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I løbet af de seneste 15 år har vi været vidne til et samfund, der på en lang række områder 
er blevet digitaliseret. Den offentlige sektor startede i 2001 med at indføre ”Den Fælles-
offentlige Digitaliseringsstrategi” (Regeringen, KL og Danske Regioner, 2011). Borgerne 
fik nu mulighed for at kommunikere med det offentlige og andre myndigheder via e-mail. 
Siden er bl.a. NemID, NemKonto, Borger.dk og Sundhed.dk opstået, hvilket indikerer, 
at der nu i langt højere grad er fokus på digital velfærd. Vi oplever også en stigende 
digitalisering af sundhedsvæsenet, hvor man i højere grad begynder at integrere mo-
bilapplikationer, både som værktøj til sundhedspersonale og til borgere som et værktøj 
til selvhjælp og selvmonitorering (Larsen, 2012). Det er en udvikling, der vil fortsætte og 
som vil stille større og større krav til såvel samfund som til den enkelte borger. 

Vi oplever samtidig en markant global stigning i antallet af smartphones og tablets, som 
vist på grafen nedenfor, jf. figur 1. Det er en klar indikator på, at samfundet i langt højere 
grad har mulighed for at gå online, hvor som helst og når som helst. De mange mobile 
enheder har ændret folks adfærd og vaner, og mobilsøgninger, videoer, apps og sociale 
netværk bruges flittigere end nogensinde. Smartphones er unægtelig blevet en uund-
værlig del af manges hverdag og bruges nu af hele 45 % af befolkningen. Hver ene-
ste dag går 68 % af alle smartphone-ejere på internettet fra deres smartphone (Google, 
2012: 2-7).

1.0. Indledning
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For virksomheder, der forstår at gøre mobile devices til en vigtig og integreret del af de-
res strategi, er dette en unik markedsføringsplatform. En ny rapport foretaget af Adobe i 
samarbejde med Econsultancy (2012) viser, at marketingfolk er begyndt at fokusere mere 
på mobile enheder, hvor fire ud af ti (43 %) mener, at mobiloptimering er den mest spæn-
dende trend i 2012 (Econsultancy, 2012). 

Den stigende interesse for smartphones og tablets er også en tendens, der gælder inden 
for ældresegmentet. Det er nu 11 % af de 65-74 årige mobilbrugere, der har været på in-
ternettet med deres mobiltelefon(Wijas-Jensen, 2011: 25), jf. bilag 1. I 2012 var antallet af 
ældre mobilbrugere, der dagligt gik på internettet via mobilen hele 24 % (Wijas-Jensen, 
2012b: 25), jf. bilag 1. Vi ser altså en stigende tendens blandt de ældre mobilbrugere, der 
bruger deres mobil til meget andet end at ringe og sende tekstbeskeder. Dertil kommer, 
at de ældre er et segment, der rent volumenmæssigt vil stige. I en prognose foretaget af 
Euromonitor, forudses det, at antallet af de 65+ årige i 2011-2020 vil stige med næsten 
22 % (2011). Begynder man som virksomhed ikke at handle ud fra disse statistiske kends-
gerninger og anerkende ældresegmentet som en stærk målgruppe inden for brugen af 
digitale medier, kan man risikere at miste vigtige markedsandele.

Ældresegmentet er ikke, ligesom de yngre generationer, vokset op med internettet, mo-
bile devices og mobilapplikationer, kaldet apps. Apps er en stor del af det, der giver en 
mobil enhed værdi. Der udvikles primært apps designet til brugere, der allerede færdes 
trygt med brugen af den nye generation af mobile devices og uden problemer kan betje-
ne dem. At de har sværere ved at følge med i den teknologiske udvikling, betyder ikke, at 
de ældre har mindre behov for disse. Der ligger blot en større udfordring i formidlingen, 
kommunikationen og tilpasningen. Dette er et ansvar, der ligger, set fra vores synsvinkel, 
hos udviklerne af applikationerne og ikke hos de ældre. Det er dette ansvar, der er moti-
vationen bag denne afhandling. 

Det er vores vurdering, at der bør sættes større fokus på den ældre del af befolkningen, 
og at det er virksomhederne, der skal imødekomme dette segment og ikke omvendt. De 
ældres brug af mobile enheder er stadig på et tidligt stadie, hvilket vi mener forklarer den 
manglende indsigt på området. Vi er dog overbeviste om, at der eksisterer et behov for at 
få klarlagt dette og få opstillet nogle konkrete mål for, hvordan dette segment bedst imø-
dekommes og tilgodeses. Både i et socialansvarligt og marketingmæssigt perspektiv. � 

Kapitel 1
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Når vi skal producere viden, er det afgørende at vide, hvad vi vil anvende denne viden til 
(I. Andersen, 2005: 20). Dette speciales mål er at få mere viden om ældresegmentet og 
dennes tilgang til IT og internettet, for på denne måde at finde ud af, hvordan brugerfla-
den i en app skal udformes for at tilgodese denne målgruppe. Det underliggende pro-
blem er, at der ikke på nuværende tidspunkt findes viden om, hvilke særlige elementer, 
der skal tages hensyn til inden for mobilapplikationer i forhold til netop dette segment. 

Vi bevæger os altså inden for det problemløsende/normative felt. Den problemløsende/
normative undersøgelse ”anviser forslag til en løsning eller afhjælpning af et allerede 
diagnosticeret problem på baggrund af den etablerede viden og analyse” (I. Andersen, 
2005: 23). Denne undersøgelsestype producerer generelle lovmæssigheder, som kan 
bruges som forudsigelser, hvilket hænger godt sammen med, at vi benytter os af den 
induktive metode, som tager udgangspunkt i empirien for at slutte os til en mere generel 
viden om teorien. 

Med afsæt i ovenstående, er problemformuleringen for denne afhandling derfor:

1.1. Afhandlingens formål
Kapitel 1

1.2. Problemformulering

Hvordan skal brugerfladen i en app 
tilpasses ældresegmentet?
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1.3.1. Empirisk afgrænsning

For at få et fyldestgørende og dybdegående datagrundlag til vores analyse benytter vi 
os af to forskellige metoder til dokumentation. Dels videofilmer vi testpersonerne udefra, 
således at vi senere kan analysere ansigtsudtryk, gestikulationer m.m. Og dels optager 
vi deres adfærd indefra via softwareprogrammet Reflector (Reflectorapp.com). Reflector 
tillader os at overvåge testpersonernes interaktion med appen og optage skærmbilledet 
på iPaden. Ved både at filme indefra og udefra får vi et stærkt empirisk grundlag til besva-
relsen af vores problemformulering.  

De to typer dokumentation er vedlagt på et USB-stik. 

1.3.2. Metodisk afgrænsning

Valg af case
Vi har valgt appen Medicintjek som case af flere årsager. For det første skal valget ses i ly-
set af den stigende digitalisering af sundhedsvæsenet, hvor man i højere grad begynder 
at integrere mobilapplikationer (Larsen, 2012). For det andet, søger næsten halvdelen af 
alle ældre internetbrugere information om lægemidler online, jf. figur 2 nedenfor. Der er 
altså et stort behov og interesse for dette område. Derudover er Medicintjeks primære 
målgruppe netop ældresegmentet , jf. bilag 2: Mødereferat – Christina Maria Hansen, 
Sundhedsstyrelsen, hvilket også gør det oplagt at efterprøve om appens brugerflade rent 
faktisk imødekommer dette segment.

1.3. Afgrænsning
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Segmentering 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i segmenteringsrapporten Conzoom Klassifikation 
2012 (Geomatic, 2012). Conzoom Klassifikation publiceres årligt, og tager udgangspunkt 
i analyser fra analyseinstituttet Geomatics omfattende statistikbank, Danmarks Statistik 
og TNS Gallup. Conzoom Klassifikation er opstået på baggrund af  demografiske forhold, 
livsstil, adfærd og holdninger samt geografisk valg af bopæl og husstand. Styrkerne ved 
denne rapport er, at den netop trækker på forskellige kilder, der både inkluderer statisti-
ske analyser (Danmark Statistik og Geomatic) og kvalitative interviews (TNS Gallup). Når 
både den kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetode er i spil, giver dette et langt 
bedre og mere nuanceret billede af befolkningen. 

Kvalitativt interview
Det kvalitative interview bruges på to forskellige måder i afhandlingen. For det første 
vil vi bruge det i et pre-interview før usability-testen som et standardiseret interview til 
at producere systematiseret viden (Kvale, 1997: 69). Ved i højere grad at standardiserer 
det kvalitative interview ved at spørgsmålene bliver stillet på samme måde overfor alle 
testdeltagere, kan vi ud fra dette udtrække nogle mere kvantificerbare resultater, således 
at de er lettere at sammenligne i analysefasen (Andersen, 2005: 169).

For det andet bruges det kvalitative interview i et post-interview. Denne gang er intervie-
wet mere frit, hvilket tillader intervieweren og den interviewede at føre et dialoglignende 
interview. Dette giver os en dybere forståelse af deltagerens oplevelse og personlige 
holdning til Medicintjek (Kvale, 1997: 41). �

Kapital 1
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Videnskabsteori ses som rammen om metodologien, metoden og selve undersøgelsen,  
jf. figur XX, lav om. Som Andersen fremhæver er ”videnskabsteori læren om, hvad viden 
er, og hvornår denne viden er videnskabelig. Den beskæftiger sig med vores (undersø-
gerens) opfattelse af data og vores videnskabssyn, der bevidst eller som oftest ubevidst 
bestemmer alle de underliggende antagelser, vi tager for givne” (H. Andersen, 1994: 
19), (egne understregninger). Videnskabsteorien skal hjælpe os med at skabe en forstå-
elsesramme, der forklarer vores metodiske overvejelser, valg og konklusioner gennem 
afhandlingen. 

2.1. Videnskabeligt ståsted

Videnskabsteori ses som rammen om metodologien, metoden og selve undersøgel-
sen, jf. figur 3. Som Andersen (1994: 19) fremhæver det, er ”videnskabsteori læren om, 
hvad viden er, og hvornår denne viden er videnskabelig. Den beskæftiger sig med vores 
(undersøgerens) opfattelse af data og vores videnskabssyn, der bevidst eller som oftest 
ubevidst bestemmer alle de underliggende antagelser, vi tager for givne” (egne under-
stregninger). Videnskabsteorien skal hjælpe os med at skabe en forståelsesramme, der 
forklarer vores metodiske overvejelser, valg og konklusioner gennem afhandlingen.

Positivismen eller hermeneutikken

Inden for videnskaben findes to overordnede retninger: Positivismen og Hermeneutikken 
(Thurén, 2008: 18). Ifølge den positivistiske tradition findes der kun to kilder til erkendel-
se, nemlig iagttagelse og logik. Thurén (2008: 19) forklarer: ”Dét, vi kan iagttage med 
vores sanser og dét, vi kan regne ud med hjælp af vores logik”. Inden for positivismen skal 
man altså kun holde sig til kendsgerninger, og ud fra dem foretage sin analyse og udlede 
sine logiske slutninger. Det betyder derfor også, at der findes endegyldige sandheder. 
Positivismen beskæftiger sig alene med disse målbare, kvantitative undersøgelser. 

2.0. Metode
Kapitel 2

Videnskabsteori

Metode

Undersøgelsesmetode

Metodologi

Undersøgelsesinstrument

Figur 3
Metodelærens begreber 
ordnet efter niveau
(I. Andersen, 2005: 17) 



12

Kapital 2

Over for den positivistiske tradition står hermeneutikken, som er humanistisk orienteret.  
Den grundlæggende forskel på de to er, at hvor positivismen mener, at videnskaben 
kun skal forklare, mener hermeneutikken, at der også skal lægges vægt på at forstå. Her-
meneutikken er altså læren om forståelse og fortolkning, dvs. ”at forstå og ikke bare for-
standsmæssigt begribe” (Thurén, 2008: 106). Denne afhandling tager udgangspunkt i 
sidstnævnte. Vi vil derfor i det følgende komme nærmere ind på, hvad hermeneutikken 
står for. 

Hermeneutikken
Ordet hermeneutik har sin oprindelse i det græske ”hermeneuein”, som betyder ”fortolk-
ningskunst” (Gyldendals Fremmedordbog, 2013). Som nævnt adskiller hermeneutikken 
sig fra positivismen ved at interessere sig for årsagen til og hensigten med vores handlin-
ger i stedet for blot at forklare de logiske årsagssammenhænge. 

Vi mener derfor, at for at kunne fortolke har vi som fortolkere på forhånd en forståelse. 
For at forstå helheden må vi da først forstå de enkelte dele. Men omvendt for at forstå 
de enkeltdele, må vi også kunne forstå helheden. Det handler netop om, at forståelse og 
forforståelse forudsætter hinanden. Det er et evigt samspil i vores forståelse af virkelig-
heden. I nærværende afhandling vil denne forståelse af virkeligheden ændre sig i takt 
med, at vi gør os nye erfaringer og på denne baggrund danner os en ny forforståelse. 
Forståelsen og forforståelsen præger i høj grad den måde hvorpå vi tænker, tolker og 
antager virkeligheden. 
Den hermeneutiske spiral som ses i nedenstående figur 4 viser, at der netop ikke er tale 
om en cirkulær handling, men at forståelse og forforståelse forudsætter hinanden, og er 
under evig påvirkning. Vores forforståelse er altså under konstant revurdering. 

Forforståelse

Forforståelse

Forforståelse

Forforståelse

Forforståelse

Forforståelse

Figur 4
Hermeneutiske spiral
(Egen tilblivelse)
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2.2. Undersøgelsesmetode

Ud fra vores videnskabelige ståsted, vil vi i denne afhandling undersøge, hvordan en app 
i en brugerflade tilpasse ældresegmentet. Dette vil vi gøre med appen Medicintjek som 
case. Vi har valgt at gøre brug af metodetriangulering for at opveje nogle af de svaghe-
der, der kan være forbundet med valget af blot én metode (I. Andersen, 2005: 164). Vi 
tager udgangspunkt i en kombination af primær data, herunder kvalitativ og kvantitativ 
dataindsamling, og sekundær data i form af offentlige og statistiske udgivelser, herunder 
fra Danmarks Statistik, TNS Gallup Kompas og Geomatic. 

Markedsundersøgelse 
For at opnå viden om ældresegmentet, vil vi foretage en markedsundersøgelse. Formålet 
er, for det første at definere ældresegmentet i forhold til de officielle betegnelser. For det 
andet vil vi tegne et billede af ældresegmentet som helhed i forhold til erfaring med IT 
og internettet.

Den viden vi opnår i markedsundersøgelsen skal give os en forståelse af ældresegmen-
tets brug af IT og internettet. Denne viden vil vi bruge i udformningen af vores undersø-
gelsesdesign. Dette giver os en bredere forståelse af segmentet, som er vigtig, når vi skal 
foretage en segmentering af målgruppen

Segmentering
I segmenteringen vil vi identificere de forskellige typer af ældre i forhold til tilgangen og 
brugen af IT og internettet, herunder mobile devices og apps. Formålet med segmente-
ringen er at give et mere nuanceret billede af ældresegmentet og på denne måde få en 
langt større forståelse for de forskellige typer, der findes inden for segmentet. På denne 
måde sikrer vi os, at vi rekrutterer de rigtige typer af ældre til vores usability tests. 

Segmenteringen skal altså danne grundlag for rekrutteringen af testpersonerne, som 
hver især skal repræsentere en relevant type inden for ældresegmentet. 

