande. 

I	  intervjun	  svarade	  testpersoner	  med	  dyslexi	  eller	  annan	  typ	  av	  läs-‐	  och	  skrivsvårighet	  
en	  lägre	  siffra	  för	  läsnivån	  på	  engelska	  än	  övriga	  testpersoner,	  vilket	  troligtvis	  berodde	  
på	  deras	  svårigheter.	  Skillnaden	  mellan	  grupperna	  gällande	  hörförståelse	  var	  mindre	  
men	  även	  här	  låg	  testpersonerna	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  generellt	  sett	  på	  en	  lägre	  
nivå,	  troligtvis	  på	  grund	  av	  inlärningssvårigheter	  grundat	  i	  deras	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  eftersom	  detta	  kan	  ha	  hämmat	  personens	  bakgrundskunskap	  och	  
ordförråd	  enligt	  den	  definition	  av	  dyslexi	  som	  gjordes	  av	  ”The	  International	  Dyslexia	  
Association”	  2002.	  
 

5.1.2.1	  Dyslektiker	  
I	  intervjun	  för	  dyslektiker	  nämnde	  1	  av	  5	  testpersoner	  att	  röststyrningen	  inte	  förstod	  
styrorden	  på	  grund	  av	  testpersonens	  egna	  dialekt	  vilket	  styrks	  i	  påståendet	  att	  dialekter	  
har	  en	  negativ	  påverkan	  på	  röstigenkänningen(Freitas	  et	  al.	  2009).	  Det	  var	  den	  enda	  
testpersonen	  bland	  testpersoner	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  som	  direkt	  beskyllde	  sig	  
själv	  för	  de	  feligenkänningar	  som	  testpersonen	  fick.	  Även	  1	  av	  5	  testpersoner	  antydde	  på	  
att	  det	  kunde	  ha	  berott	  på	  nervositet	  när	  röststyrningen	  inte	  uppfattade	  vad	  
testpersonen	  sa.	  Detta	  nämns	  inte	  av	  Freitas	  et	  al.	  (2009)	  men	  får	  liknande	  effekter	  som	  
problemet	  med	  dialekter	  eftersom	  personens	  uttal	  påverkas.	  Samtliga	  testpersoner	  med	  
dyslexi	  ansåg	  att	  det	  var	  acceptabelt	  att	  röststyrningen	  någon	  enstaka	  gång	  inte	  
uppfattade	  vad	  testpersonerna	  sa	  och	  att	  applikationen	  annars	  fungerade	  bra.	  1	  av	  5	  
testpersoner	  ansåg	  även	  att	  det	  var	  bra	  att	  TTS	  indikerade	  när	  röststyrningen	  inte	  
förstod	  vad	  testpersonen	  sa	  vilket	  styrker	  påståendet	  i	  en	  av	  Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  
heuristiska	  regler	  om	  att	  feedback	  om	  vad	  som	  händer	  i	  systemet	  ökar	  användbarheten. 
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TTS	  uppfattades	  av	  4	  av	  5	  testpersoner	  som	  bra	  varav	  1	  av	  5	  testpersoner	  ansåg	  att	  det	  
var	  förståeligt	  men	  inte	  optimalt.	  Hastigheten	  på	  uppläsningen	  av	  text	  gick	  enligt	  1	  av	  5	  
testpersoner	  för	  snabbt	  vilket	  resulterade	  i	  att	  testpersonen	  fick	  upprepa	  meningarna	  i	  
receptet	  medan	  3	  av	  5	  ansåg	  att	  hastigheten	  på	  uppläsningen	  var	  bra	  och	  att	  det	  var	  lätt	  
att	  höra	  vad	  TTS	  sa.	  Detta	  innebär	  att	  hastigheten	  för	  uppläsningen	  av	  text	  har	  betydelse	  
för	  användbarheten	  precis	  som	  Chan	  et	  al.	  (2009)	  nämner.	  1	  av	  5	  testpersoner	  nämnde	  
att	  det	  hade	  varit	  bättre	  om	  TTS	  var	  på	  svenska	  istället	  för	  engelska	  men	  att	  det	  
fungerade	  bra	  ändå.	  Dock	  visar	  det	  ändå	  på	  att	  en	  språkbarriär	  upplevdes	  och	  detta	  
påverkar	  då	  tillgängligheten	  negativt	  menar	  Benyon	  (2010). 

Av	  våra	  fem	  testpersoner	  med	  dyslexi	  var	  det	  4	  av	  5	  testpersoner	  som	  föredrog	  
röststyrning	  och	  TTS	  framför	  att	  läsa	  receptet	  själv.	  1	  av	  5	  testpersoner	  ansåg	  att	  det	  är	  
lättare	  att	  gå	  vidare	  när	  man	  läser	  receptet	  och	  föredrog	  det	  även	  om	  röststyrningen	  
ansågs	  vara	  bra.	  
 

5.1.2.2	  Icke-‐dyslektiker	  
I	  våra	  tester	  för	  icke-‐dyslektiker	  beskyllde	  3	  av	  dessa	  5	  testpersoner	  sig	  själva	  när	  inte	  
applikationen	  hörde	  eller	  uppfattade	  vad	  de	  sa.	  Endast	  en	  testperson	  uttryckte	  att	  
applikationen	  hörde	  dåligt	  och	  inte	  gav	  respons	  om	  man	  talade	  för	  tyst.	  Att	  
applikationen	  inte	  hörde	  eller	  förstod	  vad	  testpersonerna	  sa	  blev	  ett	  uttryckt	  problem	  
för	  många	  av	  testpersonerna.	  3	  av	  5	  testpersoner	  som	  inte	  hade	  någon	  läs-‐	  och	  
skrivsvårighet	  sa	  att	  det	  kanske	  berodde	  på	  att	  de	  pratade	  för	  otydligt	  eller	  för	  snabbt	  
och	  2	  av	  5	  testpersoner	  tyckte	  bara	  att	  det	  fungerade	  dåligt.	  1	  av	  5	  testpersoner	  tyckte	  
att	  applikationen	  förstod	  bra	  men	  att	  den	  hade	  för	  lång	  responstid.	   

Samtliga	  testpersoner	  ansåg	  att	  TTS	  fungerade	  bra	  och	  hade	  ett	  tydligt	  och	  bra	  uttal	  och	  
ett	  lugnt	  tonläge.	  1	  av	  5	  testpersoner	  nämnde	  att	  engelskan	  kan	  ha	  varit	  ett	  problem	  när	  
testpersonen	  inte	  förstod	  vilket	  skapar	  en	  barriär	  mellan	  testpersonen	  och	  applikation,	  
vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  användbarheten	  negativt	  menar	  Benyon	  (2010).	  1	  av	  5	  
testpersoner	  ansåg	  även	  att	  responstiden	  för	  feedback	  var	  lite	  för	  lång	  vilket	  resulterade	  
i	  att	  testpersonen	  pratade	  TTS	  i	  munnen.	  Att	  det	  gick	  att	  ställa	  in	  hastigheten	  såg	  2	  av	  5	  
testpersoner	  som	  något	  bra	  vilket	  styrker	  påståendet	  av	  Chan	  et	  al.	  (2009)	  att	  denna	  
funktionalitet	  är	  viktig	  att	  ha	  med. 

Av	  testpersonerna	  som	  inte	  hade	  någon	  läs-‐	  och	  skrivsvårighet	  var	  det	  4	  av	  5	  
testpersoner	  som	  föredrog	  att	  läsa	  receptet	  själv	  istället	  för	  att	  navigera	  med	  rösten	  och	  
höra	  receptet.	  2	  av	  5	  testpersoner	  sa	  i	  intervjun	  att	  de	  föredrog	  röststyrning	  framför	  att	  
läsa	  själv	  varav	  en	  av	  dessa	  testpersoner	  ansåg	  att	  det	  är	  lättare	  om	  man	  inte	  behöver	  gå	  
till	  kokboken	  varje	  gång	  man	  ska	  titta	  i	  receptet	  men	  att	  det	  var	  det	  bättre	  alternativet	  
som	  applikationen	  var	  utformad	  och	  fungerade	  i	  dagsläget.	  1	  av	  5	  testpersoner	  föredrog	  
även	  läsningen	  från	  röststyrning	  eftersom	  detta	  var	  vad	  testpersonen	  var	  van	  vid.	  
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5.2	  Design	  av	  mobil	  applikation	  
Designen	  av	  vår	  mobila	  applikation	  har	  utvärderats	  utefter	  de	  designprinciper	  som	  
Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  nämner.	  Vi	  kan	  i	  vår	  utvärdering	  se	  att	  det	  finns	  vissa	  brister	  med	  
designen	  som	  vi	  hade	  kunnat	  och	  borde	  ha	  gjort	  annorlunda. 