Rekruttering af testpersoner
For at rekruttere de relevante typer af ældre inden for segmentet, har vi valgt at rekruttere 
igennem Ældresagens PC-kurser. Vi er bevidste om, at ved at rekruttere via Ældresagen 
får vi en bestemt type af ældre, der i forvejen har erfaring med brugen af PC og internet-
tet. Vi er også opmærksomme på, at de kan være mere sociale, aktive, åbensindede og 
udadvendte end andre ældre, hvilket grundet deres livsstil kan have en positiv indflydel-
se på deres attitude over for ny teknologi såsom mobile devices og apps.

Vi finder det dog fordelagtigt at rekruttere testdeltagere, som har en grad af teknologisk 
forståelse, og finder det hensigtsmæssigt at rekruttere disse, idet graden af teknologisk 
forståelse inden for PC, nødvendigvis ikke har en sammenhæng med brugen af mobile 
devices. Dog antager vi, at deres teknologiske forståelse ikke vil afskrække de ældre ved 
at interagere med et nyt teknologisk apparat, her iPad, og deres tilgang til dette vil ikke 
være en hindring i udførelsen af usability undersøgelsen.
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Vi har valgt at rekruttere fra Sjælland, da vi mener, at vi kan finde de rette testpersoner 
inden for de kriterier, der er relevante for nærværende afhandling, hvilket støttes op af 
Rubin & Chisnell (2008: 96). De argumenterer for, at op mod 80 % af alle usability pro-
blemer bliver fundet uanset geografisk location. De sidste 20 % kan være afhængig af 
kontekst eller location. 

Når vi har rekrutteret de rette personer, vil vi foretage de usability tests, der skal udgøe 
vores primære empiri i afhandlingen. For at opnå viden omkring de problemer, der kan 
være forbundet med en brugergrænseflade, finder vi det nødvendigt at foretage en eks-
pertvurdering af appen Medicintjek, inden udformningen af undersøgelsesdesignet. 

Ekspertvurdering
Ved at foretage en ekspertvurdering af appen, er det muligt at identificere nogle af de 
usability-problemer der kan være forbundet med en brugerflade  (Gregersen & Wis-
ler-Poulsen, 2011: 64). To eksperter vil individuelt foretage en systematisk gennemgang 
af appen for at identificere eventuelle usability-problemer (jf. bilag 3: Ekspertvurdering 
Carina Schaldemose Hansen og bilag 4: Ekspertvurdering Meelissa Nygaard Thorsen). 
Det er netop fordelagtigt at foretage en ekspertvurdering inden udformningen af under-
søgelsesdesignet til usability-testen, da vi herigennem vil opnå viden om, hvilke områder 
der særligt skal behandles i undersøgelsen. 

Ekspertvurderingen tager udgangspunkt i Jacob Nielsens 10 Heuristikker (1990b; 1993; 
1994; 1995b), som er ti tommelfingerregler til god usability. Disse vil vi præsentere i infor-
mationsvidenskabsteoriafsnittet, jf. afsnit 1.3.4. Informationsvidenskabsteori. 

Når eksperterne har foretaget deres individuelle vurdering af appen, vil de i fællesskab 
sammenligne de fundne problemer og diskutere alvorsgraden af disse ud fra en skala fra 
1-4, jf. nedenstående figur 5. Herefter skal de diskutere mulige løsningsforslag, som skal 
anvendes i den endelige vurdering og forslag til forbedringer i brugerfladen. 

Med et indgående kendskab til usability-problemer fundet i appen, har vi nu et stærkt 
udgangspunkt for udarbejdelsen af undersøgelsesdesignet til usability testen. 

Kosmetisk pro-
blem, som ikke for-
hindrer, at websitet 
kan bruges rigtigt, 
men bør rettes, når 
der er mulighed 
for det.

Mindre alvorligt 
problem, som gør 
det svært at forstå 
eller gennemføre 
handlinger på 
websitet, og bør 
rettes snarest.

Alvorligt problem, 
som skaber store 
problemer i bru-
gen af websitet, 
og som skal rettes 
hurtigst muligt.

Katastrofalt pro-
blem, som gør 
det umuligt  at 
gennemføre hand-
linger, og som skal 
rettes omgående.

1 2 3 4Figur 5
Alvorsgrad af problem
(Gregersen & 
Wisler-Poulsen, 2011: 82)
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Usability test
For at besvare problemformuleringen vil vi usability-teste ældresegmentet. Disse tests 
har til formål at identificere problemer i brugerfladen. Vi vil altså undersøge om de ældre 
kan finde de informationer og løse de opgaver, som appen er konstrueret til, og derud-
over er det muligt at få indblik i, hvad brugeren tænker og oplever undervejs (Gregersen 
& Wisler-Poulsen, 2011: 96). 

Undersøgelsesdesign til brugertest
En af de vigtigste overvejelser man skal gøre sig, når man ønsker, at usability-teste et 
digitalt produkt, er at gøre sig overvejelser omkring, hvilket formål undersøgelsen har, 
og ud fra det vælge den eller de designs, der passer bedst. Dette skal klarlægges, idet 
designvalget er en forudsætning for at kunne udarbejde en detaljeret projektplan for den 
samlede undersøgelse (Andersen, 2005: 103). I forbindelse med vores afhandling ønsker 
vi at undersøge appen Medicintjeks brugerflade både i forhold til funktionalitet, design, 
informationsarkitektur og indhold. 

På baggrund af ekspertvurderingen, er det muligt at konstruere de opgaver, som testper-
sonerne skal have. Opgaverne skal udformes således, at de funktioner og elementer, der 
giver de ældre problemer, skal afsløres. På denne måde afdækkes det, hvordan bruger-
fladetilpasningen skal være. 

Det er vigtigt at konstruere opgaverne på en sådan måde, at deltagerne forstår opgaven, 
at den er mulig at løse samt at sekvensen er realistisk. Dette vil vi gøre på basis af Gre-
gersen og Wisler-Poulsens (2011: 98) henvisninger, og herudfra konstruere vore egne 
opgaver, jf. eksempel på opgave 1 nedenfor, figur 6 og bilag 5 – Testopgaver.  

Opgave 1

Du har netop fået en iPad i gave. Du vil prøve appen ”Medicintjek”.

Du kunne godt tænke dig at finde information om en bestemt medicin
ved hjælp af appen.

Prøv at finde et produkt du kender, fx ”Panodil”.

Det er testdeltageren, der selv vurderer, hvornår en opgave er løst eller hvornår testdel-
tageren ikke kan løse en opgave. Det er ikke vigtigt, hvorvidt testpersonen kan eller ikke 
kan løse opgaverne, men at det derimod er testpersonens tilgang til opgaven og eventu-
elle komplikationer undervejs, som er interessante. Testleders rolle er passiv under selve 
testen, jf. efterfølgende afsnit om rollefordeling.

Figur 6
Opgave 1
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Ydermere har vi konstrueret en opgaveskabelon til testleder til hver opgave, jf. figur 7, 
bilag 6 - Undersøgelsesdesign, hvis formål er at skabe klarhed omkring hver enkelt op-
gaves formål, mulige løsning samt hvad der særligt skal lægges mærke til fra testleder og 
observatørs side. Disse fungerer således som små målepunkter i forhold til om testperso-
nen har haft succes med en opgave eller ej. 

Rollefordeling 
Til usability testene vil der være både en testleder og en observatør tilstede. Testleders 
rolle er at styre selve testen, og er den, der har kommunikationen med testpersonen og 
sørger for, at testpersonen tænker højt under testen, således at tanker og refleksioner 
gives til kende. 

Observatørens rolle er undervejs at notere hændelser, der ikke opfanges af videoopta-
gelserne, hvis testpersonen fx siger ét, men gør noget andet. Observatøren har en tilba-
getrukket rolle under testen således, at hun ikke forstyrrer eller påvirker testen (Greger-
sen og Wisler-Poulsen, 2011: 101). Ved at anvende både en testleder og en observatør, 
så vil der blive lagt mærke til langt flere nuancer i testforløbet end hvis der kun anvendes 
én person (Gregersen og Wisler-Poulsen, 2011: 100).

Location og præsentation
Location for udførelsen af testen er valgfri for deltagerne, idet det er ønskeligt, at delta-
gerne selv vælger de rammer, som de foretrækker . Vi ønsker, at deltagerne skal føle sig 
trygge og afslappede. Inden testforløbets start, vil testpersonerne få uddelt en et stykke 
papir med en deltagervelkomst. Her kan testpersonerne læse om undersøgelses formål 
og testens indhold, jf. bilag 7: Deltagervelkomst.

Opgave 1
Du har netop fået en iPad 
i gave. Du vil prøve appen 
”Medicintjek”.

Du kunne godt tænke dig 
at finde information om 
en bestemt medicin ved 
hjælp af appen.

Prøv at finde et produkt 
du kender, fx ”Panodil”.

Svarmuligheder
Testing: Søgning, at finde 
data

Der trykkes på ”søg efter 
produkt”.
Navnet tastes og vælges.

Bemærk!
Kan brugeren finde søge-
feltet?

Læser brugeren hjælpetek-
sten?

Bliver brugeren forstyrret af, 
at der dukker muligheder 
op for hvert bogstav, der 
indtastes?

Er brugeren i tvivl om, hvil-
ket præparat der skal væl-
ges?

Figur 7
Opgave skabelon 1
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Pilotundersøgelse
Før de faktiske usability tests, vil vi foretage tre pilotundersøgelser. Pilotundersøgelserne 
har til formål at rette op på eventuelle fejl i undersøgelsesdesignet, det forståelsesmæs-
sige samt det at rette op på eventuelle fejl forbundet med forudindtagede antagelser og 
bias fra testleder. Ydermere vil pilotundersøgelserne give indblik i undersøgelsens kvali-
tet og afsløre uventede overraskelser (Gregersen og Wisler-Poulsen, 2011: 105). 

Vi har en forventning om, at ældresegmentet har en anden forståelse af og tilgang til 
brugen af mobile devices end yngre brugere, da de ikke er vokset op med teknologien. 
Det skal der naturligvis tages højde for i undersøgelsesdesignet. 

Testen
Usability testene vil foregå på en iPad Mini. Vi kunne også have valgt at foretage testen på 
en smartphone, da den valgte applikation er tilpasset dette format . Vi vurderer, at den vil 
blive for lille i forhold til de af vores testpersoner, der aldrig har benyttet en smartphone. 
Appen Medicintjek er som nævnt ikke udviklet til tablet, men kan sagtens anvendes og 
betjenes på en sådan uden komplikationer. 

Usability-testen består af følgende faser:

1. Pre-interview
2. Tænke-højt-test
3. Introduktion til iPad Mini
4. Testen
5. Post-interview

Pre-interview
Pre-interviewet er et standardiseret interview, hvis fordel er, at spørgsmålene bliver stillet 
på samme måde over for alle testdeltagere, således at de er lettere at sammenligne i 
analysefasen (Andersen, 2005: 169). Interviewet skal fungere som en kvantitativ nulpunkt-
stest med det formål at fastslå, hvor testpersonerne ligger rent erfaringsmæssigt i forhold 
til brugen af internettet og mobile devices.

Tænke-højt-test
Det er vigtigt, at testpersonerne ”tænker højt” og fortæller om de tanker og refleksioner, 
de får undervejs. Da det kan virke unaturligt for en person at tænke højt, har vi valgt at ind-
lede undersøgelsen med en tænke-højt-test, også kaldet ”Kuglepenstesten” (Gregersen 
& Wisler-Poulsen, 2011). Denne går ud på, at testpersonerne skal skille kuglepennen ad 
og samtidig fortælle, hvad de tænker undervejs. 

Introduktion til iPad
Introduktionen til iPad Minien skal sikre, at hver deltager som minimum har samme erfa-
ring med iPaden. Således vil de grundlæggende funktioner blive gennemgået: Fysiske 
knapper, kamera-funktion, tastaturvisning og touch-funktioner, herunder swipe, zoom og 
tryk. 
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Post-interview
Det kvalitative post-interview skal give os en dybere forståelse af deltagerens oplevelse 
og personlige holdning til Medicintjek. 

Analyse
Med udgangspunkt i vores empiriske grundlag, usability testene, vil vi foretage en kom-
parativ analyse. For at kunne gøre dette, finder vi det fordelagtigt at opsætte nogle måle-
punkter, som skal afdække, hvordan de ældre: 

Søger information
Gemmer information
Scanner
Navigerer

Ved at opsætte disse målepunkter er det muligt at foretage en komparativ analyse af test-
personernes resultater. Netop at finde mønstre og relationer i datamaterialet er kernen i 
analysearbejdet (Andersen, 2006, s. 185).  

Hvor det er muligt vil vi gøre de kvalitative data kvantificerbare og derved direkte sam-
menlignelige. Vi vil opstille nogle målbare metrikker på bl.a., hvor lang tid testpersonerne 
er om at løse opgaven og hvor mange gange de spørger testleder om hjælp. 

Vi vil ligeledes foretage en samlet analyse af appen som helhed. Vi vil ligeledes under-
søge, om der mangler nogle funktioner/elementer i appen, for at tilpasse den til ældre-
segmentet. 

Verificering 
Da vi anser det for at være en videnskabelig funderet afhandling, så ønsker vi at opnå 
validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.

Ifølge Andersen (2005: 115) er det muligt at generalisere ud fra single casestudier. Det 
drejer det sig om, at finde frem til de forhold, der er specifikke og dem, der er generel-
le for det studerede casestudie, som i vores tilfælde er appen Medicintjek. Casestudiet 
som metode har været under kritik og været beskyldt for at være uvidenskabeligt og for 
ikke at skabe generaliserende resultater (I. Andersen, 2005: 115). Han (I. Andersen, 2005: 
115-116) mener dog, at casestudier er ”uundværlige, når vi skal beskæftige os med sam-
fundsvidenskabelige studier” og de kan give et langt bedre og mere nuanceret indblik i 
generelle fænomener. 

Reliabilitet referer til forskningsresultaternes konsistens (Kvale, 1997: 231), og hvorledes 
resultaterne vil kunne reproduceres. Gennem undersøgelsesdesignet vil vi sætte ram-
merne så ensartet som muligt. Ydermere vil testpersonerne, der hver repræsenterer en 
relevant type, få stillet de samme opgaver, således at vi bagefter har et stærkt empirisk 
grundlag, der er direkte sammenligneligt. Dette sikrer den videnskabelige tilgang til un-
dersøgelsen, og at undersøgelsen bliver reliabil. Ved valget af et afsluttende kvalitativt 
interview kan det imidlertid være svært at få ensartede resultater. Vi mener dog, at de 
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nævnte rammer omkring undersøgelsen som helhed skaber reliabilitet, trods indholds-
mæssige variationer i respondenternes besvarelser under post-interviewet.  

Validitet er imidlertid forbundet med spørgsmål om sandhed og viden (Kvale, 1997: 233), 
og betyder, at man faktisk måler det, man ønsker at måle (Thurén, 2008: 39). Validitet 
dækker over begreberne gyldighed og relevans (I. Andersen, 2005: 81). Vi har valgt at 
foretage en række usability-tests af fire relevante typer af ældre, hvilket i høj grad er rele-
vant for besvarelsen af vores problemformulering. �
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For at opnå en fyldestgørende besvarelse af vores problemformulering, har vi valgt at 
trække på tre teoretiske skoler: Kommunikation, Marketing og Informationsvidenskab. 
Disse vil vi præsentere i det følgende. 

3.1. Afhandlingens teoretiske felter

Ved at bevæge os på tværs af disse teoretiske felter får vi et stærkt teoretisk fundament, 
hvor vi i spændingsfeltet i midten kan anskueliggøre problemformuleringen fra flere for-
skellige aspekter, jf. figur 8 nedenfor. 

Kommunikationsteori
Vi vil anvende kommunikationsteorien til at skabe en forståelse for den måde, hvorpå 
appen som medie kommunikerer. Igennem forståelsen kan vi tilpasse brugerfladen til æl-
dresegmentet, og på denne måde tage hensyn til de parametre, online kommunikation 
opererer indenfor. 

Marketingteori
Marketingteorien vil give os en forståelse af ældresegmentet som marked. Yderligere 
vil en markedssegmentering give en dybere forståelse af de ældre som et fragmenteret 
segment. Først når vi kender vores målgruppe og deres adfærd, kan vi tilpasse bruger-
fladen herefter.

3.0. Teori
Kapitel 3

Kommunikation Infotmations-
videnskab

EMPIRI

Marketingteori

Figur 8
Teoretiske felter
(Egen tilblivelse)
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Informationsvidenskabsteori
Informationsvidenskabsteorien skal give os en større forståelse af interaktionen mellem 
menneske-maskine. Det er vigtigt idet nye medier som en app stiller andre krav til kom-
munikationen. Informationsvidenskaben vil vi bruge til at applicere de to ovenstående 
teorier i praksis. 

I det følgende vil vi præsentere de tre teoretiske felter, som netop præsenteret. 

3.2. Kommunikationsteori

For at kunne finde svar på problemformuleringen, finder vi det nødvendigt at inddrage 
relevant teori fra kommunikationsperspektivet. I figur 9 nedenfor ses vores kommunikati-
onsteoretiske tilgang.

Det er for det første for at få en grundlæggende viden om, hvordan kommunikationspro-
cessen opstår og for at få præciseret, hvilke aktører, der er involveret. Weaver & Shannon 
og Schramm er nogle af de første kommunikationsteoretikere, der har forsøgt at klarlæg-
ge, hvad kommunikationsprocessen er for en størrelse.
For det andet kan kommunikationsteori være med til at danne viden omkring processen 
og bearbejdningen, der opstår gennem kommunikation. Her vil vi inddrage Vermeers 
Skopos teori, der argumenterer for, at formålet skal tilpasses modtageren i målsituatio-
nen.
For det tredje kan kommunikationsteori i relation til nye medier danne grundlag for den 
moderne form for kommunikation, vi ser i dag. Medier, der i dag er uundgåelige i kom-
munikationen. Daft & Lengels Media Richness teori danner baggrund for, at informatio-
ners grad af kompleksitet kræver forskelligt valg af medie. Ydermere har vi behov for at 
få afdækket online kommunikations indvirkning på kommunikationen, og hvilke karak-
teristika online kommunikation har i forhold til traditionel kommunikation. Endelig vil vi 
inddrage viden omkring mobiliteten af medier, der i dag ikke afhænger af tid og sted 
(time-space free). 

Med denne teoretiske baggrund inden for kommunikationsteori, har vi et stærkt kommu-
nikationsteoretisk fundament til brug i analysen.

Figur 9
Kommunikationsteoretisk 
tilgang
(Egen tilblivelse)

Traditionel kommunikation

New Media

Online kommunikation

Mobile medier
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3.2.1. Traditionel kommunikation

Det engelske ord ”communication” oversættes: ”the imparting or exchanging of infor-
mation or news” (Oxford Dictionaries, 2013). Det giver derfor anledning til at tro, at kom-
munikation i sig selv udelukkende handler om udveksling eller formidling af information 
eller nyheder. Lerborg (2012: 25) henviser dog til, at kommunikation handler om at forstå 
hinanden og hinandens hensigter. Begge beskrivelser kan hver for sig være rigtige. Kom-
munikationens grundtanke tager imidlertid udgangspunkt i to grundlæggende metodi-
ker: Transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet (Frandsen, 1997).

Transmissionsparadigmet tager udgangspunkt i, at der sker en overførsel af et budskab 
fra en afsender til en modtager. Ifølge transmissionsparadigmet betragtes kommunikati-
on altså som en lineær proces. 

Den anden skole ser handlingen som den interaktion, der sker igennem budskaber, også 
kaldet Interaktionsparadigmet (Frandsen, Halkier, & Johansen, 2002). Kommunikationen 
betragtes derfor som en vedvarende social interaktion uden begyndelse og afslutning. 
Her er der ikke tale om en cirkulær handling som ved Schramms kommunikationsmodel, 
men derimod om en vedvarende handling, der skal vise kommunikationens kompleksi-
tets uendelighed. Også mediet, hvorigennem der kommunikeres spiller en central rolle 
i processen. Det er altså ikke ligegyldigt, hvem de involverede parter er eller hvordan 
informationen formidles igennem mediet. 

Ved at tage udgangspunkt i det kommunikationsteoretiske felt, mener vi, at det danner 
grundlag for den handling, der sker, når de ældre søger lægevidenskabelig information 
gennem en mobile device. Vi vælger at tage udgangspunkt i interaktionsparadigmet, 
idet vi mener, at de involverede parter ikke kan betragtes som statiske for omverdenen, 
men at parternes referenceramme og kontekst har en betydning for handlingen. Inter-
aktionsparadigmet understøtter desuden, at mediet spiller en rolle i handlingen, hvilket 
igen understøtter vores opfattelse af mediets påvirkning, idet modtager skal afkode infor-
mationen gennem mediets brugergrænseflade. 

For at opnå yderligere viden om betydningen af de involverede parter og de influerende 
faktorer, finder vi det fordelagtigt at inddrage Hans J. Vermeers Skopos teori.

3.2.2. Skopos teori

Skopos-teorien udspringer i den funktionelle tilgang til oversættelse. Funktionalitet bety-
der i forbindelse med oversættelsesteori, at man fokuserer på teksters og oversættelsers 
funktion. Ifølge Vermeer hentyder funktion til det teksten betyder eller har til hensigt at 
betyde set fra modtagernes synsvinkel. Det er således modtagerne og deres situation, 
der har førsteprioritet inden for funktionalismen og dermed Skopos-teorien (Raw, 2010: 
201).

Skopos-teorien handler om, at man ”skal oversætte sin tekst på en måde, så den fungerer 
i målsituationen for de mennesker, der skal bruge den, og netop på den måde som disse 
mennesker ønsker den skal fungere” (Raw, 2010: 201). Vi finder det derfor relevant at 
inddrage Skopos-teorien for at finde svar på, hvorvidt appen skal tilpasses på en sådan 
måde, at den fungerer i målsituationen for ældresegmentet. Og netop på den måde, som 
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de ønsker, den skal fungere.

Ordet ’tekst’ skal forstås på et mere abstrakt plan, idet Vermeer lægger vægt på, at over-
sættelse ikke kun har noget med ord og lingvistik at gøre, men at det i høj grad også har 
noget med kultur, mennesker og bevidste handlinger at gøre. Ifølge teorien er selve det 
at kommunikere en handling, og når mennesker kommunikerer, så påtager de sig forskel-
lige roller i kommunikationen som afsendere, modtagere og lignende(Raw, 2010). Derfor 
mener vi at kunne anvende denne teori i forbindelse med vores analyse.

Skopos-teorien indeholder tre hierarkiske hovedprincipper, såkaldte ”regler”. Disse er 
Skopos-reglen (The Skopos Rule), Kohærensreglen (The Coherens Rule) og Troværdig-
hedsreglen (The Fidelity Rule). I denne afhandling finder vi det relevant at inddrage Sko-
pos-regel.

Skopos-reglen er den dominerende regel af de tre, hvilket betyder, at når først man har 
fastlagt en Skopos, altså et formål med oversættelsen, så er det dette formål, der skal pri-
oriteres højest. Det vil sige, at en oversættelse altid skal oversættes, så den retter sig efter 
den fastlagte Skopos. Den faslagte Skopos kan enten kræve en fri eller en mere tekstnær 
oversættelse afhængigt af, hvilken målkultursituation oversættelsen skal bruges i samt de 
opstillede krav og behov (Raw, 2010).

Ved at trække på Skopos teorien og dens funktionalistiske rammer, kan vi forstå hvilke til-
pasninger, der er nødvendige for at opfylde modtagerens behov. Dette er netop vigtigt, 
at kende og forstå brugernes, de ældres behov i forhold til appen som nyt medie. I det 
følgende vil vi komme nærmere ind på netop nye medier.

3.2.3. New Media

Med grundlæggende viden inden for det kommunikationsteoretiske felt, finder vi det 
nødvendigt at inddrage viden og teori omkring teknologiens udvikling og påvirkning i 
kommunikationen. 

Men hvordan karakteriseres nye medier, og hvad ligger der så i begrebet? Ifølge McQuail 
anses medier for nye i kraft af den teknologiske udvikling (2010: 39). Internettet betragtes 
som medie, men har dog ingen fysisk karakter (McQuail, 2010: 39), som typiske traditio-
nelle medier, fx en avis. Internettet ejet af en organisation eller en institution. Derudover 
kan også computere og mobile devices betragtes som medier, idet internettet her indgår 
som et format, en genre eller en platform (McQuail, 2010: 39).

Vi vil i det følgende kort præsentere den teknologiske udvikling inden for kommunikation 
i forhold til teknologi, og dernæst inddrage relevant teori for at skabe viden omkring det 
valgte medie samt nye mediers påvirkning. 

Den teknologiske udvikling har gjort det langt nemmere og hurtigere at kommunikere 
med omverdenen. Ved at udvikle en app, der formidler lægevidenskabelig information, 
er det blevet langt nemmere for forbrugeren at få de ønskede oplysninger hurtigt og 
uden at skulle kontakte egen læge. At kontakte egen læge eller apoteket har altid været 
den eneste mulighed for at få oplysninger om medicin. Siden har internettet hjulpet infor-
mationsdelingen rigtig godt på vej, og i dag er det muligt at have informationerne endnu 
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tættere på, uafhængigt af tid og sted. 

Men hvordan formidles kompleks viden gennem et medie, således at der ikke opstår 
kommunikationsfejl? Daft & Lengel (1983, 1986) tager udgangspunkt i organisationer, 
som bearbejder information for at mindske usikkerhed. Organisationer skal tyde forvir-
rende information og komplekse problemer fra eksterne interessenter. Derudover kan 
det internt i organisationen opleves, at forskellige afdelinger trækker i hver sin retning. 
Kontraster i referencerammer, værdier og mål genererer tvetydighed, uenighed og usik-
kerhed (Daft & Lengel, 1983: 1). Organisationer skal være i stand til at kunne bearbejde 
informationer, for at kunne reducere usikkerhed og klargøre tvetydighed (Daft & lengel, 
1983: 5). 

Vores afhandling har ikke til formål at undersøge organisatoriske aktiviteter. Men vi me-
ner alligevel, at Daft & Lengels teori om at forstå og formidle kompleks information ved at 
anvende det rette medie, netop kan være med til at forklare nogle af de underliggende 
komplikationer, der kan opstå ved kompleks vidensformidling gennem en mobile device. 
Vi vil derfor inddrage Daft & Lengels Media Richness teori for at opnå viden omkring, 
hvordan brugerfladen bedst tilpasses mediet. Media Richness-modellen vil blive gen-
nemgået i det følgende. 

3.2.4. Media Richness

For at kunne forstå kompleksiteten i informations-bearbejdning, tager Daft & Lengel ud-
gangspunkt i en opgaves usikkerhed (uncertainty) og tvetydighed (equivocality) (1986: 
556). Usikkerhed betyder udeblivelse af information. Når informationsmængden stiger, 
falder usikkerheden. Tvetydighed er imidlertid, når der opstår dobbelt betydning. Og når 
der eksisterer flere og modstridende forståelser omkring en situation. Høj tvetydighed 
skaber forvirring og mangel på forståelse (Daft & Lengel, 1986: 556). 

For at mindske den tvetydighed, der kan opstå, er det vigtigt at anvende det rette me-
die i kommunikationen. Forskellige medier varierer betydeligt i deres evne til at overføre 
information. Ifølge Daft & Lengel (1983: 9) er et rich medie kendetegnet ved følgende 
kriterier: 

 Muligheden for øjeblikkelig feedback
 Mulighed for variation i sproget
 Brugen af verbalt og non-verbalt sprog herunder kropssprog

Kommunikationskanaler, der indeholder alle eller flere af ovenstående kriterier, betragtes 
ifølge Daft og Lengel (1983; 1986) som værende et rich (rigt) medie. Hvorimod medier, 
som kun besidder få eller ingen af ovenstående kriterier, betragtes som værende et lean 
(svagt) medie. De to teoretikere argumenterer herved for, at vidensformidlingen, kræver 
det rette medie for at undgå tvetydighed.
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Media Richness modellen, se matrix 1 nedenfor, giver et overblik over valget af det ret-
te medie i forhold til den rette opgave. Kommunikationsfejl opstår, når modtager har 
mange informationer og der i kommunikationen vælges et rich medie, eller omvendt, 
hvis modtager kun har få informationer og der hertil vælges et lean medie. Modsat vil 
der opstå effektiv kommunikation såfremt det rette medie anvendes til den rette opgave. 
Derfor kræver en tvetydig opgave et rich medievalg. Og en opgave, hvor der er klarhed, 
så matcher et lean medie.

At Media Richness-teoriens fokus udelukkende ligger på managernes valg af medie frem 
for effektiviteten af de forskellige medier, er blevet kritiseret af Ostroff og Judge (2009: 
175) (2009: 175). De mener ikke, at en konklusion på effektiviteten af medievalget kan 
udledes af sådanne studier. Dog mener vi, at vi ved at isolere Media Richness-teorien og 
tage udgangspunkt i det faktum, at det rette medievalg vil skabe klarhed ved kompleks 
information, vil kritikken ikke have nogen betydning for denne afhandlings valg af teori. 

Men hvordan passer traditionel kommunikationsteori og tankegang ind i en verden med 
teknologi og nye medier? Vi har indtil nu fået viden om de traditionelle kommunikations-
skoler plus en viden om mediernes tilpasning af budskaber. Dog undrer vi os over den 
sammenhæng, der er mellem nutidens teknologi og kommunikation og den traditionelle 
tilgang til kommunikation. 

Vi vil derfor inddrage Dimmick, Feaster & Hoplamazian (2010) for at opnå kendskab til 
den mobile og transporterbare adfærdsindflydelse over for de traditionelle medier. Vi 
vil ligeledes inddrage Guldbrandsen & Justs (2011) teori, der påviser kendetegnene ved 
online kommunikation.

Rich medie Kommunikationsfejl

Overskud af data.
Rutine-opgaver.
Overskud af signaler skaber 
forvirring og overskud af 
mening.

Effektiv kommunikation

Kommunikations-succes, idet 
rich medie matcher tvetydig 
opgave.

Ikke tvetydig opgave Tvetydig opgave

Lean medie Effektiv kommunikation
 
Kommunikations-succes, idet 
lean medie passer til rutine 
opgaver.
Effektiv kommunikation
 

Kommunikationsfejl
 
Data-stilstand.
Lean medie anvendt til tvetydig 
besked.
For få signaler til at opfange 
beskedens kompleksitet.

Matrix 1
Media Richness model
(Daft & Lengel, 1983; 
Daft & Lengel, 1986)
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3.2.5. Online kommunikation

Guldbrandsen og Just (2011: 1096) er ikke tilhængere af, at traditionel kommunikations-
teori kan overføres til online kommunikation. For at kunne adskille online kommunikation 
fra traditionel kommunikation, fremhæver Guldbrandsen & Just (2011: 1098-1100) fem 
karaktertræk, der er kendetegnende for online kommunikation. 

Vi vil i det følgende præsentere og relatere de fem karaktertræk til denne afhandlings 
problemfelt. 

1. Negotiable and uncontrolled
I online kommunikation bliver brugeren medproducent, og spiller en aktiv rolle i at ge-
nerere indhold. Online er konstant in-the-making, og er derfor en naturlig forhandlende 
type af kommunikation, der ikke alene kan kontrolleres af afsender. De ældre skal som 
brugere af Medicintjek altså kunne forme indholdet, som en aktiv medproducenter og 
derved kunne personalisere indholdet. Således bliver appen mere værdiskabende for de 
ældre som individer. 