Applikationen	  ger	  feedback	  till	  användaren	  i	  röstnavigeringen	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  
designprincip	  (1)	  Synliggöra	  systemets	  status	  och	  (9)	  Hjälp	  användaren	  känna	  igen,	  
diagnostisera	  och	  återhämta	  sig	  från	  fel,	  men	  den	  borde	  dock	  ha	  gett	  feedback	  även	  om	  
applikationen	  inte	  alls	  uppfattar	  något	  ord.	  Som	  applikationen	  är	  designad	  nu	  så	  gör	  den	  
inte	  det.	  Ett	  problem	  som	  kan	  tänkas	  uppstå	  om	  applikationen	  ska	  ge	  feedback	  för	  
sådant	  den	  inte	  alls	  hör	  är	  att	  den	  ger	  feedback	  kontinuerligt	  varje	  gång	  användaren	  är	  
tyst	  vilket	  troligtvis	  inte	  heller	  är	  en	  bra	  lösning. 

Recepten	  i	  applikationen	  är	  logiskt	  upplagda	  och	  strukturerade	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  
vilket	  kan	  kopplas	  till	  designprincip	  (4)	  Enhetlighet	  och	  standarder.	  Dessvärre	  använder	  
inte	  applikationen	  det	  språk	  som	  våra	  respondenter	  använder	  vilket	  innebär	  att	  vi	  får	  en	  
språkbarriär	  i	  vår	  applikation.	  Detta	  kunde	  vi	  dock	  inte	  undvika	  eftersom	  TTS	  i	  Android-‐
enheter	  inte	  finns	  på	  svenska	  och	  då	  blev	  engelska	  vårt	  bästa	  val	  för	  att	  skapa	  
enhetlighet	  i	  vår	  applikation. 

Navigeringen	  i	  vår	  design	  fungerar	  överlag	  väldigt	  bra	  om	  man	  bortser	  från	  den	  tekniska	  
lösningen.	  Applikationen	  återupptar	  en	  uppläsning	  där	  den	  sist	  var	  om	  den	  pausas	  så	  
länge	  som	  användaren	  inte	  går	  ur	  receptet.	  Detta	  behöver	  inte	  vara	  ett	  problem	  men	  en	  
alternativ	  lösning	  hade	  kunnat	  var	  att	  receptet	  även	  hade	  kunnat	  återupptas	  även	  om	  
användaren	  lämnar	  receptet.	  Om	  fallet	  är	  så	  att	  användaren	  vill	  kunna	  se	  
instruktionerna	  för	  applikationen	  efter	  att	  en	  uppläsning	  av	  receptet	  har	  påbörjats	  så	  
måste	  användaren	  helt	  börja	  om	  med	  receptuppläsningen	  vilket	  givetvis	  skapar	  ett	  
problem. 

Standarder	  och	  konventioner	  för	  Android-‐enheter	  (Android	  Developers,	  2013b)	  har	  vi	  
försökt	  att	  följa	  så	  gott	  vi	  har	  kunnat.	  Den	  grafiska	  designen	  har	  inte	  varit	  vårt	  primära	  
fokus	  vilket	  har	  inneburit	  att	  vi	  har	  missa	  små	  detaljer	  som	  att	  den	  lista	  vi	  använder	  i	  
applikationen	  inte	  indikerar	  att	  ett	  listobjekt	  väljs.	  Designen	  för	  applikationen	  är	  i	  
allmänhet	  väl	  genomtänkt	  för	  att	  förebygga	  fel	  och	  inga	  irrelevanta	  eller	  sällan	  använda	  
element	  finns	  med	  i	  applikationen	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  designprincip	  (5)	  
Felförebyggande	  och	  (8)	  Estetisk	  och	  minimalistisk	  design.	  Sidomenyn	  i	  applikationen	  är	  
dock	  inte	  genomgående	  i	  alla	  vyer	  vilket	  den	  borde	  vara	  för	  att	  skapa	  enhetlighet,	  detta	  
bryter	  då	  mot	  designprincip	  (4)	  Enhetlighet	  och	  standarder.	  Ingredienslistan	  är	  inte	  
heller	  en	  del	  av	  TTS	  vilket	  den	  borde	  vara	  även	  om	  antalet	  av	  varje	  ingrediens	  läses	  upp	  
i	  receptbeskrivningen. 

Vidare	  så	  finns	  det	  möjlighet	  för	  användaren	  att	  genomföra	  mindre	  konfigurationer	  i	  
applikationen	  genom	  att	  ändra	  tonläge	  och	  hastighet	  för	  TTS.	  Hastigheten	  går	  att	  ändra	  
direkt	  i	  receptvyn	  men	  för	  att	  ändra	  tonläge	  måste	  användaren	  navigera	  till	  en	  annan	  vy	  
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genom	  sidomenyn	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  designprincip	  (7)	  Anpassning	  och	  genvägar.	  
Enligt	  Chan	  et	  al.	  (2009)	  vill	  en	  ovan	  användare	  ha	  texten	  uppläst	  långsammare	  likt	  
vanligt	  tal	  medan	  en	  van	  användare	  vill	  få	  texten	  uppläst	  snabbare	  och	  därför	  har	  vi	  valt	  
att	  lägga	  justering	  av	  hastigheten	  i	  receptvyn.	  Navigeringen	  i	  applikationen	  är	  i	  övrigt	  
placerade	  på	  ett	  för	  användaren	  lättanvänt	  och	  igenkännligt	  sätt	  och	  använder	  knappar	  
och	  listor	  vilka	  är	  vanligt	  förekommande	  i	  Android-‐enheter. 

Hjälp	  och	  instruktioner	  finns	  tillgängliga	  för	  användaren	  men	  dessa	  hade	  kunnat	  vara	  
åtkomliga	  på	  andra	  sätt	  än	  bara	  genom	  sidomenyn	  detta	  stämmer	  till	  viss	  del	  överens	  
med	  designprincip	  (10)	  Hjälp	  och	  dokumentation.	  Det	  finns	  inte	  heller	  någon	  hjälp	  att	  
tillgå	  för	  användarens	  nuvarande	  uppgift	  vilket	  innebär	  att	  användaren	  till	  exempel	  
måste	  lämna	  receptet	  om	  användaren	  har	  glömt	  något	  av	  styrorden.	  Fel	  som	  
uppkommer	  under	  röststyrningen	  ges	  däremot	  till	  användaren	  genom	  TTS	  på	  ett	  för	  
användaren	  vardagligt	  språk	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  designprincip	  (9)	  Hjälp	  användaren	  
känna	  igen,	  diagnostisera	  och	  återhämta	  sig	  från	  fel.	  

På	  grund	  av	  språket	  och	  att	  interaktionen	  inte	  fungerade	  fullt	  ut	  så	  bidrog	  det	  till	  en	  
minskad	  användbarhet	  se	  Figur	  3.3	  -‐	  Användbarhetsskorpan.
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6	  Slutsatser 

I	  detta	  kapitel	  presenterar	  vi	  de	  slutsatser	  på	  de	  svar	  som	  denna	  kandidatuppsats	  i	  
Informatik	  har	  givit	  oss	  utefter	  det	  valda	  syftet:	  att	  ta	  reda	  på	  om	  röststyrning	  och	  TTS	  
påverkar	  användbarheten	  och	  användarvänligheten	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  och	  om	  det	  påverkar	  användbarheten	  och	  användarvänligheten	  generellt	  
för	  alla	  typer	  av	  användare.	  Här	  presenteras	  även	  slutsatser	  som	  vi	  dragit	  över	  
begränsningar	  och	  problem	  vid	  utveckling	  av	  denna	  typ	  av	  mobil	  applikation.	  

	  

6.1	  På	  vilket	  sätt	  ändras	  användbarheten	  och	  
användarvänligheten	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  vid	  användning	  av	  röststyrning	  och	  text-‐to-‐
speech	  (TTS)	  i	  mobila	  enheter	  och	  varför?	  
	  
I	  vår	  analys	  har	  vi	  sett	  att	  språket	  som	  användes	  i	  applikationen	  skapade	  ett	  problem	  för	  
vissa	  användare	  eftersom	  det	  bildas	  enligt	  Benyon	  (2010)	  en	  barriär	  mellan	  
applikationen	  och	  användaren	  när	  användaren	  har	  dialekt,	  brytning	  eller	  annat	  
talproblem.	  Detta	  bidrar	  till	  en	  negativ	  påverkan	  på	  användbarheten	  även	  om	  detta	  inte	  
utgjorde	  ett	  stort	  problem.	  Applikationen	  borde	  ha	  haft	  svenska	  som	  språk,	  alternativt	  
att	  språket	  var	  valbart	  så	  att	  varje	  enskild	  användare	  själv	  kan	  välja	  vad	  som	  föredras,	  
men	  detta	  är	  i	  nuläget	  inte	  möjligt	  då	  svenskt	  TTS-‐bibliotek	  var	  licensierat	  och	  kostsamt.	  