2. Time-space free
Online kommunikation er ikke længere afhængig af tid. Online kommunikation kan fore-
gå, når som helst og hvor som helst. Traditionel kommunikation derimod er/var bundet 
af fortid, nutid og fremtid samt her og der. Med en mobil enhed indeholdende lægevi-
denskabelig information, har brugeren adgang til informationen, når som helst og hvor 
som helst, og informationen vil hele tiden være tilgængelig. Vi vil komme nærmere ind på 
aspektet time-space free i afsnittet omkring mobile medier.

3. Hyper-textual
Ved brug af hypertekst bliver det muligt for brugeren at bevæge sig rundt i en flerdi-
mensionel verden, der er forbundet i et netværk af links og knapper. Hypertekst er sam-
menlignelig med hypermedie, hvor hypermedie referer til sammenløbet af det multime-
die-indhold, som udløses af hyperteksten. De to overlappende fænomener bryder med 
den enlige forfatter og den lineære traditionelle kommunikationsteori, som fx en bog. En 
brugergrænseflade er altså ikke et tyndt stykke papir, idet hyperteksten og hypermedier, 
fx scan-funktion, gør brugerfladen flerdimensionel og indholdsrig. Læseren bliver igen 
aktiv og her er det vigtigt, at appen har et skudsikkert navigationskort og en ”brødkrum-
mesti” (J. Nielsen, 2007), der forebygger, at brugeren tabes i sin vej gennem netværket.

4. Hyper-public 
Online kommunikation har et hyper offentligt perspektiv, hvor brugeren har hurtig ad-
gang til kommunikation, produceret af flere kilder. Som Guldbrandsen & Just pointerer 
”the private becomes public”. 

5. Two-way mass communication
Det femte karaktertræk er det vigtigste. Online kommunikation er en-til-mange-kommu-
nikation. Dog uden af være envejs. Ydermere kommunikeres der direkte med et mindre-
tal, men indirekte med mange. Afsender af appen, Sundhedsstyrelsen, kommunikerer di-
rekte med den enkelte bruger gennem appen, men de informationer den enkelte bruger 
trækker ud af appen, kan videreformidles til flere. Da det er en applikation på en mobil 
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device, er vi klar over, at der ikke er den samme interaktion mellem afsender og modta-
ger. Dog mener vi stadig, at det at dele informationerne hører under dette karaktertræk, 
grundet de indirekte modtagere af informationerne. 
Dette karaktertræk inkluderer desuden en tendens imod individets anonymitet - eller 
modsat, et iscenesat selv. Den aktive modtager har ikke pligt til at tilkendegive sin iden-
titet, eller derimod tilkendegive sin virkelige identitet, som ved traditionelle medier. Vi 
mener dog ikke, at det har nogen betydning for brugeren af appen Medicintjek, så længe 
der i skrivende stund ikke er mulighed for direkte kontakt mellem afsender og modtager.

Slutteligt vil vi inddrage teori i aspektet om mobilens evne til at transportere informatio-
ner.  

3.2.6. Mobile medier

Det stigende antal mobile enheder gør individet uafhængig af tid og sted og gør op med 
de daglige rutiner, som traditionelle medier har været underlagt. Dette bevirker ifølge 
Dimmick, Feaster & Homplamazian (2010: 25), at der opstår en frihed, når informationer 
kan tilgås, hvor som helst og når som helst. Det mobile medie dækker det behov, der 
opstår på unikke tidspunkter, når traditionelle medier, som avis og tv, ikke er tilgængeli-
ge. Dette giver brugeren en tilfredsstillelse, da denne nu har mulighed for at være den 
bestemmende aktør m.h.t., hvornår nyheder og informationer konsumeres.

Når vi lever i et komplekst samfund, stiller det større krav til informationsformidlingen. 
Brugeren har et behov for at tilgå oplysninger på unikke tidspunkter, for at holde sig in-
formeret om verden omkring sig  (Dimmick, Feaster, & Hoplamazian, 2010: 35). Med en 
applikation, der formidler lægevidenskabelig information, er brugeren ikke længere bun-
det af en aftale eller et telefonopkald til lægen. Brugeren har direkte adgang til informati-
oner på det tidspunkt problemet opstår og uafhængigt af daglig rutine eller de vilkår af-
sender måtte have for videnformidlingen gennem traditionelle kommunikationskanaler. 

Der eksisterer en helt ny platform for kommunikation og interaktion, og der skal i online 
kommunikation gennem en mobil device i højere grad være fokus ”around mobile peop-
le, not mobile devices” (Savio & Braiterman, 2007: 1), da det er brugeren, der har magten 
over mediet.
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3.3. Marketingteori

I det følgende vil vi præsentere den relevante marketingteori, der sammen med de an-
dre teoretiske skoler, informationsvidenskab og kommunikation danner et solidt teoretisk 
fundament for besvarelsen af vores problemformulering. I figur 10 nedenfor ses vores 
marketingteoretiske tilgang.

For det første vil vi inddrage Kotlers teori om Marketing 1.0, 2.0 og 3.0 (2010). I sin teori 
beskriver Kotler tre forskellige æraer inden for marketing, som er orienteret mod hen-
holdsvis produkt, forbruger og ånd (Kotler & Katajaya, 2010). Marketing 3.0-tanken er, at 
virksomheden skal tilfredsstille forbrugeren på et højere plan end selve produktet eller 
produktet som egen-identifikation. 

Vi vil ligeledes inddrage O’Reilly & Battelles teori om Web 2.0 (2005; 2009). Med Web 
2.0 startede en ny æra hvor kommunikation og interaktion mellem mennesker er om-
drejningspunktet. Web 2.0 handler i høj grad om at nyttiggøre den kollektive intelligens 
(O’Reilly & Battelle, 2009: 1). 

Sidst vil vi inddrage Pirolli & Cards teori om Information Foraging og Social Information 
Foraging(1999; 2009). Information Foraging  handler om at forstå menneskers adfærd 
i måden de søger informationer på. Social Information Foraging beskæftiger sig med 
måden, vi finder information på, når vi samarbejder i grupper eller clusters, som Pirolli 
kalder det (2009: 609). 

Hvor Information Foraging handler om, at forstå menneskers adfærd i måden de søger 
informationer på, så handler Social Information Foraging om, hvordan man kan optimere 
sin søgeproces ved at være en del af et netværk med vidensdeling til formål.

For at opnå viden omkring ældresegmentets typer vil vi inddrage segmenteringsrappor-
ten Conzoom Klassifikation 2012 (Geomatic, 2012), som er baseret på segmenterings-
værktøjet Gallup Kompas, der inddeler befolkningen efter bestemte dimensioner(TNS, 
2013). Ved at kortlægge, hvilken tilgang og værdi, ældresegmentet tillægger IT og inter-
nettet, kan vi tage højde for dette i tilpasningen af appen. 

Marketing
1.0, 2.0 og 3.0

Segmentering

Adfærd

Figur 10
Marketingteoretisk tilgang
(Egen tilblivelse)
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Sidst vil vi inddrage Lene Nielsens teori om Personas (2011).  Ældresegmentet er et frag-
menteret segment. Ud fra Nielsens teori (2011) vil vi identificere de forskellige typer af 
ældre, som er relevante for denne afhandling. 

Med denne teoretiske baggrund inden for marketingteorien, har vi et stærkt marketing-
teoretisk fundament til brug i analysen.

3.3.1. Marketing 1.0, 2.0 og 3.0

Kotler (2010) beskriver i sin teori tre forskellige æraer inden for marketing, som er orien-
teret mod henholdsvis produkt, forbruger og ånd, jf. matrix 2 nedenfor. Som modellen 
viser, er der sket et paradigmeskifte mod mere værdibaseret markedsføring. De tre stra-
tegier vil blive gennemgået i det følgende med hovedvægt på Marketing 3.0.

Marketing 1.0
Marketing 1.0 blev resultatet af den industrielle revolution, hvor masseproduktion og 
transport var i fokus. Det handlede for virksomhederne om at strømline produktionen 
og opnå stordriftsfordele  (Peter, Olsen, & Grunert, 1999: 263). Borgerne måtte stille sig 
tilfredse med de produkter, der blev produceret til massemarkedet. Standardisering af 
produkter var essentielt pga. de lavere omkostninger, hvilket tillige gjorde det muligt for 
flere at købe produkterne. Henry Fords udvikling af samlebåndet i 1913  (Kotler & Kata-
jaya, 2010: 3) er et eksempel på tidens standardisering og masseproduktion. 

Marketing 2.0
Da den digitale revolution i slutningen af 1900-tallet begyndte at tage fart og  befolknin-
gen fik adgang til flere informationer, fik befolkningen også præferencer for hvilke pro-
dukter, der havde en tillagt betydning. Informationsteknologien og internettets udvikling 
gjorde det ikke bare muligt at skabe kontakt mellem mennesker, men befolkningen blev 
også langt mere oplyst end tidligere. En ny teknologisk tid startede, hvor kommunikation 
og interaktion mellem mennesker blev omdrejningspunktet  (O’Reilly & Battelle, 2009: 1). 

Deliver
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(Kotler & Katajaya, 2010)
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Befolkningen stillede nye krav til viden og informationstilgang, hvilket også fik betydning 
for forbrugernes produktvalg og adfærd. Det stillede nye krav til virksomhederne, idet 
forbrugerne ikke længere ville tage til takke med, hvad virksomhederne tilbød. I stedet 
for begyndte forbrugerne nu at efterspørge de produkter, der kunne tilfredsstille deres 
behov. 

Den velinformerede forbruger kunne, og kan også i dag, nemt sammenligne alternativer. 
Her spiller mobile enheder en vigtig rolle. Med konstant mulighed for at være koblet på, 
er ”hele verden flyttet direkte ned i vores lomme”  (O’Reilly & Battelle, 2009: 1). Der er ikke 
længere tale om ét massemarked, men snarere om et hav af markeder, der skal segmen-
teres i målgrupper efter geografiske, demografiske og økonomiske forhold. Og yderme-
re efter karakteristika og livsstil. Virksomhederne begynder at agere herefter og finder ud 
af, at det ikke udelukkende er individet selv, der er medbestemmende mht. hvilke brands, 
der vælges. Individet påvirkes i højere grad af social indflydelse, herunder socialklasse, 
referencegruppe og familiestatus  (Mullins & Walker Jr., 2010: 101).  

Marketing 2.0 er stadig det foretrukne perspektiv for mange virksomheder anno 2013. 
Forbrugeren er dog i dag langt mere kompleks og kritisk end tidligere og vil gerne til-
fredsstilles på et højere plan. Dette leder os videre til Marketing 3.0. 

Marketing 3.0
Hvor Marketing 1.0 var produktfokuseret og Marketing 2.0 var forbrugerfokuseret, er 
Marketing 3.0 fokuseret på det hele menneske, det åndelige. 

Marketing 3.0-tanken er, at virksomheden skal tilfredsstille forbrugeren på et højere plan 
end selve produktet eller produktet som egen-identifikation. Kompleksiteten af forbru-
geren skal findes i menneskets søgen efter en måde at opfylde egne og andres behov. 
Mennesket påvirkes af den forbindelse, kommunikation og oplysning, der opstår mellem 
individer verden over. Dette er filosofien bag Marketing 3.0. Marketing 3.0 søger altså at 
tilfredsstille forbrugeren på et mere åndeligt plan, hvilket i høj grad inkluderer, at virk-
somheden påtager sig et socialt ansvar. Dette perspektiv passer godt i forhold til appen 
Medicintjek, hvor Sundhedsstyrelsen som afsender påtager sig ansvaret for at oplyse bor-
gerne om lægemidler.

I dag er forbrugeren på udkig efter en løsning fra virksomhederne, der kan gøre den 
globaliserede verden til et bedre sted. De behov virksomhederne skal imødekomme er 
behov for opfyldelse af socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvar, et ansvar orienteret 
mod Corporate Social Responsibility (CSR). Forbrugeren er nået et skridt videre end til fø-
lelsesmæssig tilfredsstillelse. Nu er der tale om tilfredsstillelse af det hele menneske i de 
produkter og brands, der vælges. For virksomhederne handler det stadig om markeds-
føring. Men virksomheden skal kunne differentiere sig gennem værdiskabelse  (Kotler & 
Katajaya, 2010: 20). 
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Der findes tre væsentlige faktorer, der påvirker udviklingen af Marketing 3.0, som man 
også kan se i figur 11 nedenfor. 

Den første og den mest relevante faktor er den nye teknologibølge, som Kotler & Kata-
jaya pointerer er ”The Age of Participation and  Collaborative Value Creation” (2010: 5). 
Dette giver enkeltpersoner mulighed for at kommunikere og forbinde ideer og aktivite-
ter. Denne tankegang hænger tillige sammen med O´Reilly og Battelles (2009) tilgang til 
brugen af internettet, Web 2.0. 

Web 2.0 handler i høj grad om at nyttiggøre den kollektive intelligens (O’Reilly & Battelle, 
2009: 1). For at forstå, udnytte og kontrollere denne kollektive intelligens, kræver det, 
at ”vi bruger data, som det nye værktøj” (O’Reilly & Battelle, 2009: 1). Data findes alle 
vegne. Vi efterlader et digitalt fodspor alle steder, når vi bevæger os online: Hvem vi er 
(identitet), hvilke produkter vi kan lide (præference), hvor vi bevæger os hen (location) 
og med hvem (netværk). Denne forståelse af den kollektive intelligens kan appliceres i 
udviklingen af Medicintjek ved dels at udnytte den information brugeren af Medicintjek 
giver os, de digitale fodspor, og dels ved at tænke mod en mere kollektiv og social tan-
kegang, herunder at lægge op til dialog i brugerfladen, både i forhold til funktionalitet, 
informationsarkitektur, indhold og design. 

En anden væsentlig faktor er globaliseringen. Informationsteknologien giver os mulig-
hed for at udveksle informationer mellem nationer, organisationer og enkeltpersoner 
over hele verden. Den tredje faktor, som påvirker Marketing 3.0 ifølge Kotler (2010), er 
det kreative samfund. Det kreative samfund består af højrehjernede personer, der arbej-
der i de kreative sektorer . Fremtrædende karakteristika ved mennesker i det kreative 
samfund er ifølge Kotler: ”…at mennesker tror på en selvrealisering, som rækker ud over 
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 (Kotler, Kartajaya, 
& Setiawan, 2010)
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deres basale overlevelsesbehov. De er ekspressive og samarbejdsbaserede og skaber 
ting sammen” (2010: side). 

Det er netop selvrealisering, der er kendetegnende for det kreative samfund, hvilket 
har erstattet behovet for materielle goder. For at imødekomme dette skal virksomheder 
tænke værdier og værdiskabelse ind i deres forretningskoncept og virksomhedskultur. 
Medicintjek som app er en artefakt, så hvis den imødekommer brugeren, kan den være 
særdeles værdiskabende. 

3.3.2. Adfærd

I de seneste 40 år har der været forskellige syn på, hvordan den individuelle forbrugers 
adfærd i forhold til køb og købssituation opfattes. I dag, hvor teknologi og digitalisering 
har stor indflydelse på dette, finder vi det nødvendigt at inddrage teori om brugernes 
adfærd set i forhold til deres online informationssøgning, også kaldet Information Fora-
ging. Med afsæt i denne viden er det muligt for os at optimere appen Medicintjek med 
udgangspunkt i brugerens adfærd i informationssøgningen.

Information Foraging
Information Foraging  handler om at forstå menneskers adfærd i måden de søger infor-
mationer på. Teorien er oprindeligt baseret på baggrund af adfærd på internettet. Dog 
mener vi, at vi med fordel kan anvende teorien på en app, idet Budiu & Nielsen(2013: 34) 
påpeger, at en app blot er en forsimplet udgave af en hjemmeside, hvilket også stiller 
endnu større krav til optimeringen af indholdet.