Många	  av	  testpersonerna	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  föredrog	  röststyrning	  och	  text-‐
till-‐tal	  före	  att	  läsa	  receptet	  själv.	  Således	  kan	  vi	  dra	  slutsatsen	  att	  röststyrning	  och	  TTS	  
ökar	  användbarhet	  till	  en	  viss	  grad	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  även	  om	  
det	  går	  snabbare	  att	  läsa	  receptet	  på	  egen	  hand	  för	  samtliga	  testpersoner.	  Vi	  kan	  även	  se	  
att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  applikationer	  med	  röststyrning	  och	  TTS	  för	  personer	  med	  läs-‐	  
och	  skrivsvårigheter	  och	  att	  det	  är	  användarvänligt	  för	  denna	  grupp	  trots	  att	  
utvecklingen	  av	  röststyrning	  ännu	  inte	  är	  optimal.	  

Det	  som	  vi	  kan	  konstatera	  av	  våra	  observationer	  och	  intervjuer	  är	  att	  olika	  dialekter	  och	  
betoningar	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  väl	  röststyrningen	  fungerar	  vilket	  har	  en	  negativ	  
inverkan	  på	  användarvänligheten	  precis	  som	  Freitas	  et	  al.	  (2009)	  nämner.	  
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6.2	  Vilka	  designrestriktioner	  bör	  beaktas	  vid	  utveckling	  av	  
applikationer	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter?	  

Under	  vår	  intervju	  har	  vi	  sett	  att	  det	  är	  önskvärt	  att	  funktionalitet	  för	  att	  ställa	  in	  
uppläsningshastighet	  finns	  även	  om	  merparten	  i	  vår	  undersökningsgrupp	  ansåg	  att	  den	  
förinställda	  hastigheten	  fungerade	  bra.	  En	  person	  i	  vår	  undersökningsgrupp	  hade	  
problem	  med	  att	  TTS	  lästes	  upp	  lite	  för	  snabbt.	  Detta	  styrker	  påståendet	  av	  Chan	  et	  al.	  
(2009)	  om	  att	  vana	  och	  ovana	  användare	  föredrar	  att	  få	  text	  uppläst	  i	  olika	  hastigheter.	  
	  
Vi	  kunde	  även	  se	  att	  det	  krävs	  en	  väl	  genomtänkt	  och	  bra	  feedback	  till	  användaren	  när	  
röststyrning	  och	  TTS	  används	  eftersom	  användaren	  inte	  ser	  vad	  som	  händer	  på	  
skärmen.	  Många	  av	  våra	  testpersoner	  uppfattades	  ibland	  förvirrade	  och	  förstod	  inte	  vad	  
de	  skulle	  göra	  på	  grund	  av	  detta.	  Detta	  framgår	  av	  designprincip	  (1)	  Synliggöra	  systemets	  
status	  som	  Inostroza	  et	  al.	  (2012)	  nämner.	  Det	  uppfattades	  dock	  att	  den	  feedback	  som	  
gavs	  av	  TTS	  var	  lätt	  att	  förstå	  vilket	  återfinns	  i	  designprincipen	  (9)	  Hjälp	  användaren	  
känna	  igen,	  diagnostisera	  och	  återhämta	  sig	  från	  fel. 
	  
	  

6.3	  Vilka	  problem	  och	  begränsningar	  upplevs	  vid	  utveckling	  
av	  applikationer	  med	  röststyrning	  och	  TTS-‐funktionalitet?	  

Det	  största	  problemet	  vi	  stötte	  på	  var	  att	  jämförelsen	  mellan	  ljud	  var	  så	  svår	  att	  skapa	  
och	  att	  det	  inte	  fanns	  några	  officiella	  verktyg	  för	  att	  göra	  det.	  Detta	  gjorde	  att	  vi	  fick	  
översätta	  ljudet	  till	  text	  och	  sedan	  jämföra	  texten	  med	  styrorden.	  Detta	  satte	  väldiga	  
begränsningar	  för	  användare	  med	  dialekt,	  brytning	  eller	  annat	  talfel	  då	  ljud-‐till-‐text-‐
översättaren	  fick	  väldigt	  svårt	  att	  gissa	  rätt	  ord.	  I	  och	  med	  att	  röstigenkänningen	  som	  
gjorde	  om	  ljudet	  till	  text	  låg	  ute	  på	  en	  server	  krävdes	  internetuppkoppling	  av	  enheten	  
och	  anropet	  till	  servern	  skapade	  en	  fördröjning	  mellan	  röstinmatning	  och	  TTS.	  
	  
Det	  andra	  stora	  problemet	  vi	  fick	  var	  att	  vi	  inte	  hittade	  något	  svenskt	  TTS-‐bibliotek.	  
Detta	  ledde	  till	  att	  vi	  valde	  att	  använda	  engelska	  genom	  hela	  applikationen	  för	  att	  inte	  
förvirra	  användaren.	  	  
	  
För	  att	  svara	  på	  denna	  fråga	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  analysen	  av	  utvecklingen	  som	  återfinns	  
i	  kapitel	  2.4.1.1	  Analys	  av	  utveckling.	  
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6.4	  På	  vilka	  sätt	  skiljer	  sig	  användningen	  av	  mobila	  enheter	  
mellan	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  respektive	  
utan?	  

Vad	  som	  är	  intressant	  är	  att	  större	  delen	  av	  testpersonerna	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  beskyllde	  sig	  själva	  när	  röststyrningen	  inte	  uppfattade	  vad	  de	  sa,	  de	  var	  
mycket	  mer	  förlåtande	  mot	  den	  bristande	  tekniken.	  Personerna	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  var	  överlag	  mycket	  bättre	  och	  snabbare	  på	  att	  använda	  sig	  av	  
röstnavigeringen	  men	  det	  krävde	  dock	  mycket	  mer	  koncentration	  vid	  textläsningen	  och	  
de	  läste	  ofta	  texten	  ljudligt	  för	  sig	  själva.	  
	  
I	  vår	  studie	  har	  vi	  även	  kunnat	  dra	  slutsatsen	  att	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
överlag	  föredrar	  att	  använda	  röststyrning	  och	  TTS	  istället	  för	  att	  läsa	  ett	  recept	  på	  egen	  
hand	  trots	  att	  texterna	  är	  relativt	  enkla	  och	  välstrukturerade	  vilket	  enligt	  Jacobson	  
(2006)	  underlättar	  läsningen	  för	  denna	  grupp.	  Vi	  har	  även	  kunnat	  dra	  slutsatsen	  att	  
personer	  utan	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  överlag	  föredrar	  att	  läsa	  ett	  recept	  istället	  för	  att	  
använda	  sig	  av	  röststyrning	  och	  TTS.	  Genom	  den	  medeltid	  vi	  fått	  fram	  av	  våra	  tester	  och	  
genom	  våra	  intervjuer	  kan	  vi	  även	  göra	  ett	  antagande	  att	  personer	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  troligtvis	  undviker	  läsning	  i	  sin	  vardag	  och	  därför	  föredrar	  att	  använda	  
röststyrning	  och	  TTS.	  Vi	  kan	  även	  anta	  att	  personer	  utan	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  är	  
mer	  vana	  läsare	  och	  därför	  föredrar	  detta. 

	  

6.5	  Hur	  uppfattas	  röststyrning	  och	  TTS	  för	  användare	  ur	  ett	  
tillgänglighetsperspektiv?	  

Ur	  ett	  tillgänglighetsperspektiv	  uppfattades	  applikationen	  som	  bristfällig	  för	  personer	  
utan	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  merparten	  av	  dessa	  användare	  såg	  nyttan	  med	  
applikationens	  säregna	  navigering	  men	  ansåg	  sig	  själv	  inte	  ha	  något	  behov	  av	  denna	  typ	  
av	  navigering.	  Personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  ansåg	  dock	  att	  tanken	  var	  god	  och	  
att	  det	  skulle	  underlätta	  vardagen	  med	  denna	  typ	  av	  applikation	  för	  personer	  med	  läs-‐	  
och	  skrivsvårigheter	  även	  om	  utformningen	  av	  applikationen	  inte	  var	  optimal	  under	  
användbarhetstesterna.	  
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7	  Fortsatta	  studier	  
I	  kapitlet	  fortsatta	  studier	  presenterar	  vi	  brister	  i	  vår	  uppsats,	  intressanta	  fortsatta	  studier	  
och	  tänkbara	  förbättringar	  för	  vår	  mobila	  applikation.	  