Traditionel forbrugeradfærd tager udgangspunkt i menneskets købssituation, hvor for-
skellige faktorer har haft indflydelse på menneskets adfærd i søgningen af produkter 
(Østergaard & Jantzen, 2000: 9-10). Her er forbrugeren og produktet altså omdrejnings-
punkt for adfærden. I Information Foraging er omdrejningspunktet selve søgningen. In-
formation Foraging er opstået i forbindelse med internettets udbredelse og det massive 
informationsudbud. Det fordrer derfor en menneskelig informationsteknologisk tilpas-
ning, da det bliver sværere og sværere for brugeren at gennemskue, hvor man skal læg-
ge sin energi i forhold til informationssøgning eller som Pirolli & Card kalder det: ” alloca-
tion of attention”  (1999: 643). 

Teorien har sit afsæt i biologiens verden og blev oprindeligt kaldt for Optimal Foraging 
Theory. Teorien skulle hjælpe biologer med at forstå de faktorer, der bestemmer et dyrs 
præferencer inden for føde og dets strategi for at få fat i føde (Trepess, 2006).

“A fox lives in a forest with two kinds of rabbits: big ones and small ones. Which should it 
eat? The answer is not always ”the big rabbits.” Whether to eat big or small depends on 
how easy a rabbit is to catch. If big rabbits are very difficult to catch, the fox is better off 
letting them go and concentrating exclusively on hunting and eating small ones. If the 
fox sees a big rabbit, it should let it pass: the probability of a catch is too low to justify the 
energy consumed by the hunt.”
 - Nielsen (2003)
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I vores afhandling kan vi sidestille kaniner med siderne eller niveauerne i appen Medi-
cintjek. Dog vil siderne her gerne fanges af ræven, som her er en metafor for de ældre. 
Ovenstående historie tydeliggør de to overordnede strategier i Information Foraging. For 
det første skal appens indhold ligne et lækkert, nærende måltid for at tiltrække opmærk-
somhed og for det andet skal det være nemt at fange (J. Nielsen, 2003). De to strategier 
bør bruges i en kombination. Dette skyldes, at hvis indholdet enten er godt, men svært 
at finde, eller at det alene består af tomme kalorier, men er nemt at finde, så vil de ældre 
søge informationer andre steder. Dette betyder, at hvis ikke appen opfylder disse strate-
gier, opfylder den ikke de ældres informationsbehov (J. Nielsen, 2003).

Information Foraging-teorien er baseret på en menneskelig cost-benefit vurdering af, 
hvor mange ressourcer i adfærden, der skal til for at finde den nødvendige informati-
on og for at nå sit mål. Cost (omkostning) er energien den ældre bruger under aktivite-
ten og benefit (fordele) er det udbytte, den ældre får ved at indgå i aktiviteten (Trepess, 
2006). Som informationssøgende navigerer man fra side til side, fra ét resultat til et andet, 
ofte med overvejelsen om, hvordan ens ressourcer skal allokeres mellem det, som Pirolli 
& Card definerer som ”between-patches foraging tasks” versus ”within-patch foraging 
tasks” (1999: 646). Det er altså hele tiden en afvejning af at bruge sine ressourcer på at 
lede efter informationer eller at lede i informationer. Grundtanken er at reducere omkost-
ningen af at bevæge sig fra den ene informationssti til den anden og ikke at betræde de 
stier, der ikke har nogen informationsmæssig værdi. Det er her, at det Pirolli & Card kalder 
for Information Scent, kommer ind i billedet (1999: 646). Det vil vi uddybe nærmere i det 
følgende.

Information Scent
Pirolli & Card forklarer Information Scent som ”the (imperfect) perception of the value, 
cost, or access path of information sources obtained from proximal cues, such as biblio-
graphic citations, www links, or icons representing the sources” (1999: 646).

Information Scent er altså den informationssøgendes opfattelse af, hvorvidt en informa-
tionssti er fordelagtig (benefit) eller omkostningsfuld (cost). Imperfect referer til, at det er 
en vurdering foretaget af den informationssøgende. Dette skøn kan være forkert, hvilket 
ikke er ønskeligt. Det betyder derfor, at man som udvikler har lovet for meget. I opbyg-
ningen af appen Medicintjek er det derfor vigtigt, at man kommunikerer klart og tydeligt 
med den informationssøgende, så han præcist kan forvente at finde, det han søger, når 
han følger stien. Den mest åbenlyse måde at gøre det på er ved at have eksplicit beskrev-
ne kategoribeskrivelser og links (J. Nielsen, 2003). Her er det vigtigt at huske på, hvem 
brugeren er, her ældresegmentet, og skrive i et sprog, de ældre forstår. 

For at fastholde de ældre er det vigtigt hele tiden at indikere, at de stadig er på rette 
spor. Det gør man ifølge Nielsen bedst ved hele tiden at give dem feedback på, hvor i 
appen, de befinder sig, og  hvordan denne location relaterer til løsningen af deres op-
gave (2003). Det ligger i den informationssøgendes natur at fortsætte ad stien så længe 
der er links, der indikerer, at de kommer tættere på målet (J. Nielsen, 2004).Man skal være 
opmærksom på, at Information Scent også kan give bagslag. De opstår, når den informa-
tionssøgende bliver lovet et resultat for enden af stien, som ikke eksisterer. Medicintjek 
må derfor ikke love de ældre værdiskabende information, der ikke eksisterer, og derved 
unødigt øge deres omkostninger. I en tilpasning af appen til ældresegmentet, skal vi der-
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for være særligt opmærksomme på dette.

Det stigende antal af mobile enheder skaber desuden flere, men kortere besøg online. 
Det betyder, at ældresegmentet, som også oplever en stigning i antallet af mobile enhe-
der, har mulighed for at gå ind på Medicintjek oftere, men i kortere tid ad gangen. Dette 
stiller i højere grad krav til designet, der skal give den ældre et godt og hurtigt overblik. 
Som Nielsen udtrykker det: ”Support short visits; be a snack” (J. Nielsen, 2003).

Social Information Foraging
Med Web 2.0 startede en ny æra, hvor kommunikation og interaktion mellem mennesker 
er omdrejningspunktet  (O’Reilly & Battelle, 2009: 9). Ifølge Pirolli (2009: 605) er ”vi vidne 
til tilblivelsen af et decentraliseret netværk af vidensproduktion og deling”. 

Social Information Foraging beskæftiger sig med måden, vi finder information på, når vi 
samarbejder i grupper eller clusters, som Pirolli kalder det (2009: 609). Hvor Information 
Foraging handler om, at forstå menneskers adfærd i måden de søger informationer på, 
så handler Social Information Foraging om, hvordan man kan optimere sin søgeproces 
ved at være en del af et netværk med vidensdeling til formål. Tanken er, at jo flere der le-
der, des større sandsynlighed er der for at finde relevant information. Dette kaldes social 
kapital (Pirolli, 2009: 606). 

Tanken bag social kapital er, at hvis man samarbejder effektiviseres søgningen og risi-
koen for at miste noget vigtigt mindskes. En vigtig iagttagelse er, at data formidlet af 
netværket ofte er er langt mere værdifuldt end data, man selv har fundet (Pirolli, 2009: 
607). Ved at samle sig i sociale clusters er det muligt at finde værdiskabende information 
(benefit) for færre omkostninger (cost) (Pirolli, 2009: 607). 

Det er dog ikke ligegyldigt, hvem der er med i de sociale clusters. Diversitet i de sociale 
clusters  er mere effektivt og giver derved bedre resultater (Pirolli, 2009: 607). Grundtan-
ken er, at forskellige mennesker kan bidrage med forskellig knowhow, data og feedback 
(Pirolli, 2009: 607). Diversiteten inden for netværket kan både være geografisk, uddan-
nelsesmæssig etc. (Pirolli, 2009: 607). Dette taler for at anse ældresegmentet som en stor 
social cluster, som kan drage nytte af hinanden. 

Social information foraging hjælper det enkelte individ med at anskueliggøre, hvor han 
skal fokusere sin fourageren  (Pirolli, 2009: 608). Forskellige teknologier såsom blogs, 
e-mails, internetgrupper, collaborative tagging1 , wikis2  understøtter informationsdeling 
(Pirolli, 2009: 614). 

3.3.3. Segmentering

For at kunne imødekomme og tilfredsstille brugerne på det åndelige plan (Kotler & Kata-
jaya, 2010: 20) og for at få en forståelse af måden, de søger informationer på, er vi nødt 
til at vide, hvem de er. Jo mere viden vi har om vores målgruppe, ældresegmentet, desto 
bedre kan vi målrette og imødekomme deres behov i tilpasningen af Medicintjeks bru-
gerflade. For at lære de ældre bedre at kende, bliver vi nødt til først at identificere dem. 

1. Når brugere tilføjer metadata til delt indhold i form af søgeord (Huberman & Golder, 2006)

2. En wiki er en hjemmeside der giver brugere mulighed for at redigere og tilføje indhold og oprette links mellem forskellige typer af indhold (Den Danske Ordbog, 2013)
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Det kræver, at vi foretager en segmentering. 

Segmentering handler i sin grundsubstans om at identificere og kategorisere bestemte 
typer af forbrugere for i sidste ende at sælge dem et produkt eller som i vores tilfælde 
tilpasse et produkt, appen Medicintjek. I dag findes der mange måder, hvorpå man kan 
segmentere sit marked. Den traditionelle tilgang til segmentering tager udgangspunkt i 
befolkningens sammensætning ud fra demografi, socioøkonomisk status eller geografisk 
placering (Jobber & Fahy, 2006: 55-74) ud fra en tanke om, at disse variabler har indfly-
delse på forbruget. Dette er en af grundene til at Instituttet Gallup i 1996 udarbejdede 
segmenteringsværktøjet Gallup Kompas  (Bonnén, Hird, & Poulsen, 2009: 63). 

Gallup Kompas favner bredt befolkningens forbrugsmønstre og vaner. Dette er faktorer, 
der kan sige noget om de ældres tilgang og brug af internettet og holdning til ny tekno-
logi. Samtidig accepterer modellen forskelle inden for hvert segment (Bonnén, Hird, & 
Poulsen, 2009: 67) og anerkender, at der på tværs af aldre findes forskellige typer. 

Gallup Kompas er bygget op omkring to dimensioner:

z Moderne og traditionel
z Fællesskabs- og individorienterede 

Conzoom Klassifikation 2012 er også en omfattende segmenteringsrapport (Geomatic, 
2012), som netop er baseret på Gallup Kompas. Conzoom tager afsæt i analyser fra Geo-
matics  statistikbank, Danmarks Statistik og TNS Gallup. Styrkerne ved denne rapport er, 
at den netop trækker på forskellige kilder, der både inkluderer statistiske analyser (Dan-
mark Statistik) og kvalitative interviews (TNS Gallup, 2013). Når både den kvalitative og 
kvantitative undersøgelsesmetode er i spil, giver dette et langt bedre og mere nuanceret 
billede af befolkningen.

Set i forhold til resten af befolkningen, er ældresegmentet overvejende orienteret mod 
de traditionelle værdier, jf. figur 12. Ældresegmentet ønsker at fastholde traditioner, hvor-
for teknologi, IT og internettet kan virke skræmmende (TNS, 2013). 

Moderne

Traditionelle

Individ
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Figur 12
Traditionelle værdier
 (Geomatic, 2012: 65)
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Vi ønsker imidlertid ikke at sætte ældresegmentet i forhold til resten af befolkningen. I 
stedet vil vi undersøge segmentet nærmere og identificere de forskellige typer af ældre, 
der findes her. Vi betragter ikke ældresegmentet som en homogen gruppe, men deri-
mod som komplekst og fragmenteret. 

Dette er netop grunden til, at vil vi inddrage Lene Nielsens teori om Personas (2011) og 
hendes tilgang til identifikation af forskellige typer af ældre. For at kunne identificere 
disse typer er det væsentligt at definere et fokusområde (L. Nielsen, 2011: 20). Antallet 
af typer afhænger af, hvor forskellige de ældre er inden for fokusområdet (L. Nielsen, 
2011: 17). Vores fokusområde er IT og internettet, herunder mobile enheder og apps. 
Vi segmenterer altså de ældre i forhold til dette fokusområde. Vi differentierer altså i for-
hold til både erfaringsgrundlag, indstilling til teknologi samt villigheden til at prøve nye 
teknologier. 

For at identificere de forskellige typer inden for segmentet bliver vi nødt til at determi-
nere, hvilke forskelle og ligheder, der er inden for fokusområdet blandt de ældre. Som 
Lene Nielsen(2011: 17) udtrykker det: ”Forskelligheder opfattes ofte som akser i modsæt-
ningspar, andre gange kan forskellighederne udtrykkes i mere eller mindre komplekse 
koordinatsystemer”. I definitionen af ældresegmentet som en fragmenteret gruppe, vil vi 
først anskueliggøre de forskelle, der er inden for fokusområdet. Derefter kan vi identifice-
re de for dette speciale relevante typer af ældre.
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3.4. Informationsvidenskabsteori

Vi vil trække på informationsteoretiske tilgange, som beskæftiger sig med kommunika-
tionen mellem menneske og medie. Informationsvidenskab handler om kommunikation 
og formidlingen af information mellem mennesker og teknologi, mens Human-Compu-
ter Interaction (HCI) mere er orienteret mod informationsarkitekturen og brugerfladen, 
hvorigennem interaktionen sker. Usability er limen, der forener de to og sørger for, at 
interaktionen understøtter kommunikationen på den brugervenlige måde. 

I besvarelsen af problemformuleringen har vi valgt at anvende Den Informationsviden-
skabelige Stjernemodel, da den omfatter de seks vigtigste dimensioner inden for moder-
ne informationsvidenskab (Simonsen, 2011: 563). Disse dimensioner er: Bruger, situati-
on, tilgang, opgave, data og behov. Stjernemodellens styrke er, at den ikke udelukkende 
ser brugeren som omdrejningspunkt, men anerkender at brugeren, den ældre, er en del 
af et større samspil af parametre, der alle har indflydelse på, hvordan Medicintjeks bru-
gerflade skal udformes.

Vi vil ligeledes inddrage relevant teori for at kunne forbedre interaktionen mellem men-
neske og maskine - HCI. Med indførelsen af touch-teknologien ændredes præmissen 
for menneske-maskine-interaktionen, og det er i dag muligt at interagere direkte med 
brugerfladen. Vi vil her inddrage forskellige relevante teoretikere bl.a. Clark  (2012)og 
Cerejo  (2012), men den mest fremtrædende er Nielsens og hans 10 heuristikker (1993; 
1994; 1995b).

Med denne teoretiske baggrund inden for informationsvidenskabsteorien, har vi et stærkt 
teoretisk fundament til brug i analysen, som illustreret i figur 15.

Kapitel 3

Figur 13
Informationsvidenskabelige 
tilgang
(Egen tilblivelse)

Den Informationsvidenskabelige Stjernemodel

Human-Computer Interaction

Usability

Mobil tilpasning
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3.4.1. Den Informationsvidenskabelige Stjernemodel

Vi har valgt at anvende Den Informationsvidenskabelige Stjernemodel, da den omfat-
ter de seks vigtigste dimensioner inden for moderne informationsvidenskab (Simonsen, 
2011: 563). 

Den informationsvidenskabelige Stjernemodel består af seks arme, der hver repræsente-
rer en dimension, som vist i figur 14 nedenfor.