Under	  vår	  studie	  har	  vi	  upptäckt	  att	  vår	  förundersökning	  av	  redan	  existerande	  
röststyrda	  receptapplikationer	  har	  varit	  bristfällig	  och	  detta	  har	  kommit	  till	  vår	  
kännedom	  i	  slutskedet	  av	  denna	  studie.	  Vi	  har	  även	  konstaterat	  att	  våra	  
användbarhetstester	  hade	  kunnat	  genomföras	  annorlunda	  eftersom	  antalet	  felaktiga	  
inmatningar	  för	  röststyrningen	  aldrig	  räknades	  och	  dokumenterades	  under	  testerna. 

Vi	  har	  även	  en	  hypotes	  om	  att	  själva	  röststyrningen	  i	  vår	  applikation	  hade	  kunnat	  göras	  
bättre	  genom	  att	  jämföra	  ett	  förinspelat	  ljud	  med	  sagt	  ord	  istället	  för	  att	  jämföra	  ord	  i	  
text	  vilket	  är	  fallet	  för	  applikationen	  i	  denna	  studie.	  Vi	  har	  även	  en	  hypotes	  om	  att	  
svenska	  istället	  för	  engelska	  i	  röststyrning	  och	  TTS	  ökar	  användbarheten,	  
användarvänligheten	  och	  tillgängligheten	  för	  applikationen.	  Vi	  tycker	  att	  det	  hade	  varit	  
intressant	  att	  genomföra	  tester	  på	  en	  mer	  utvecklad	  applikation. 
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9	  Bilagor	  

Bilaga	  1	  -‐	  PACT-‐analys	  för	  applikation	  
	  
PACT-‐analys	  för	  röststyrd	  receptapplikation	  

Användare 
(People) 

Användaren	  har	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  eller	  diagnosen	  dyslexi	  och	  
behärskar	  engelska. 

Aktivitet 
(Activities) 

Användaren	  lyssnar	  på	  recept	  och	  styr	  uppläsningen	  med	  rösten.	  Användaren	  
behöver	  snabb	  respons	  för	  att	  matlagningen	  ska	  flyta	  på.	  Aktiviteten	  är	  
pågående	  under	  hela	  matlagningen. 

Kontext 
(Context) 

Användaren	  befinner	  sig	  inomhus	  i	  ett	  kök	  och	  är	  troligtvis	  ensam.	  Användaren	  
tillagar	  mat	  samtidigt	  som	  den	  mobila	  enheten	  används. 

Teknologi 
(Technologies) 

Användaren	  använder	  en	  mobil	  Android-‐enhet	  som	  stödjer	  röststyrning	  och	  
text-‐to-‐speech. 
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Bilaga	  2	  -‐	  Testresultat	  	  
	  
Testdata	  -‐	  Antal	  feligenkänningar	  av	  röstinmatning	  

Nummer	  på	  testperson Icke-‐dyslektiker	  (TP) 

(Antal	  feligenkänningar) 

Dyslektiker	  (TPD) 

(Antal	  feligenkänningar) 

1 1 8 

2 0 0 

3 4 0 

4 0 1 

5 0 0 

 

Registrerade	  ord	  av	  röststyrningen	  

Korrekt ord = Uppfattat navigeringsord av röststyrningen. 
Hört ord = Ord uppfattat av röststyrningen men inte styrord. 
Error 2 = Anslutningsfel med röststyrningen. 

TP1:	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  open	  source	  
Error:	  2	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  i	  am	  a	  man.	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  we	  can	  housefire	  hanna	  
Hört	  ord:	  cecilia	  entities	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  are	  there	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  have	  a	  cookie	   

TPD1:	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  play	  34th	  the	  weather	  for	  what	  
they	  are	  the	  of	  the	  heart	  is	  
Hört	  ord:	  nick	  
Hört	  ord:	  nick	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  make	  
Hört	  ord:	  make	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  search	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  at	  nick	  
Hört	  ord:	  nick	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  make	  
Korrekt	  ord:	  next	  
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Hört	  ord:	  are	  you	  alexander	  pappa	  yugafu	  
Hört	  ord:	  strogga	  l	  are	  you	   

TP2:	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  again	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  mom	  
Hört	  ord:	  what	  can	  you	  say	  something	  
Hört	  ord:	  what	  do	  you	  say	  
Korrekt	  ord:	  again 

TPD2:	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Error:	  2	  
Korrekt	  ord:	  again	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	   

TP3:	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  message	  
Hört	  ord:	  message	  
Hört	  ord:	  nope	  
Hört	  ord:	  what	  
Hört	  ord:	  music	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Hört	  ord:	  andersson	  
Korrekt	  ord:	  back	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  back	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Hört	  ord:	  camera	  little	  brother	  com	  public	  
toilet	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Hört	  ord:	  there	  is	  there	  anything	  done	  
today 

TPD3:	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  again	  
Hört	  ord:	  east	  bacon	  this	  there	  them	  up	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Hört	  ord:	  tuscany	  new	  number	  first	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  again	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	   
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TP4:	  
Hört	  ord:	  lilian	  
Hört	  ord:	  tommy	  fighting	  artist	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Error:	  2	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  anyone	  robban	  connection	  
problems	  problems 

TPD4:	  
Hört	  ord:	  play	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  back	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Hört	  ord:	  have	  a	  cookie	  o'clock	   

TP5:	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  madde	  jonsson	  
Error:	  2	  
Hört	  ord:	  set	  my	  question	  problems	  
Korrekt	  ord:	  again	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Hört	  ord:	  open	  kahneman	  now	  man	  
Korrekt	  ord:	  text 

TPD5:	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Hört	  ord:	  play	  start	  start	  time	  in	  mock	  the	  
dog	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  next	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  text	  
Korrekt	  ord:	  text	   
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Bilaga	  3	  -‐	  Observationer	  från	  användbarhetstest	  
	  

Testsession	  1	  (Läs:	  0:35	  Hör:	  3:00) 
Testperson	  1	  (TP1)	  lyssnar	  ordentligt	  direkt	  när	  testet	  börjar,	  har	  väldigt	  dov	  röst	  när	  
TP1	  säger	  första	  styrordet	  vilket	  innebär	  att	  röststyrningen	  inte	  uppfattar	  vad	  TP1	  sa.	  
Försöker	  prata	  mycket	  tydligare	  och	  höjer	  rösten	  så	  TP1	  nästan	  skriker.	  TP1	  verkade	  få	  
upprepa	  sig	  en	  hel	  del,	  lyssnar	  och	  tittar	  upp	  i	  taket,	  verkade	  vara	  lite	  frustration.	  TP1	  
verkade	  inte	  heller	  förstå	  hur	  han	  skulle	  gestikulera	  med	  tillagningen	  av	  maten.	  TP1	  
hörde	  även	  fel	  vid	  ett	  tillfälle	  och	  frågade	  moderatorn	  om	  hjälp	  då	  TP1	  trodde	  att	  TTS	  sa	  
‘cheese’	  istället	  för	  ‘seeds’,	  vidare	  verkade	  TP1	  bli	  lite	  frustrerad	  för	  att	  röststyrningen	  
inte	  hörde	  vad	  TP1	  sa.	  TP1s	  engelska	  verkar	  dock	  inte	  vara	  något	  problem	  och	  TP1	  
gjorde	  alla	  stegen	  i	  receptet. 

Under	  lästestet	  gick	  det	  riktigt	  snabbt	  och	  det	  visade	  sig	  direkt	  att	  TP1	  behärskade	  
engelskan	  mycket	  bra	  och	  tyckte	  att	  läsa	  var	  mycket	  smidigare. 

Testsession	  2	  (Läs:	  1:10	  Hör:	  3:32) 
TP2	  lyssnar	  och	  verkade	  till	  en	  början	  förstå	  bra,	  det	  visade	  sig	  dock	  att	  TP2	  fick	  lyssna	  
väldigt	  noga	  för	  att	  kunna	  genomföra	  stegen.	  TP2	  gjorde	  inga	  direkta	  fel	  under	  testet	  och	  
röststyrningen	  förstod	  allt	  till	  en	  början.	  Mot	  slutet	  av	  testet	  så	  fick	  TP2	  upprepa	  sig	  och	  
det	  skapade	  förvirring	  hos	  TP2	  som	  inte	  visste	  vad	  som	  hände	  när	  röststyrningen	  inte	  
förstod.	  TP2	  höll	  en	  normal	  samtalston	  vilket	  verkade	  fungera	  bra	  men	  fick	  ta	  hjälp	  av	  
moderatorn	  när	  TP2	  inte	  förstod	  att	  en	  upprepning	  var	  nödvändig.	  TP2	  missade	  även	  att	  
genomföra	  de	  sista	  sakerna	  i	  receptet,	  troligtvis	  för	  att	  TP2	  inte	  uppfattade	  vad	  TTS	  sa. 

Under	  lästestet	  verkade	  TP2	  förstå	  allt	  snabbare,	  verkade	  dock	  lite	  osäker,	  kanske	  kan	  
ha	  varit	  engelskan	  som	  var	  ett	  problem.	  Överlag	  gick	  lästestet	  bra	  men	  även	  här	  gör	  inte	  
TP2	  de	  sista	  sakerna	  i	  receptet.	  TP2	  flyttade	  inte	  heller	  blicken	  från	  skärmen	  nästan	  
någonting. 

Testsession	  3	  (Läs:	  1:23	  Hör:	  5:56) 
Innan	  testet	  ens	  påbörjades	  ville	  TP3	  höja	  volym	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  TP3	  hörde	  vad	  
TTS	  sa.	  Trots	  det	  så	  hörde	  inte	  TP3	  vad	  TTS	  sa	  i	  början	  av	  testet	  och	  TP3	  verkade	  lite	  
frustrerad.	  TP3	  fick	  upprepa	  mycket	  under	  testet	  eftersom	  TTS	  inte	  kunde	  uppfatta	  vad	  
TP3	  sa	  vilket	  skapade	  en	  del	  frustration	  hos	  TP3.	  Moderatorn	  hjälper	  tillslut	  TP3	  och	  ber	  
TP3	  prova	  ‘text’	  istället	  för	  ‘next’	  och	  det	  verkade	  fungera	  bättre.	  Appen	  fortsätter	  lyssna	  
dåligt	  på	  TP3	  och	  lyssnar	  inte	  alls	  på	  ‘again’	  och	  ‘next’,	  det	  medför	  att	  TP3	  suckar	  innan	  
TP3	  fortsätter	  upprepa	  och	  började	  sedan	  använda	  ‘back’	  följt	  av	  ‘text’	  för	  att	  komma	  
framåt	  i	  receptet.	  TP3	  verkade	  dessutom	  titta	  på	  texten	  i	  receptet	  samtidigt	  som	  TP3	  
hörde	  receptet,	  kanske	  på	  grund	  av	  problem	  med	  engelskan. Lästestet	  går	  mycket	  
smidigare	  för	  TP3	  och	  TP3	  gör	  alla	  steg	  i	  receptet	  rätt.	  TP3	  verkade	  även	  läsa	  noggrant	  
för	  att	  inte	  missa	  något	  men	  var	  trots	  det	  lite	  osäker	  även	  om	  TP3	  verkade	  förstå	  allt. 
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Testsession	  4	  (Läs:	  1:21	  Hör:	  3:25) 
TP4	  lyssnade	  noga	  i	  början	  av	  testet.	  När	  TP4	  försökte	  navigera	  med	  rösten	  så	  lyssnade	  
inte	  TTS	  och	  TP4	  sa	  “Nähä?	  Hon	  vill	  inte”.	  TP4	  tog	  i	  mer	  med	  rösten	  och	  nästan	  skrek	  
och	  nämnde	  återigen	  “Hon	  vill	  faktiskt	  inte”.	  Moderatorn	  hjälpte	  TP4	  och	  bad	  TP4	  prova	  
använda	  ‘text’	  istället	  för	  ‘next’	  för	  att	  ta	  sig	  vidare	  men	  TP4	  fortsätta	  sedan	  med	  ‘next’	  
igen.	  TP4	  pratade	  ganska	  tyst	  men	  artikulerade	  ganska	  bra,	  TP4	  trummade	  lite	  i	  bordet	  
och	  försökte	  lyssna	  väldigt	  noga	  och	  gjorde	  alla	  moment	  rätt.	  Överlag	  så	  pratade	  nog	  
TP4	  alldeles	  för	  lågt,	  TP4	  kanske	  tyckte	  det	  var	  lite	  pinsamt. 

Lästestet	  gick	  bättre	  och	  TP4	  både	  läste	  och	  förstod	  snabbt.	  Trots	  det	  så	  verkade	  TP4	  lite	  
osäker	  och	  funderade	  mycket	  samtidigt	  som	  TP4	  läste.	  Testet	  gick	  ändå	  fortare	  än	  
röstnavigeringen. 

Testsession	  5	  (Läs:	  1:35	  Hör:	  4:39) 
TP5	  lyssnade	  noga	  i	  början	  och	  fortsatte	  sedan	  försiktigt	  med	  att	  säga	  ‘next’.	  
Röststyrningen	  lyssnade	  inte	  och	  TP5	  uttryckte	  en	  gång	  att	  det	  är	  otydligt	  vad	  som	  
händer	  i	  appen	  då	  den	  inte	  ger	  någon	  feedback	  ibland.	  Moderatorn	  fick	  hjälpa	  TP5	  med	  
styrord	  då	  TP5	  vid	  ett	  tillfälle	  inte	  hörde	  vad	  TTS	  sa.	  TP5	  fortsatte	  att	  vara	  lite	  frustrerad	  
då	  röststyrningen	  inte	  lyssnade	  på	  TP5	  och	  vid	  ett	  tillfälle	  uppstod	  ett	  anslutningsfel	  
vilket	  gjorde	  TP5	  lite	  irriterad.	  Lärde	  sig	  dock	  tillslut	  att	  prata	  högre	  och	  tydligare	  för	  att	  
appen	  skulle	  höra	  vad	  TP5	  sa.	  TP5	  verkade	  lite	  osäker	  ibland	  vilket	  kan	  ha	  berott	  på	  
engelskan.	  TP5	  lyssnar	  jättenoga	  mot	  slutet	  av	  testet	  och	  frågar	  moderatorn	  om	  testet	  är	  
klart	  innan	  det	  är	  det. 

Under	  lästestet	  genomförde	  TP5	  ett	  snabbt	  och	  smidigt	  test	  även	  om	  TP5	  gjorde	  fel	  i	  
början	  och	  frågade	  om	  testet	  kunde	  startas	  om.	  TP5	  flyttade	  nästan	  aldrig	  blicken	  från	  
skärmen	  och	  vid	  ett	  tillfälle	  verkar	  det	  som	  att	  TP5	  gör	  fel	  moment.	  TP5	  verkade	  överlag	  
lite	  stressad	  men	  blir	  både	  säkrare	  och	  lugnare	  mot	  slutet	  av	  testet. 

Testsession	  1	  (Dyslexi)(Läs:	  1:27	  Hör:	  2:16) 
Testperson	  1	  med	  dyslexi	  (TPD1)	  förstod	  allt	  bra.	  Röststyrningen	  verkade	  dock	  inte	  
lyssna	  på	  TPD1	  så	  bra	  vilket	  gjorde	  TPD1	  en	  aning	  frustrerad.	  TPD1	  gjorde	  alla	  steg	  i	  
testet	  korrekt	  men	  verkade	  lite	  osäker	  på	  vad	  TPD1	  skulle	  göra.	  Blev	  glad	  och	  var	  positiv	  
över	  appen	  när	  testet	  var	  klart. 

TPD1	  läser	  bra	  även	  fast	  TPD1	  har	  dyslexi,	  texten	  kanske	  är	  tillräckligt	  kort	  och	  enkel.	  
Förstår	  annars	  bra	  men	  funderar	  litegrann,	  nämnde	  vid	  ett	  tillfället	  att	  TPD1	  läste	  i	  fel	  
ordning.	  TPD1	  läste	  högt,	  kanske	  underlättar	  för	  TPD1.	  Nämnde	  “kaos”,	  “klart”	  och	  
missade	  sedan	  frukten	  vilket	  TPD1	  upptäckte	  själv.	  Nämnde	  att	  det	  var	  roligare	  att	  
lyssna	  än	  att	  läsa. 
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Testsession	  2	  (Dyslexi)(Läs:	  1:41	  Hör:	  2:46) 
Testperson	  2	  med	  dyslexi	  (TPD2)	  verkade	  lyssna	  och	  förstå	  nästan	  allt,	  gjorde	  alla	  steg	  
bra	  men	  förstod	  inte	  exakt	  allt	  och	  fick	  upprepa	  meningen.	  TPD2	  verkade	  lite	  fundersam	  
och	  var	  kanske	  lite	  osäker	  på	  vad	  som	  skulle	  göras. 

TPD2	  genomför	  lästestet	  i	  lugn	  takt,	  verkade	  ta	  lite	  lång	  tid	  att	  förstå	  vad	  som	  skulle	  
göras.	  TPD2	  gör	  alla	  moment	  rätt	  men	  suckar	  lite	  lätt	  och	  verkade	  lite	  besvärad.	   