Bruger
Brugeren kan ses som et samfund, der benytter sig af et opslagsværk, hvor Medicintjek 
tilfredsstiller et samfundsmæssigt relevant informationsbehov baseret på lægemiddelin-
formation (Simonsen, 2011: 566). I denne afhandling ser vi ikke brugeren som et helt 
samfund, men som et fragment af samfundet: Ældresegmentet. Derudover går vi endnu 
dybere ned på individplan for at anerkende, at ældresegmentet ikke er en homogen 
gruppe. Ældresegmentet består af mange forskellige mennesker med forskellige tilgan-
ge til teknologi, herunder mobile enheder og apps. Ældresegmentet har ikke samme 
forudsætninger og erfaringsgrundlag i forhold til interaktionen med mobile enheder, li-
gesom de ikke har været brugere af internettet ligeså længe som resten af befolkningen. 
Dette syn på ældresegmentet er omdrejningspunktet i tilpasningen af brugerfladen i ap-
pen Medicintjek. 

Situation
Situation er den situation, hvor informationen tilgås (Simonsen, 2011: 566). Denne di-
mension af stjernemodellen udgør brugssituationen, hvori brugeren befinder sig, når be-
hovet for lægemiddelinformation opstår. Brugssituationen har stor betydning, idet Medi-
cintjek betjenes på en mobil enhed, og brugeren derved ikke længere er fysisk bundet 
af en location. En mobil enhed kan bruges uafhængigt af tid og sted, hvilket betyder, at 
konteksten og andre omstændigheder kan få indflydelse på interaktionen mellem bru-
geren og appen. 

BRUGER

SITUATION

TILGANG

OPGAVE

DATA

BEHOV

Figur 14
Den Informationsvidenska-
belige Stjernemodel
(Simonsen, 2011: 565)
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Tilgang
Tilgang er den måde, hvorpå brugeren tilgår data (Simonsen, 2011: 566). Brugerens til-
gang til data og dennes måde at søge data på, er afhængig af den type af data, brugeren 
søger. Dét, Simonsen påpeger, er vigtigheden af at kende sin bruger og dennes behov 
og tilpasse tilgangen til data derefter. Dette betyder, at vi i tilpasningen af Medicintjek til 
ældresegmentet skal vide præcis, hvordan dette ældresegment tilgår data, og så tilpasse 
brugerfladen derefter.

Opgave
Opgave er den opgave, som brugeren søger at løse og den information han skal bruge 
hertil. Typen af information, der er nødvendig for brugeren, afhænger af typen af opgave. 

Data
Data er de semiotiske tegn, som brugeren søger frem (Simonsen, 2011: 566). Mængden 
og typen af data er afhængig af behovet, opgaven og situationen, og tilgangen skal helt 
naturligt være tilpasset de samme faktorer (Simonsen, 2011: 566). Heri ligger også er-
kendelsen af, at forskellige målgrupper har forskellige behov og tilgange til data. Som et 
fragmenteret segment har ældresegmentet netop forskellige behov og tilgange. Det er 
her både ekspertbrugeren og nybegynderen skal tilgodeses i måden, hvorpå data præ-
senteres i Medicintjeks brugerflade.

Behov
Behov er det informationsbehov som brugeren har. Der skelnes imidlertid mellem det 
subjektive behov, som er selve behovet for at få information og det objektive behov, som 
er de nødvendige informationer, der kan løse problemet. Informationsbehovet er stærkt 
forbundet med de andre dimensioner, men specielt tilgang, opgave og data har stor be-
tydning. Disse skal naturligvis afstemmes med hinanden, for netop at kunne tilfredsstille 
brugerens informationsbehov. I nærværende afhandling skal Medicintjek dække ældre-
segmentets informationsbehov, hvilket kan være afvigende i forhold til andre brugere af 
appen. 

Stjernemodellens styrke er, at den ikke udelukkende ser brugeren som omdrejnings-
punkt, men anerkender at brugeren, den ældre, er en del af et større samspil af parame-
tre, der alle har indflydelse på, hvordan Medicintjeks brugerflade skal udformes. Simon-
sen påpeger, at ”der ikke kun er tale om brugertilpasset adgang til data, men også� i høj 
grad situations- og opgaveafhængige data, som er dikteret af en lang række faktorer, 
herunder brugerens kompetencer, opgaveløsning samt opgavesituation” (2011: 567). 

Vi vil bruge Den Informationsvidenskabelige Stjernemodel og dennes seks dimensioner, 
da vi mener, at netop disse dimensioner er vigtige i forhold til tilpasningen af brugerfla-
den i Medicintjek til ældresegmentet.

3.4.2. Human Computer Interaction

Det grundlæggende formål med Human Computer Interaction (HCI) er at forbedre in-
teraktionen mellem menneske og maskine. Med maskine forstås alle computerstyrede 
devices, herunder også smartphones og tablets. I denne proces spiller mennesket, som 
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bruger af maskinen, en væsentlig rolle, da det er med udgangspunkt i netop mennesket, 
at samspillet kan forbedres, bl.a. igennem usability-studier.

Med indførelsen af touch-teknologien ændredes præmissen for menneske-maskine-in-
teraktionen, og det er i dag muligt at interagere direkte med brugerfladen. Dette skift 
medfører en række psykologiske, kognitive, ergonomiske og tilmed følelsesmæssige 
overvejelser, hvilket betyder, at præmissen for selve designet af brugerfladen er ændret. 
Det visuelle design skal spille sammen med funktionaliteten på et helt nyt plan (Clark, 
2012: 290). 

At designe en brugerflade med touch kan til tider minde mere om at designe hardware 
end software (Clark, 2012: 290). Fingrene er det nye tastatur, hvilket giver helt nye udfor-
dringer, også kaldet The Fat Finger Problem (Budiu & Nielsen, 2013: 34).En smartphone 
kan man holde på tre måder: 1) Med én hånd, hvilket tillader tommelfingeren at råde 
over den nederste og midterste del af skærmen, 2) Med begge hænder, således at man 
har hele den ene hånd fri til at trykke med. Og endelig 3) Man kan holde med begge 
hænder, så man arbejder med begge sine tommelfingre. Disse fysiske betingelser er no-
get man skal tage hensyn til i forhold til udviklingen af en brugerflade i en app. Figur 15 
nedenfor viser tommelfingerens rækkevidde, når smartphonen holdes i én hånd. Vigtige 
funktioner skal kunne nås inden for denne rækkevidde (Clark, 2012: 291). 

Dix et al.  (1993) hævder, at grunden til, at mennesker bruger maskiner, er for at løse en 
opgave. Dette synspunkt er vi enige i, hvilket giver os tre fokusområder: Brugeren, com-
puteren og opgaven. I spændingsfeltet mellem disse tre findes usability. 

Usability defineres som alle de aspekter af et system, hvor der eksisterer menneskelig in-
teraktion (J. Nielsen, 1993: 25). I denne afhandling er systemet brugerfladen i appen Me-
dicintjek. Vores forståelse og definition af usability er baseret på Jacob Nielsens (1993) 
forståelse og definition. Nielsen (1993: 25-37) påpeger, at usability ikke dækker over en 

Figur 15
Tommelfingerens 
rækkevidde
(Clark, 2012: 291)
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enkelt dimension i forhold til brugergrænsefladen, men over flere nemlig: learnability, 
memorability, errors og satisfaction. 

Learnability henviser til, at systemet skal være nemt at lære, således at brugeren hurtigt 
kan lære det at kende og arbejde i det (Nielsen, 1993: 26). Derudover skal systemet være 
memorable på en sådan måde, at brugeren efter en rum tid, hvor vedkommende ikke har 
benyttet sig af det, nemt kan bruge det igen uden at skulle begynde forfra (J. Nielsen, 
1993: 28). Errors betyder, at systemet skal have en lav fejlmargin, når brugeren benytter 
systemet. Hvis der opstår fejl, skal brugeren nemt kunne identificere og rette dem. Alvor-
lige problemer må aldrig opstå (J. Nielsen, 1993: 32). Endelig skal systemet have en grad 
af satisfaction, så systemet er behageligt at anvende og kan stille brugeren er tilfreds. Der 
refereres ligeledes her til den subjektive tilfredshed (J. Nielsen, 1993: 33). 

Figur 16 ovenfor viser usability som en del af alle de attributter, der indgår i det som Niel-
sen (1993: sidetal) kalder System Acceptability, som forholder sig til om systemet, som i 
vores tilfælde er appen Medicintjek, lever op til brugerens behov. Attributtens brugbar-
hed beskæftiger sig med, om systemet kan bruges til at opnå det ønskede mål, i vores 
tilfælde, om appen Medicintjek lever op til ældresegmentets behov.

Usability beskæftiger sig med i hvor høj grad brugerfladen er brugervenlig i forhold til 
brugeren. I dette tilfælde, hvor brugervenlig Medicintjek er i forhold til ældresegmentet 
og deres specifikke krav og behov. Som man kan se i figuren ovenfor findes Utility som en 
parallel dimension til usability. Utility omhandler funktionaliteten, og om denne er tilstede 
på en sådan måde, at brugeren har de nødvendige funktioner til opgaveløsningen (J. 
Nielsen, 1993: 25).  Funktionalitet skal i samspil med design, indhold og informationsar-
kitektur gå op i en højere enhed, til understøttelse af menneske-maskine interaktionen.

For at kunne bruge usability som en systematisk og struktureret tilgang, i forhold til op-
timeringen af brugerfladen i appen Medicintjek, må vi definere usability i nogle mindre 
abstrakte, men mere præcise og målbare komponenter (Nielsen, 1993: 26). I det følgen-
de vil vi præsentere Jacob Nielsens (1994) ”De 10 Heuristikker”, som danner grundlaget 
for de efterfølgende guidelines for god usability inden for mobile devices. 

Social
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Practical 
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Cost

Usefulness Easy to learn
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System acceptability

Efficient to use
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Figur 15
System of Acceptability
(J. Nielsen, 1993: 25)
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3.4.3. De 10 Heuristikker

Jacob Nielsens 10 heuristikker (1993; 1994; 1995b) er ti tommelfingerregler til god 
usability. Oprindeligt blev heuristikkerne udviklet i 1990 i samarbejde med Rolf Molich 
(1990a; 1990b) til at måle brugervenligheden på websites. Siden er heuristikkerne blevet 
revideret og redefineret baseret på Nielsens senere analyser (1994; 1995b). Vi mener, at 
De 10 Heuristikker godt kan anvendes til at måle brugervenligheden på en app, da en 
app defineres som ”en mindre website med begrænsede funktioner og en enklere op-
sætning”  (Budiu & Nielsen, 2013: 34). De 10 Heuristikker præsenteres nedenfor.

Heuristik 1: Systemstatus
Brugeren skal holdes informeret om, hvad der sker og hvor i processen han er. Kommu-
nikationen skal være relevant og let at forstå.

Heuristik 2: Sammenhæng mellem system og den virkelige verden
Systemet bør tale brugerens sprog med ord og vendinger, som brugeren er bekendt 
med, frem for tekniske vendinger. Her skal vi huske på, at ældresegmentet først sent i 
deres liv er blevet påvirket af digitaliseringen, hvilket har indflydelse på deres generelle 
sproglige forståelse. Systemet bør derfor føre virkelighedsnære dialoger og lade infor-
mationer komme frem i en naturlig og logisk rækkefølge.

Heuristik 3: Brugerkontrol og –frihed
Brugere skal have muligheden for at komme væk, hvis de har klikket sig hen til et uønsket 
sted og derved har brug for at benytte sig af en nødudgang, eller have muligheden for 
at gå tilbage, fortryde eller afbryde. Systemet bør understøtte, at brugeren kan fortryde 
handlinger og starte forfra.

Heuristik 4: Konsistens og standarder
Det bør ikke være nødvendigt for brugeren at vurdere om forskellige ord eller handlinger 
betyder det samme. Systemet bør følge platformens konventioner. 

Heuristik 5: Forhindring af fejl
Systemet bør i højere grad forhindre at fejl opstår end at give brugbare fejlmeddelelser. 

Heuristik 6: Hellere genkendelse end brug af hukommelse
Systemet bør minimere belastningen af brugerens hukommelse ved at gøre objekter, 
handlinger og muligheder synlige. Brugeren bør ikke være tvunget til at skulle huske 
informationer. 

Heuristik 7: Fleksibilitet og effektivitet i brugen
Genveje, som ikke bemærkes af begynderbrugeren, vil ofte forøge interaktionshastighe-
den for ekspertbrugeren, således at systemet kan tilfredsstille både den uerfarne og den 
erfarne bruger. Systemet bør tillade brugeren at skræddersy ofte anvendte handlinger.

Heuristik 8: Æstetisk og minimalistisk design
Systemet bør ikke indeholde information, som er irrelevant eller sjældent bruges. Enhver 
ekstra information i dialogen med systemet konkurrerer med den relevante information 
og formindsker dens relative synlighed. 
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Heuristik 9: Hjælp brugeren med at opdage og komme tilbage efter fejl
Fejlmeddelelser bør forklares i et simpelt sprog uden tekniske koder, så de præcist indi-
kerer problemet og på en konstruktiv måde foreslår en løsning (ibid. År?: 76). 

Heuristik 10: Hjælp og dokumentation
Det kan være nødvendigt at tilbyde brugeren hjælp og dokumentation. Dokumentation 
af denne karakter bør være let at søge og være fokuseret på brugerens aktuelle problem, 
være opstillet i konkrete trin for gennemførelse og ikke være for omfattende. 

Med afsæt i Nielsens 10 Heuristikker og med udgangspunkt i Nielsen & Budius (2013), 
Cerejos (2012) og Clark (2012) vil vi i det følgende præsentere teorier og konventioner 
inden for mobile devices, der optimerer interaktionen på en smartphone. Disse konventi-
oner skal hjælpe os med at optimere brugerfladen i Medicintjek både i forhold til funktio-
nalitet, informationsarkitektur, design og indhold i forhold til ældresegmentet. 

3.4.4. Mobil tilpasning 

Når man designer en app til en mobil enhed, er der visse konventioner, der skal tages 
hensyn til i forhold til den mobile brugeroplevelse. En mobil enhed kan bruges uafhæn-
gigt af tid og sted, hvilket betyder, at konteksten og andre omstændigheder får indflydel-
se på interaktionen mellem brugeren og mediet
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Som figur 16 ovenfor illustrerer, er der mange udefrakommende påvirkninger, som en 
brugerflade på en mobil enhed skal kunne håndtere. Det er i spændet mellem den mo-
bile enhed og brugerens mål for interaktionen med enheden, at brugerfladen og dennes 
tilpasning til brugeren får en central betydning. 

I det følgende vil vi præsentere relevante områder for optimering af brugerfladen på en 
mobil device. Disse er funktionalitet, indhold, informationsarkitektur og design.

Funktionalitet 
Funktionaliteten omhandler de funktioner og features, som brugeren skal bruge for at 
løse sin opgave. Inden for dette område findes en række vigtige konventioner, som vi vil 
præsentere i det følgende.

Ifølge Cerejo (2012: 6) skal de vigtigste funktioner prioriteres højest og de skal præsente-
res, således at de ikke forstyrres af andre mindre vigtige funktioner. Brugeren skal derud-
over gøres opmærksom på de mulige steder, hvor han kan trykke og swipe (Cerejo, 2012: 
6). Inkludering af brancherelevante data og features inden for lægemiddelinformation vil 
også hjælpe brugeren med at løse opgaven (Cerejo, 2012: 6).

Interface

ENVIROMENT  sound, light, space, privacy, distractions, other people...
CULTURE  economics, religion, etiquette, law social structures...

ACTIVITY  walking, driving, eating, juggling groceries, waiting for the bus...

Goals
Identity
Status
Logistics
Communication
Information
Entertainment
Social interaction

Attention
continuous / full
continuous / partial
Intermittent / full
Intermittent / partial

Tasks
make call
compose message
meet friends
annonce location
send photo
view video
find local information
etc ...

Device
Hardware
OS
Condition
Familiarity
Battery level
Software
Capabilities

Connection
Speed
Reliability
Set up

Carrier
Practices
Services
Pricing model

Figur 16
Mobil interaktionskontekst
(Savio & Braiterman, 2007: 2)
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Ydermere skal appen optimeres, så den kan bruges på tværs af forskellige kanaler (Cere-
jo, 2012: 16). Brugeren skal altså kunne logge ind og have adgang til sit personaliserede 
indhold fra andre platforme (Cerejo, 2012: 7). Cerejo (2012: 11) foreskriver desuden, at 
systemet skal tilbyde auto-udfyld,  forslag til stavning og sørge for, at det korrekte tastatur 
vises. Påkræves det fx, at brugeren indtaster tal, skal taltastaturet dukke op. Har brugeren 
brug for hjælp, så skal det gøres klart, hvor henne han kan få hjælp. Hjælpen skal desuden 
tilbydes på flere forskellige platforme, fx e-mail, chat, telefon eller via sociale medier (Ce-
rejo, 2012: 16). 

Teorien foreskriver ligeledes, at man skal integrere features, det gør det nemmere for 
brugeren at kommunikere med sit sociale netværk (Cerejo, 2012: 17). Brugeren skal lige-
ledes kunne dele indhold, bookmarke, tagge mm. (Cerejo, 2012: 17).

Indhold
Indhold dækker over det indholdsmæssige i Medicintjek, som hovedsageligt består af 
lægevidenskabelig information. Inden for dette område findes en række vigtige konven-
tioner, som vi vil præsentere i det følgende.

For det første skal de tilgængelige informationer være relevante for brugeren (J. Nielsen, 
1993). En app er, i forhold til et website, mindre komplekst opbygget, hvilket også stiller 
større krav til valg af indholdet (Budiu & Nielsen, 2013: 34). 

For det andet, hvis multimedia såsom billede, lyd og video skal anvendes i brugerfladen, 
skal det kun være tilstede, såfremt det kan hjælpe brugeren med at løse hans opgave 
eller understøtte andet indhold (Cerejo, 2012: 8). 

For det tredje skal smartphonens features, fx kamera og GPS til location udnyttes til at 
tillægge indholdet mere værdi (Cerejo, 2012: 6). Det er ligeledes vigtigt at tage højde for, 
at mobilt indhold er dobbelt så svært at læse i forhold til en computerskærm, så derfor 
skal indholdet være kort og præcist (Budiu & Nielsen, 2013: 104).

Informationsarkitektur 
Informationsarkitektur omhandler måden, hvorpå funktionerne og det øvrige indhold er 
arrangeret i forhold til hinanden. Inden for dette område findes en række vigtige konven-
tioner, som vi vil præsentere i det følgende.
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Menuerne på en lille skærm er ifølge Clark (2012: 291) bedre placeret vertikalt fremfor 
horisontalt, hvilket typisk er omvendt på et website. Vigtige knapper skal derudover pla-
ceres i bunden, frem for i toppen. Endeligt er det fordelagtigt ifølge Clark (2012: 293), 
at knapper som editerer og gemmer er langt væk fra tommelfingerens zone og derved 
placeret øverst i skærmen, jf. figur 16 nedenfor.

For at undgå The Fat Finger Problem (Budiu & Nielsen, 2013: 34) skal knapperne i en 
brugerflade ikke være for små  (Budiu & Nielsen, 2013: 34). Ifølge Apples The iOS Hu-
man Interface Guidelines (2012b) skal en knap i en app minimum være syv millimeter i 
bredden. Jo tættere knapper sidder på hinanden, jo større skal de desuden være (Clark, 
2012: 310). På den måde har brugeren bedre mulighed for fejlfri navigation. Det er yderst 
vigtigt, at brugeren hele tiden ved, hvor i appen han befinder sig (J. Nielsen, 2007). For 
optimal navigation er det, grundet den sparsomme plads på skærmen, derfor vigtigt altid 
at anvende konsistente, klare og beskrivende henvisninger  (Guldbrandsen & Just, 2011).

Design 
Hvor informationsarkitekturen bekymrer sig om placeringen af elementer, handler de-
sign om det visuelle udtryk i forhold til grafisk design, layout og branding. Et godt design 
får både informationsarkitektur, indhold og funktionalitet til at gå op i en højere enhed 
(Cerejo, 2012: 10) og skal derfor er følgende konventioner vigtige. 

Designet har for det første til formål at give et hurtigt overblik, i brugerfladen som Cerejo 
(2012: 9) pointerer: ”design for glanceability and quick scanning”. Derudover skal den 
visuelle konsistens i designet bibeholdes, bl.a. i henhold til typografi, farve eller person-
lighed (Cerejo, 2012). Og som bruger af Medicintjek skal man også kunne identificere 
Sundhedsstyrelsen som afsender. Som offentlig instans står Sundhedsstyrelsen som en 
troværdig afsender (Cerejo), hvilket kan overføres til appen, som ligeledes vil findes tro-
værdig. �

EDIT

Figur 17
Edit knap uden for tommel-
finger zone  
(Clark, 2012: 293)
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Mobile devices
Ordet mobile device betyder transporterbar enhed. Transporterbar betyder, at enheden 
kan tages med hvor som helst grundet dens lille størrelse. Enhed dækker over ordet mi-
ni-computer. I nærværende afhandling anvendes begrebet mobile devices til at dække 
over smartphones og tablets, og dét at kunne tage mediet med sig.

Touch
Ordet touch betyder at røre. Mobile devices indeholder oftest en touch-skærm, hvilket 
henviser til at man skal interagere direkte med skærmen og dennes brugerflade. Med 
touch kan brug af flere fingre på samme tid udfylde flere funktioner, men de mest gænge 
er:
� Scrolle: At rulle ned i skærmen, som på en computer. Fingeren køres fra top til   
  bund eller omvendt.
�� Pinche: At knibe to fingre fra hinanden for at gøre tekst eller billede større eller  
  mindre, altså at zoome ind eller ud.
�� Swipe: At skifte side, ved hurtigt at køre en finger til siden, som havde det været  
  en bog.

Smartphone
En smartphone er en mobiltelefon, der indeholder en computers egenskaber. En smart-
phone er i dag kendetegnet ved at have en touch-skærm og kun få fysiske knapper. En 
smartphone giver brugeren nem adgang til internettet, musikafspiller, kamera og GPS 
m.m. 
 
Tablet
Tablet har mange af de samme egenskaber som en smartphone, dog er den større. Der 
er her tale om en mellemting mellem en computer og en smartphone.  

Applikation
En applikation, også kaldet app, er et program til en mobil device. En mobil device kan fra 
starten indeholde apps men brugeren kan også selv downloade apps, og på den måde 
tilpasse enheden. Apps er med til at personalisere den mobile enhed, og de kan derfor 
være meget værdiskabende for brugeren.

4.1. Begrebsdefinitioner
Kapitel 4
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I dette kapitel vil vi præsentere appen Medicintjek og dens funktioner. 

Medicintjek er en app, der giver brugeren mulighed for at søge information om alle regi-
strerede lægemidler på det danske marked. Medicintjek er udarbejdet af Sundhedssty-
relsen  og blev publiceret i januar 2012. Appen er udviklet til den almene borger. Men 
eftersom ældresegmentet og kronikere er de største forbrugere af medicin, benyttes ap-
pen primært af disse grupper, jf. bilag 1: Mødereferat –  Christina Maria Hansen, Sund-
hedsstyrelsen.

Lægemiddelinformationerne i Medicintjek hentes fra fire hjemmesider: Medicinpriser.dk, 
Medicinkombination.dk, Indlaegsseddel.dk og Laegemiddelstyrelsen.dk. Idet oplysnin-
gerne hentes fra internettet, så optager informationerne ikke plads på selve enheden. 
Dog kræver dette, at telefonen har adgang til internettet. Medicintjek er gratis at down-
loade.

På Medicintjeks forside findes appens menuer: Søg, Scan, Bogmærker, Nyheder og Hjælp, 
jf. billede 1. I det følgende vil disse blive præsenteret.

4.2. Præsentation af appen    
  Medicintjek

Kapitel 4

Billede 1
Forside
Niveau 1
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Medicintjeks menuer 

Søg
Søgefunktionen er en central funktion i appen, hvorved den tilgås fra forsiden. Udover 
lægemidler er det muligt at søge på det virksomme stof. Appen tillader altså brugeren 
både at søge på to kriterier, det virksomme stof og produkt, dog kun på én ad gangen. 
Der skiftes mellem de to søgekriterier på knappen øverst i højre hjørne på forsiden af 
appen, jf. billede 2.

Ved søgning præsenteres brugeren for en række valgmuligheder, der matcher den på-
gældende søgning, jf. billede 2. Hvis produktet kommer i forskellig styrke og/eller antal 
stk. i pakningen vises disse valgmuligheder på dette niveau, jf. billede 3.

Herfra er det muligt at klikke sig videre til niveau 2, hvor flere informationer om lægemid-
let bl.a. navn, virksomt stof, anbefalede doseringer, styrke pr. enhed,  pris pr. pakning er 
tilgængelige., jf. billede 4 næste side.

Billede 2 (tv)
Søgning

Billede 3 (th)
Vælg pakning
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Det er ligeledes muligt at trykke på Stjerne+ symbolet i højre hjørne, jf. billede 4, som 
indikerer, at muligheden for at gemme lægemidlet i menuen Bogmærker. Denne funktion 
vil blive gennemgået senere.

På niveau 2 er det muligt at tilgå funktionerne Substitution, Kombinationstjek og Indlægs-
seddel, jf. billede 4. Substitution angiver hvilke andre lægemidler, der kan anvendes som 
substitut, jf. billede 5. Indlægsseddel er en online version af den indlægsseddel, der lig-
ger i lægemidlets pakning, jf. billede 6. Kombinationstjek giver mulighed for at tjekke, om 
lægemidler ved samtidig brug kan kombineres, jf. billede 7.

Billede 4 (tv)
Produktinformation
Niveau 2

Billede 5 (th)
Substitution

Billede 6 (th)
Indlægsseddel

Billede 7 (tv)
Kombinationstjek
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Der er to måder, hvorpå man kan tilgå Kombinationstjek. Den første mulighed er på ni-
veau 2, Produktinformation. Den anden er ved at gemme lægemidlet i Bogmærker, og 
her kombinationstjekke de(n) valgte lægemidler. Der er tre alvorsgrader, som indikerer 
om præparatet i interaktion med andre præparater er alvorlige, uproblematiske eller pro-
blematiske, jf. billede 7. Ved at trykke på knappen i bunden kan der skiftes mellem de tre 
alvorsgrader.

Scan
Menuen Scan betjenes via den mobile enheds kamera. For at aktivere scan-funktionen 
kræver det, at brugeren trykker på knappen i midten af skærmen, jf. billede 8. Herefter 
aktiveres kameraet og det er nu muligt at scanne, jf. billede 9. Cancel markeret på billede 
9 afbryder den igangværende scanning. Trykker man på det lille informations-i i venstre 
hjørne, vises en vejledning til, hvordan et lægemiddel scannes, jf. billede 10 næste side.
Efter scanning vil lægemidlets produktinformation blive vist, jf. billede 11 næste side.

Billede 8 (tv)
Scan

Billede 9 (th)
Et lægemiddel 
scannes
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Bogmærker
Bogmærker tillader brugeren at gemme udvalgte lægemidler. For at gemme et lægemid-
del i Bogmærker, skal man først stjerne-markere lægemidlet i Produktinformation. Her-
efter vil produktet være synligt i Bogmærker, jf. billede 12.  Menuen Bogmærker tillader 
som nævnt også at kombinationstjekke. 

Billede 10 (th)
Hjælpetekst til
stregkodescanner

Billede 11 (tv)
Produktinformation
Niveau 2

Billede 12
Bogmærker
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Nyheder 
Denne menu indeholder primært nyheder om afgørelser og ændringer i bekendtgørel-
ser, hentet fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, jf. billede 13. Nederst i hver artikel er der 
et link, der bringer brugeren videre til artiklen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, jf. 
billede 14. 

Hjælp
I Hjælp kan brugeren læse, hvordan appen fungerer og specifikt få hjælp til,  hvordan de 
forskellige funktioner betjenes, jf. billede 15. Nederst i menuen findes ligeledes Sund-
hedsstyrelsens kontaktinformationer. 

Billede 13 (th)
Nyheder

Billede 14 (tv)
Artikel i nyheder
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Analyse
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Formålet med denne markedsundersøgelse er, for det første at definere ældresegmentet 
i forhold til de officielle betegnelser. For det andet, at tegne et billede af ældresegmentet 
som helhed i forhold til deres erfaring med IT og internettet. Det er en fordel at kende sin 
målgruppe (Mullins & Walker Jr., 2010: 195) i forhold til tilpasningen af brugerfladen. Se-
nere i afhandlingen vil vi i vores segmentering, jf. næste kapitel 7, bryde segmentet ned i 
mindre fragmenter og identificere de forskellige typer af ældre. 

Ældresegmentet betegnes ifølge Danmarks Statistik som de 65-89 årige (Wijas-Jensen, 
2011). De 65-89 årige sammenholdes i dette afsnit med resten af befolkningen, som be-
tegnes som de 16-64 årige (Wijas-Jensen, 2011).

I 2010 foretog Danmarks Statistik på baggrund af et samarbejde med Digitaliseringssty-
relsen, Erhvervsstyrelsen og Ældresagen en udvidelse af de statistiske målinger af be-
folkningen, således at de 74-89 årige nu også medtages i statistikkerne for IT-anvendelse 
i befolkningen (Wijas-Jensen, 2012b: 27). Før stoppede de statistiske målinger ved 74 
år, hvilket stadig anvendes i nogle statiske målinger (Wijas-Jensen, 2012a). At Danmarks 
Statistik udvidede betegnelsen af ældresegmentet i forhold til IT og internettet er meget 
sigende, og det påpeger den stigende interesse inden for IT, der er hos den ældste del 
af befolkningen. 

5.1. Formål med internetbrug

I figur 18 på næste side  kan man se, at de ældre (83 %) primært benytter internettet til 
at sende og modtage e-mails (Wijas-Jensen, 2012b: 30). Derudover søger de ældre (72 
%) ofte på offentlige myndigheders hjemmesider (Wijas-Jensen, 2012b: 30). Dette er re-
levant, idet Medicintjeks afsender netop er en offentlig myndighed, Sundhedsstyrelsen. 
Næsten ligeså mange af de ældre (71 %) bruger netbank og søger information om varer 
eller tjenester online (Wijas-Jensen, 2012b: 30). Hver fjerde over 65 år (28 %) har købt 
varer eller tjenester over internettet i de seneste 12 måneder, og over halvdelen (54 %) af 
de ældre internetbrugere, indsender blanketter til offentlige myndigheder via internettet 
(Wijas-Jensen, 2012b: 30). Vi kan ud fra tallene se, at der ikke er så store afvigelser mel-
lem de ældre internetbrugere og resten af befolkningens internetbrugere i forhold til, 
hvad de foretager sig online. 

5.0. Markedsundersøgelse
Kapitel 5
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5.2. Computer og mobil

Næsten halvdelen (42 %) af de ældre anvender computer dagligt og næsten lige så man-
ge (38 %) anvender også internet hver dag, jf. figur 18 (Wijas-Jensen, 2012b). 

61505828

57255514

77547431

81677739

87718441

87728442

90718641

94839148

Lytte til web radio

65-89 år

pct. af befolkningen pct. af internetbrugere

16-64 år 65-89 år 16-64 år

Søge eller bestille rejser mv.