Testsession	  3	  (Dyslexi)(Läs:	  2:03	  Hör:	  3:00) 
TPD3	  börjar	  med	  att	  lyssna	  ordentligt	  och	  pratade	  även	  till	  en	  början	  väldigt	  lågt	  vilket	  
innebar	  att	  TPD3	  fick	  börja	  med	  att	  upprepa	  sig.	  TPD3	  verkade	  ha	  lite	  svårt	  med	  
översättningen	  men	  verkade	  annars	  förstå	  och	  genomföra	  alla	  steg	  korrekt	  även	  om	  en	  
viss	  osäkerhet	  fanns	  ibland.	  TPD3	  får	  upprepa	  stegen	  men	  inte	  överdrivet	  många	  gånger,	  
troligtvis	  för	  att	  TPD3	  var	  osäker	  på	  ingredienserna.	  Testet	  gick	  bra	  överlag. 

I	  lästestet	  valde	  TPD3	  att	  sitta	  ner	  och	  läste	  nog	  och	  länge.	  TPD3	  läste	  väldigt	  noggrant	  
och	  tyst	  för	  sig	  själv	  under	  större	  delen	  av	  testet.	  Hade	  en	  aning	  svårt	  att	  förstå	  och	  
koncentrerade	  sig	  mer	  på	  texten	  en	  att	  genomföra	  momenten. 

Testsession	  4	  (Dyslexi)(Läs:	  1:43	  Hör:	  2:33) 
TPD4	  börjar	  med	  att	  lyssna	  och	  provade	  sedan	  försiktigt	  att	  säga	  ‘next’,	  röstnavigeringen	  
lyssnade	  inte	  i	  början	  och	  TPD4	  blev	  lite	  frustrerad	  och	  pratade	  högre.	  TPD4	  verkade	  
förstå	  allt	  i	  receptet	  bra	  och	  testet	  gick	  ganska	  fort	  fram	  och	  överlag	  verkade	  
röstnavigeringen	  lyssna	  ganska	  bra.	  TPD4	  suckar	  lite	  de	  gånger	  när	  röstnavigeringen	  
inte	  lyssnar.	  När	  TPD4	  ville	  upprepa	  en	  mening	  så	  hade	  TPD4	  glömt	  bort	  vilket	  styrord	  
TPD4	  skulle	  använda	  och	  frågar	  “Var	  det	  back?”	  varpå	  moderatorn	  svarar	  att	  man	  
använder	  ‘again’	  för	  att	  lyssna	  på	  meningen	  igen.	  TPD4	  verkade	  inte	  höra	  det	  och	  
använde	  ‘back’	  och	  sedan	  ‘next’	  istället	  för	  att	  prova	  ‘again’. 

Under	  lästtestet	  läste	  TPD4	  högt	  för	  sig	  själv,	  kanske	  för	  att	  underlätta	  förståelsen	  av	  
texten.	  TPD4	  verkade	  förstå	  allt	  och	  översatte	  ibland	  texten	  till	  svenska	  och	  nämner	  lite	  
roliga	  saker	  som	  att	  vi	  skulle	  ha	  haft	  en	  termometer.	  TPD4	  gör	  alla	  moment	  och	  avslutar	  
testet	  med	  att	  säga	  “Jaha?	  Okej?”,	  troligtvis	  för	  att	  han	  inte	  förstod	  poängen	  med	  
lästestet. 

Testsession	  5	  (Dyslexi)(Läs:	  1:36	  Hör:	  2:06) 
TPD5	  pratade	  till	  en	  början	  väldigt	  lågt	  men	  pratar	  nästan	  direkt	  mycket	  högre	  och	  
tydligare.	  TPD5	  hade	  inga	  problem	  med	  att	  förstå	  hur	  testet	  gick	  till	  och	  hade	  inte	  heller	  
några	  problem	  med	  översättningen.	  TPD5	  frågade	  moderatorn	  om	  hjälp	  lite	  då	  och	  då	  
men	  gjorde	  det	  mest	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  TPD5	  gjorde	  rätt.	  TPD5	  lät	  en	  aning	  
bestämd	  i	  rösten	  men	  gjorde	  alla	  moment	  även	  om	  TPD5	  verkade	  lite	  osäker	  ibland. 

Under	  lästestet	  läste	  TPD5	  väldigt	  noga	  och	  verkade	  lite	  osäker.	  TPD5	  läste	  länge	  och	  
även	  tyst	  för	  sig	  själv	  men	  gör	  alla	  moment	  rätt.	  TPD5	  dubbelkollar	  på	  texten	  nästan	  
varje	  gång	  för	  att	  kontrollera	  att	  TPD5	  gör	  rätt. 
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Bilaga	  4	  -‐	  Intervjufrågor 

Intervjufrågor	  och	  svar	  

TP	  =	  testperson	  
TPD	  =	  testperson	  med	  dyslexi	  

Fråga 	  Svar	  TP	   Svar	  TPD 

Har du dyslexi? TP1: Nej 
TP2: Nej 
TP3: Nej 
TP4: Nej 
TP5: Nej 

TPD1: Ja 
TPD2: Nej * 
TPD3: Nej * 
TPD4: Ja, läsdelen 
TPD5: Ja 

* Testpersoner hade inte dyslexi 
men hade andra läs- och 
skrivsvårigheter. 

Om nej, anser du 
att du har någon 
annan form av läs- 
och skrivsvårighet? 

TP1: Nej 
TP2: Nej 
TP3: Nej 
TP4: Nej 
TP5: Nej 

TPD1: - 
TPD2: Ja 
TPD3: Ja, kan lyssna men inte 
läsa och få in informationen, får 
ofta läsa om 
TPD4: - 
TPD5: - 

Har du och 
använder du en 
smartphone? 

TP1: Nej 
TP2: Ja 
TP3: Ja 
TP4: Ja 
TP5: Ja 

TPD1: Ja 
TPD2: Ja 
TPD3: Ja 
TPD4: Ja 
TPD5: Ja 

Använder du 
röststyrning för att 
navigera i den? 

TP1: Nej 
TP2: Nej 
TP3: Nej 
TP4: Nej 
TP5: Nej 

TPD1: Nej 
TPD2: Nej 
TPD3: Nej 
TPD4: Nej 
TPD5: Nej 

Använder du Text-
Till-Tal funktioner? 

TP1: Nej 
TP2: Nej 
TP3: Nej 
TP4: Nej 
TP5: Nej 

TPD1: Nej 
TPD2: Nej 
TPD3: Nej 
TPD4: Nej 
TPD5: Ibland 
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Hur bra anser du 
att dina 
engelskkunskaper 
är (Förståelse, 
skala 1-7 där 7 är 
flytande och 1 är 
ingen förståelse)? 

TP1: Höra 7, Läs 7 
TP2: Höra 4, Läs 4 
TP3: Höra 6, Läs 6 
TP4: Höra 7, Läs 7 
TP5: Höra 7, Läs 7 

TPD1: Höra 6, Läs 3 
TPD2: Höra 5, Läs 5 
TPD3: Höra 6, Läs 2 
TPD4: Höra 7, Läs 4 
TPD5: Höra 5, Läs 5 

Hur bra tycker du 
appen uppfattade 
vad du sa? 

TP1: Bra fast dålig responstid 
TP2: Inte helt, kanske pratade 
för tyst. Nådde inte riktigt fram 
tydligen. Annars förstod den 
bra. 
TP3: Inte bra, pratar kanske för 
fort och sluddrigt, fick säga 
back istället för again. Fick 
även byta ut next till text. 
TP4: Ganska dåligt, den hörde 
inte, fick upprepa mycket. Var 
tyst så man visste inte vad man 
skulle göra. Hade connection 
problems. 
TP5: Sådär, sen kan det bero 
på att jag pratade för lågt och 
otydligt. Vet inte om det beror 
på appen eller på mig. 

TPD1: Sisådär, min dialekt ett 
problem kanske, mitt uttal 
kanske inte det bästa.  
TPD2: Den hörde inte vissa 
gånger, den sa connection 
problems eller nått. När den 
hörde hörde den rätt. 
TPD3: En gång förstod den inte, 
bra att den indikerade när den 
inte fattade, fick bra respons när 
hon hörde, hörde inte hela tiden. 
TPD4: Den reagerade bra i 
början, när jag blev fundersam 
på vad hon sa så reagerade hon 
dåligt, kanske blev nervös. 
Annars respondade den väldigt 
bra tycker jag. Fick ingen 
respons alls när jag sa back. 
Fick säga next 2 gånger innan 
något händer. 
TPD5: Svårt med micken, den 
hörde inte ibland. Annars 
fungerade det bra. 

Vad anser du om 
textuppläsningen? 

TP1: Helt okej, var tydlig, bra 
uttal 
TP2: Var bra, inga problem. 
Möjligen att jag inte förstod, 
engelskan ett problem. 
TP3: Bra, bra att man kunde 
ställa in hastighet, 
förinställningen var dock lagom. 
Tog för lång tid innan den gav 
feedback, man pratade TTS i 
munnen. 
TP4: Den var bra, lätt att förstå. 
Tydlig. Bra att man kan styra 
hur snabbt TTS ska prata. 
TP5: Den var bra, kunde har 
varit lite högre. Artikulerade 
bra, väldigt bra lugnt tonläge. 

 

TPD1: Förståelig, men.. inte 
optimal.  
TPD2: Den fungerade bra, 
lagom hastighet, behövde inte 
ändra något. Tydlig. 
TPD3: Det hon sa var bra, men 
det gick ganska fort, mått och 
sånt fick jag upprepa. 
TPD4: Skulle ha varit på 
svenska, helst vill man ha det på 
svenska. Men det är väl lite kört 
kanske. Var väldigt tydlig 
annars. Bra hastighet. 

TPD5: Den fungerade bra, lätt 
att höra vad TTS sa. 
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Vilket sätt föredrar 
du?(röststyrd eller 
självläsning?) 

TP1: Röststyrd 
TP2: Läsa, beror nog på att jag 
alltid har gjort det. Det jag är 
van vid. 
TP3: Läsa 
TP4: Läsa 
TP5: Röststyrd, jobbigt att 
behöva springa till receptet, blir 
mycket smidigare om det flyter 
på som det ska. Inte som det 
var nu, då hade jag inte 
föredragit det. 

TPD1: Headset 
TPD2: Lättare att gå vidare med 
läsning, men bra med 
röststyrning. Föredrar läsning. 
TPD3: Höra det, då slipper man 
läsa, lättare att hålla reda på vad 
man ska göra. 
TPD4: Röst som läser upp. Bra 
på en textbok. 
TPD5: Röststyrningen och TTS, 
lättare. 

Kön? TP1: Man 
TP2: Man 
TP3: Kvinna 
TP4: Kvinna 
TP5: Kvinna 

TPD1: Man 
TPD2: Man 
TPD3: Kvinna 
TPD4: Man 
TPD5: Man 
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Bilaga	  5	  -‐	  Testplan	  
 

Testplan	  v2.0	  för	  ”CookABook” 

Syfte	  och	  mål 

Syftet	  med	  testet	  för	  ”CookABook”	  är	  att	  utvärdera	  huruvida	  röststyrning	  och	  text-‐till-‐tal	  (TTS)	  
påverkar	  användbarheten	  och	  användarvänligheten	  för	  personer	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
och	  om	  det	  även	  påverkar	  användbarhet	  och	  användarvänligheten	  generellt	  för	  alla	  typer	  av	  
användare.	  Testsessionerna	  kommer	  att	  genomföras	  i	  två	  omgångar	  där	  den	  ena	  omgången	  
genomförs	  med	  röststyrning	  och	  TTS	  och	  den	  andra	  genom	  att	  testpersonen	  själv	  läser	  en	  
modifierad	  version	  av	  texten	  på	  samma	  recept	  för	  att	  säkerställa	  att	  testpersonen	  inte	  lägger	  det	  
upplästa	  receptet	  på	  minnet.	  Jämförelser	  mellan	  de	  olika	  grupperna	  kommer	  sedan	  att	  
genomföras	  på	  den	  data	  som	  samlas	  in. 

Vidare	  vill	  vi	  med	  testet	  se	  om	  implementationen	  av	  röststyrning	  och	  TTS	  fungerar	  på	  ett	  
acceptabelt	  sätt	  och	  att	  applikationen	  gör	  som	  användaren	  vill	  och	  förväntar	  sig	  att	  den	  ska	  göra. 

Frågeställningar 

● Hur	  lång	  tid	  tog	  testsessionen? 

● Genomfördes	  testet	  med	  mindre	  än	  2	  felinmatningar	  per	  styrord? 

● Hur	  var	  tidsskillnaden	  mellan	  att	  läsa	  receptet	  respektive	  röstnavigera	  och	  lyssna	  på	  
receptet? 

● Hur	  uppfattade	  testpersonerna	  röststyrning	  och	  TTS? 

o	  	  	  Varför	  uppfattade	  testpersonerna	  det	  som	  de	  gjorde? 

● Vilka	  var	  skillnaderna	  mellan	  grupperna? 

o	  	  	  Varför	  var	  det	  skillnad? 

● Hur	  upplevdes	  det	  grafiska	  gränssnittet? 

● Var	  applikationen	  lättnavigerad	  bortsett	  från	  röststyrningen? 
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Önskad	  fördelning	  av	  medverkanden	  och	  deras	  karaktäristiska	  drag 

Karaktär Antal	  testpersoner 

Pilottest 

Skarpa	  test 

2 

10 

Med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter 

Utan	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter 

6 

6 

Män 

Kvinnor 

6 

6 

Vana	  av	  smartphones 12 

	   

Testmiljö 

Testet	  genomförs	  i	  ett	  rum	  där	  moderator	  och	  observatör	  kommer	  att	  sitta	  tillsammans	  med	  
testpersonen	  under	  testet. 

För	  att	  underlätta	  och	  för	  att	  säkerställa	  att	  vi	  får	  mätbara	  data	  kommer	  testet	  	  att	  genomföras	  i	  
en	  kontrollerad	  testmiljö	  där	  testpersonen	  genomför	  en	  “låtsas-‐matlagning”.	  Den	  kontext	  som	  
applikationen	  är	  tänkt	  att	  användas	  i,	  det	  vill	  säga	  en	  köksmiljö,	  har	  skapats	  genom	  att	  simulera	  
relevant	  bakgrundsbrus	  med	  lika	  hög	  volym	  föra	  alla	  testsessioner	  för	  att	  öka	  reliabiliteten.	  För	  
att	  säkerställa	  att	  testpersonen	  förstår	  matlagningsinstruktionerna	  som	  läses	  upp	  av	  TTS	  får	  
testpersonen	  även	  genomföra	  varje	  steg	  i	  matlagningsprocessen	  genom	  att	  använda	  “låtsas-‐
produkter”	  och	  sedan	  gå	  till	  relevant	  “del”	  av	  det	  påhittade	  köket. 

Testmetod 

Tidsåtgång	  och	  plats	  för	  testet 

Testet	  kommer	  att	  genomföras	  på	  Karlstads	  universitet	  i	  ett	  avskilt	  rum	  för	  att	  testpersonen	  ska	  
känna	  sig	  mer	  bekväm	  och	  för	  att	  den	  uppsatta	  testmiljön	  ska	  fungera.	  Den	  totala	  tidsåtgången	  
för	  varje	  testsession	  kommer	  att	  vara	  cirka	  15	  minuter	  baserat	  på	  den	  tid	  pilottesten	  
genomfördes	  på. 

Förberedelse	  innan	  test 

Innan	  varje	  testsession	  kommer	  den	  mobila	  enheten	  att	  göras	  redo	  för	  en	  ny	  testperson.	  En	  
beskrivning	  av	  testet	  kommer	  sedan	  att	  ges	  muntligt	  till	  testpersonen,	  vidare	  kommer	  även	  ett	  
godkännande	  om	  att	  testdata	  samlas	  in	  att	  presenteras	  både	  muntligt	  och	  skriftligt	  vilket	  
testpersonen	  sedan	  får	  godkänna	  med	  en	  signatur. 
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Genomförande	  av	  test 

Testpersonen	  välkomnas	  till	  testsessionen	  och	  får	  en	  muntlig	  beskrivning	  av	  vad	  testet	  går	  ut	  på,	  
vad	  som	  ska	  testas	  och	  att	  testpersonen	  har	  rätt	  att	  dra	  sig	  ur	  testet	  när	  som	  helst	  och	  att	  den	  
insamlade	  datan	  då	  raderas.	  När	  ett	  godkännande	  om	  att	  data	  samlas	  in	  under	  testet	  har	  skrivits	  
under	  påbörjas	  testet	  med	  en	  beskrivning	  över	  vad	  testpersonen	  ska	  göra.	  Efter	  presenterad	  
uppgiftsbeskrivning	  börjar	  testpersonen	  att	  lösa	  uppgiften. 

Efter	  genomfört	  test	  kommer	  en	  intervju	  att	  hållas	  där	  bland	  annat	  frågor	  om	  testpersonens	  läs-‐	  
och	  skrivsvårigheter	  och	  engelskkunskaper	  men	  även	  frågor	  rörande	  applikationen	  och	  
interaktionen	  av	  applikationen. 

Material	  och	  teknik	  som	  används	  under	  testet 

Det	  material	  som	  kommer	  att	  användas	  under	  testet	  är	  en	  mobil	  enhet	  med	  operativsystemet	  
Android,	  ett	  headset,	  högtalare	  för	  att	  spela	  upp	  bakgrundsbrus	  samt	  “låtsas-‐produkter”	  för	  att	  
gestikulera	  vad	  TTS	  ger	  för	  instruktioner.	  Applikationen	  “CookABook”	  kommer	  även	  att	  vara	  
tillgänglig	  under	  testet. 

Dokumentering 

Dokumentering	  kommer	  endast	  att	  ske	  skriftligt	  av	  observatör	  och	  moderator	  genom	  
observationer,	  efterföljande	  intervju	  och	  teknisk	  testdata. 

Utvärdering	  av	  test 

Testet	  kommer	  att	  utvärderas	  och	  jämföras	  mellan	  grupperna	  med	  den	  insamlade	  datan	  samt	  
besvarade	  intervjufrågor. 

Moderatorns	  roll 

Moderatorn	  ansvarar	  för	  att	  testet	  kommer	  igång	  och	  att	  testpersonerna	  är	  införstådda	  i	  vad	  
testet	  innebär	  och	  hur	  det	  kommer	  att	  gå	  till.	  Moderatorn	  ser	  även	  till	  att	  testpersonerna	  har	  
förstått	  och	  skrivit	  under	  godkännandet	  om	  att	  data	  samlas	  in	  under	  testsessionen. 

Insamling	  av	  testdata	   

Testdata	  kommer	  att	  samlas	  in	  genom	  observationer	  under	  testsessionerna,	  tekniska	  data	  
genererat	  av	  applikationen	  och	  genom	  den	  avslutande	  intervjun. 
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Bilaga	  6	  -‐	  Godkännande	  för	  insamling	  av	  testdata	  
	  
Godkännande	  för	  att	  testdata	  sparas	  och	  hur	  den	  används 

Testpersonen	  (Du)	  godkänner	  att	  data	  samlas	  in	  genom	  dokumentering	  och	  observation	  av	  
testsessionen	  samt	  genom	  avslutande	  intervju.	  Den	  data	  som	  samlas	  in	  kommer	  att	  användas	  i	  
en	  kandidatuppsats	  i	  informatik	  och	  kan	  komma	  att	  användas	  i	  forsknings-‐	  och/eller	  
utbildningssyfte	  utöver	  detta.	  Testdata	  lagras	  helt	  anonymt	  vid	  databehandling	  och	  ingen	  
personlig	  information	  som	  kan	  koppla	  dig	  till	  testet	  såsom	  namn	  och	  andra	  personuppgifter	  
kommer	  att	  sparas	  tillsammans	  med	  testdata. 

Jag	  är	  medveten	  om	  att	  jag	  när	  som	  helst	  kan	  välja	  att	  avbryta	  testet	  och	  att	  ingen	  data	  då	  
kommer	  att	  sparas. 

Härmed	  godkänner	  jag	  och	  är	  införstådd	  i	  ovanstående	  villkor	  för	  att	  medverka	  i	  testet. 

	   

___________________________ 

Datum	  och	  namnteckning 

	   
 

Tack	  för	  din	  medverkan! 
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Bilaga	  7	  -‐	  Heuristisk	  utvärdering	  
 

Heuristisk	  utvärdering	  av	  mobil	  applikation 

(1)	  Synliggöra	  systemets	  status	   Användaren	  får	  information	  om	  att	  enheten	  har	  
fått	  in	  ett	  ord	  till	  röststyrningen	  genom	  att	  den	  
startar	  TTS	  och	  läser	  upp	  en	  rad	  i	  receptet	  eller	  
talar	  om	  att	  den	  inte	  förstod	  vad	  användaren	  
sa.	  Dock	  så	  säger	  applikationen	  ingenting	  om	  
inget	  ord	  alls	  har	  fångats	  upp	  av	  röststyrningen	  
och	  feedback	  tar	  för	  lång	  tid.	  Switch-‐knappen	  i	  
receptbeskrivningen	  talar	  även	  tydligt	  om	  att	  
ett	  recept	  läses	  upp	  genom	  att	  byta	  text	  och	  
lysa	  blått.	  

 

(2)	  Anpassning	  mellan	  systemet	  och	  den	  riktiga	  
världen 

Recepten	  är	  uppdelade	  på	  ett	  logiskt	  och	  
naturligt	  sätt	  likt	  en	  vanlig	  kokbok	  i	  bokform.	  
Applikationen	  är	  inte	  anpassad	  för	  
användarens	  språk	  med	  ord,	  fraser	  och	  
begrepp	  eftersom	  den	  är	  på	  engelska,	  däremot	  
så	  använder	  den	  inga	  tekniska	  uttryck	  som	  
försvårar	  för	  användaren. 

(3)	  Användarkontroll	  och	  frihet Användaren	  kan	  stega	  framåt,	  tillbaka	  och	  
upprepa	  i	  receptet	  och	  kan	  när	  som	  helst	  välja	  
att	  pausa	  receptuppläsningen	  genom	  att	  trycka	  
på	  switch-‐knappen.	  Applikationen	  återupptar	  
uppläsningen	  där	  användaren	  slutade	  så	  länge	  
som	  användaren	  inte	  går	  ur	  receptet. 
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(4)	  Enhetlighet	  och	  standarder Applikationen	  följer	  i	  stort	  konventioner	  och	  
standarder	  för	  Android-‐enheter	  
(http://developer.android.com/design/style/i
ndex.html).	  Applikationen	  visar	  dock	  inte	  
respons	  på	  touch	  i	  listan	  för	  recept.	  Språket	  är	  
också	  enhetligt,	  text,	  TTS	  och	  röststyrning	  är	  på	  
engelska. 

(5)	  Felförebyggande Applikationen	  har	  en	  väl	  genomförd	  grafisk	  
design	  för	  att	  undvika	  att	  fel	  uppstår	  för	  
användaren.	  Användaren	  informeras	  dock	  inte	  
att	  fel	  har	  uppkommit	  i	  röststyrningen. 

(6)	  Minimera	  användarens	  minnesbelastning Användaren	  måste	  komma	  ihåg	  styrorden,	  men	  
dessa	  är	  begränsad	  till	  tre	  i	  antal	  och	  det	  borde	  
vara	  möjligt	  användaren	  att	  minnas.	  
Uppläsningen	  med	  TTS	  av	  receptet	  har	  lite	  för	  
långa	  meningar	  emellanåt	  för	  att	  användaren	  
ska	  komma	  ihåg	  vad	  TTS	  säger,	  dessa	  borde	  
vara	  kortare.	  Instruktioner	  för	  hur	  
applikationen	  ska	  användas	  är	  lättillgängliga	  
genom	  en	  sidomeny	  uppe	  i	  vänster	  hörn,	  denna	  
borde	  dock	  vara	  synlig	  i	  hela	  applikationen	  
vilket	  den	  inte	  är.	  I	  receptbeskrivningen	  kan	  
man	  inte	  komma	  åt	  sidomenyn	  för	  att	  få	  
instruktioner	  om	  applikationen. 

(7)	  Anpassning	  och	  genvägar Applikationen	  tillåter	  användaren	  att	  göra	  
mindre	  konfigurationer	  som	  att	  ändra	  tonläge	  
och	  hastighet	  för	  TTS-‐uppläsningen.	  Det	  finns	  
inga	  genvägar	  till	  denna	  inställning	  vilket	  borde	  
vara	  lätt	  att	  komma	  åt	  från	  alla	  vyer. 

(8)	  Estetisk	  och	  minimalistisk	  design Informationen	  som	  visas	  i	  applikationen	  är	  
högst	  relevant	  och	  informationen	  är	  också	  
användbar.	  Ingredienslista	  borde	  dock	  ha	  varit	  
en	  del	  av	  TTS. 

(9)	  Hjälp	  användaren	  känna	  igen,	  diagnostisera	  
och	  återhämta	  sig	  från	  fel 

Inga	  allmänna	  felmeddelande	  uttrycks	  i	  
applikationen.	  Fel	  som	  att	  applikationen	  inte	  
känner	  igen	  ett	  ord	  uttrycks	  med	  vanligt	  språk	  
genom	  TTS. 



	   62	  

(10)	  Hjälp	  och	  dokumentation En	  hjälptext	  finns	  att	  ta	  till	  sig	  i	  applikationen,	  
denna	  är	  lätt	  att	  hitta.	  Applikationen	  har	  inte	  
någon	  hjälp	  baserad	  på	  användarens	  
nuvarande	  uppgift	  vilket	  kanske	  borde	  funnits	  
vid	  röststyrning	  och	  TTS. 

(11)	  Fysisk	  interaktion	  och	  ergonomi Knappar	  och	  andra	  navigeringsmöjligheter	  är	  
placerade	  på	  ett	  för	  användaren	  igenkännligt	  
och	  lättanvänt	  sätt.	  I	  applikationen	  används	  
knappar	  och	  listor	  som	  är	  vanligt	  
förekommande	  i	  Android-‐enheter. 

 

 

 

	  