Indsende udfyldte blanketter 
til offentlige myndigheder

Læse eller downloade nyheder

Netbank

Søge information på offentlige 
myndigheders hjemmesider

Søge information om 
varer eller tjenester

Sende/modtage e-mails

Formål ved brug af computer og internet i forskellige aldersgrupper. 2012Figur 17
Formål
(Wijas-Jensen, 
2012b: 30)  

Hyppighed af computer- og internetbrug i aldersgrupperne 16-64 år og 65-89. 2012

Daglig computerbrug Daglig internetbrug Computerbrug - Aldrig Internetbrug - Aldrig

Pct. af  befolkningen 16-64 år 65-89 år
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Figur 18
Hyppighed
(Wijas-Jensen, 
2012b: 28)
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De ældre er også blevet storforbrugere af mobiltelefoner. Stort set alle de 65-74 årige 
(90 %)  har brugt en mobil inden for de sidste tre måneder. Til sammenligning er det gen-
nemsnitligt 97 % af den samlede befolkning, jf. figur 19  (Wijas-Jensen, 2012a). De ældre 
anvender primært mobilen til at sende sms’er (63 %), men 18 % går også på internettet 
via mobilen (Wijas-Jensen, 2012a). Til trods for, at dette er under gennemsnittet (55 %) 
(Wijas-Jensen, 2012a), så er det en god indikator for, at de ældre i større grad bruger de-
res mobil som en integreret del af hverdagen, hvor internettet tilgås via mobilen.

En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Zapera3  (2008) viser, at størstedelen af 
de ældre er positivt motiveret for at anvende nye teknologiske hjælpemidler, som et un-
derstøttende element til sundhedsplejen. Teknologiske hjælpemidler kan give de ældre 
borgere ”en bedre livskvalitet i form af eksempelvis frihed, uafhængighed og øget selv-
kontrol”  (Ældreforum, 2010: 34) Det er i denne sammenhæng, vi mener, at appen Medi-
cintjek ligeledes kan gøre en forskel. 

Der er generelt er stor nysgerrighed, vilje til at lære om og bruge ny teknologi blandt de 
ældre (Jæger, 2005). Dette har vi også oplevet i forbindelse med denne afhandling, hvor 
der har været utrolig stor opbakning og interesse for at deltage i vores usability-under-
søgelse. �

t

Mobilbrug Inden for de seneste tre måneder

Internetaktiviteter på mobilen

Sendt sms

Brugt internet

Brugt GPS

Downloadet apps

E-mail

Online nyhede / aviser / nyhedsbrev

Brugt sociale netværkstjenester

Spillet eller downloadet spil, billeder, film eller musik

Brugt internetbank

pct. af befolkningen

52

98

99

52

64

25

65

79

44

44

16-24 år

65

99

99

64

60

40

67
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57

40

25-34 år

50

98

99

46

36

22

50
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42

29

35-44 år

37

92

97

32

19

14

32

49

28

15

45-54 år

24

80

95

31

39

41

28

32

31

39

55-64 år

14

63

90

9

1

2

4

18

5

2

65-74 år

47

87

97

41

31

23

44

58

38

25

Mænd

34
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97

33

31

14

35

52

26

21

Kvinder

41
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37

31
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55

32

23

I alt Alder Køn

Figur 19
Formål med internet-
brug på mobilen
(Wijas-Jensen, 
2012a: 2) 
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I vores segmentering har vi valgt at tage udgangspunkt i segmenteringsrapporten Con-
zoom Klassifikationen 2012 (Geomatic, 2012) som er lavet på baggrund af Gallup Kom-
pas (TNS, )  

I det følgende vil vi præsentere de relevante typer af ældre i forhold til Gallup Kompas’ 
dimensioner, hvilket vi mener kan give en fornemmelse af hvilken indstilling, de har til 
brugen af mobile enheder og apps. Vi vil ligeledes inddrage relevante dele af Lene Niel-
sens teori om Personas (L. Nielsen, 2011). Vi udfordrer således billedet af de ældre, som 
tidligere har fremstået som ”en homogen gruppe bestående af  svage mennesker, der har 
behov for hjælp” (Jæger, 2005: 38).

Conzoom Klassifikation 2012
Conzoom Klassifikation 2012 deler den danske befolkning op i otte overordnede typer: 
Boligejere med overskud, Komfort og hygge, Livet på landet, Velhavere, Fællesskab, Stor-
byliv, Seniorer og Unge på vej (Geomatic, 2012). 

Det er som nævnt ikke alle typer, som er relevante for nærværende afhandling. Typens 
relevans har vi fastslået ved for det første at se på, om alderskriteriet er opfyldt. Ifølge 
Danmarks Statistik defineres ældresegmentet som 65+ (Wijas-Jensen, 2012b). Vi har alt-
så inden for hver af Conzoom Klassifikations otte overordnede typer identificerede, om 
der findes personer på 65+ år. Eksempelvis som figur 24 viser, findes der dele af ældre-
segmentet inden for typen Velhavere, altså opfylder typen Velhavere det aldersmæssig 
kriterium. 

6.0. Segmentering
Kapitel 6

Figur 20
Den aldersmæssige 
fordeling af personer 
inden for Velhavere
(Geomatic, 2012: 42)
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Alder er selvsagt et vigtigt parameter i forhold til opfattelsen af IT og internettet, da de 
ældre generationer ikke er vokset op med disse. Dog mener vi ikke, det er altafgørende 
i forhold til andre parametre såsom de ældres tilgang og velvilje til brugen IT og inter-
nettet herunder mobile enheder og apps, hvilket vi mener, at livstil og livssyn kan være 
med til at afdække. Netop derfor har vi inden for de typer, hvor alderskriteriet var opfyldt, 
fortaget yderligere en segmentering i forhold til netop disse parametre. I denne forbin-
delse har vi fundet det relevant, at inddrage dele af Lene Nielsens teori om Personas (L. 
Nielsen, 2011), og hendes tilgang til identifikation af forskellige typer. 

Vores fokusområde er som tidligere fastslået IT og internettet herunder mobile enhe-
der og apps inden for hvilket, vi segmenterer de ældre. For at identificere de forskellige 
typer bliver vi nødt til først at definere hvilke forskelle og ligheder, der er inden for fokus-
området. For at afdække disse forskelle vil vi opstille nogle akser i modsætningspar (L. 
Nielsen, 2011: 17). 

I segmenteringen har en af de gennemgående forskelle været, om de ældre har været 
trygge eller utrygge ved at færdes på internettet. Dette kommer bl.a. til udtryk ved om de 
føler sig sikre ved betalinger online og hvor meget de e-handler. Derudover er der for-
skel på lysten til ny teknologi og til at bruge denne som en integrereret del af hverdagen. 
Derfor har vi opsat følgende akser:

  Tryg   z   Utryg
          Kan og vil   z   Kan ikke, men vil gerne

Vores mål har været at identificere alle relevante typer af ældre. Dette har resulteret i, at 
vi har identificeret nogle typer, som normalt ikke forbindes med ældresegmentet. De fire 
typer er inden for fokusområdet meget forskellige. Disse forskelle vil vi uddybe senere i 
dette afsnit.

Vi har bevidst ikke medtaget den type af ældre, som aldrig nogensinde ville komme til at 
bruge en mobil device eller en app, enten pga. alder eller indstilling overfor disse. Vi har 
altså ikke fundet det relevant, at inddrage typen af ældre, som ikke kan og ikke vil.

I det følgende vil vi præsentere de fire typer af ældre, som opfylder ovenstående kriteri-
er. Disse fire typer skal senere danne grundlag for rekrutteringen af testpersoner til vores 
usability-tests. 

6.1. Storbyliv 

Selvom det primært er den yngre del af befolkningen, der er bosiddende i storbyen, 
findes der også en gruppe af ældre byboer, som aldrig kunne drømme om at flytte væk 
fra byens puls. Det kendetegnende for Storbyliv er den store interesse for kunst, kultur, 
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cafébesøg og samværet med andre. Denne type elsker at bo i et dynamisk miljø, elsker 
det aktive liv og det fællesskab, som byen rummer. Storbyliv ligger placeret tæt på det 
moderne med overvægt på de fællesskabsorienterede værdier, jf. figur 21. Det moder-
ne-fællesskabsorienterede segment kendetegnes ved at være ”hyppige brugere af PC 
og internet såvel i deres arbejdsmæssige funktion som i hjemmet, og tilstedeværelsen på 
internettet centrerer sig i stor udstrækning omkring nyheder, job samt underholdnings- og 
kulturtilbud” (TNS, 2013). 

Typen Storbyliv følger med tidens tendenser og lader sig ikke skræmme af ny teknologi. 
Denne type går op i god kvalitet og betaler gerne lidt ekstra for en ny mobile device, der 
ses som et redskab, der kan gøre hverdagen lettere. Storbyliv er ikke utryg ved betalinger 
online og e-handel og brugen af netbank benyttes oftere end det er tilfældet for resten af 
befolkningen, jf. figur 22 nedenfor.
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Storbyliv
(Geomatic, 2012: 56)
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6.2. Boligejere med overskud 

Størstedelen af Boligejere med overskud er efterlønsmodtagere eller pensionister, som 
har betalt deres gæld i huset og nu nyder godt af friværdien. De har råd til at forsøde livet 
i deres alderdom. Eftersom penge ikke er en bekymring, findes her stærke og købsbe-
vidste forbrugere. Dette gør, at man i kommunikationen med denne gruppe skal se dem 
som både krævende og kompetente modtagere. De køber ikke hvad som helst, men er 
omvendt købestærke, hvis budskabet appellere til dem (Geomatic, 2012). 

Denne type sætter stor pris på de traditionelle værdier, jf. figuren 23. Inden for det traditi-
onelle segment er der en generel skepsis over for ny teknologi (TNS, 2013).

Et stigende antal Boligejere med overskud har computer og internet. Internettet behand-
les med stor respekt og bruges til at holde kontakt til børn og børnebørn, deltage i kon-
kurrencer kigge på rejser, og til en vis grad også til netbank og e-handel. Denne type er 
generelt en smule mere utryg ved betalinger online, jf. figur 24, hvilket også forklarer den 
tilbageholdenhed, der er over for e-handel.
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Figur 23
Boligejere med 
overskud
(Geomatic, 2012: 16)

Figur 24
Boligejere med
 overskud
(Geomatic, 2012: 20)
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6.3. Velhavere

Velhavere repræsenterer, som navnet også antyder, den mere velhavende del af sam-
fundet. Denne type nyder at være aktiv i sin fritid, deltage i middagsselskaber, være kul-
turelle og tage ud og rejse. Som forbrugere er Velhavere meget bevidste og stiller krav 
til produktet, og de går aldrig på kompromis med kvaliteten. Det ses tydeligt på neden-
stående figur 25, at Velhavere er orienteret mod de moderne værdier (Geomatic, 2012), 
der afspejler, at segmentet er storforbrugere af internettet, som i overvejende grad er 
centreret omkring nyheds- og informationssøgning (TNS, 2013).

Denne type ser internettet som en helt uundværlig del af hverdagen. Internettet bruges 
både til shopping, netbank, som nyhedskilde og kommunikationsplatform. Velhavere er 
ikke utryg ved betalinger online, jf. figur 26 nedenfor. De bruger meget af deres tid uden 
for hjemmet,  derfor ser de det som en nødvendighed at spare tid, der hvor der kan spa-
res tid, og bruger gerne deres smartphone eller tablet til at effektivere deres hverdag. 
Denne type kunne aldrig drømme om at forlade hjemmet uden sin mobile enhed.
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Figur 25
Velhavere
(Geomatic, 2012: 40)

tt

IT og internet Index D DK

Bruger netbank

Handler via Internet

Spiller onlinespil

Spiller computersupil

Er utryg ved betaling online

104

91

81

110

98

79,6

17,2

27,1

79,8

22,9

76,6

18,9

33,6

72,8

23,3

Figur 26
Velhavere
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6.4. Komfort og hygge

Komfort og hygge er ligesom Boligejere med overskud meget traditionsbundne og vær-
ner om de gamle værdier. En udtalelse som ”alting ændrer sig for hurtigt” er meget karak-
teristisk, og afspejler denne types tenderen mod det traditionelle , jf. figur 27 nedenfor.

Internettet bruges til netbank og e-handel. Dog hersker der en vis utryghed i forbindel-
se med betalinger online. Alt det nymodens som IT-samfundet repræsenterer, kan virke 
overvældende og skræmmende (TNS, 2013), jf. figur 28.
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Figur 27
Komfort og hygge
(Geomatic, 2012: 24)
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Opsamling

Vi har nu, med udgangspunkt i Conzoom Klassifikation 2012, foretaget en segmentering 
af ældresegmentet ved at identificere de fire relevante typer af ældre. Disse er Boligejere 
med overskud, Komfort og hygge, Velhavere og Storbyliv. Figur 29 nedenfor viser de fire 
typer fordelt på en skala, der markerer, hvor trygge/utrygge, de er ved betaling online og 
hvor ofte de e-handler. Dette siger noget om deres tilgang til og brugen af internettet.

De fire typer er relevante da de udover at leve op til det aldersmæssige kriterium, også 
repræsenterer fire meget forskellige typer inden for fokusområdet i forhold til de opstil-
lede akser, jf. Nielsens teori om Personas (L. Nielsen, 2011).
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Som nævnt i starten af dette afsnit har vi foretaget segmenteringen på baggrund af nog-
le kriterier, som kommer til udtryk i kræft af akserne: Tryg/utryg  og  kan og vil/kan ikke, 
men vil gerne. Disse refererer til de ældres tilgang til IT og internettet herunder mobile 
enheder og apps. De fire typer af ældre er inden for fokusområdet meget forskellige, jf. 
figur 30.

Vi har nu identificeret fire relevante typer af ældre. De skal danne grundlaget for udvæl-
gelsen af testpersonerne til vores usability test. Vi vil altså rekruttere testpersoner, der 
repræsenterer disse typer. �

Figur 30
De fire typer fordelt på 
akserne
(Egen tilblivelse)
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I det følgende vil vi præsentere og klassificere de fire testpersoner. Disse testpersoner 
er netop valgt, da de hver repræsenterer en af de relevante typer inden for ældreseg-
mentet, som vi identificerede på baggrund af segmenteringen. Beskrivelserne er baseret 
på det pre-interview, vi foretog forud for usability testen. Pre-interviewet tager udgangs-
punkt i vores fokusområde, IT og internettet herunder mobile enheder og apps. 

Vi har i alt foretaget otte tests på fire kvinder og fire mænd. Herefter har vi udvalgt de fire 
personer, tre kvinder og en mand, som med afsæt i segmenteringen typemæssigt passe-
de bedst. Vi er klar over, at der er en overrepræsentation af kvinder i vores undersøgelse. 
Dog  mener vi ikke, at dette har nogen negativ betydning for undersøgelsen, idet det af-
spejler den overrepræsentation af kvinder, der er i forvejen er i ældresegmentet, jf. bilag 
8 – Kvinders overrepræsentation i ældresegmentet.  

Inspireret af Nielsens teori om Personas (L. Nielsen, 2011), har vi navngivet de fire typer, 
således at det stemmer overens med deres tilgang til IT og internettet. Testpersonerne er 
forskellige i forhold til dimensionerne tryg/utryg og kan, vil/kan ikke, vil gerne, som 
refererer til deres tilgang til IT og internettet herunder mobile enheder og apps.

7.1. Testperson 1: Den moderne

Testperson 1 (T1) , jf. billede 15, repræsenterer typen Storbyliv og karakteriseres som Den 
moderne. Han er 69 år og bosiddende på Frederiksberg i København.

7.0. Præsentation af 
  testpersoner

Kapitel 7

Billede 15
Testperson 1 (T1)
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Han skræmmes ikke af moderne teknologi, og er også indehaver af en smartphone, hvor 
han har downloadet en del apps bl.a. til at høre net-radio, læse nyheder, spille spil og 
tjekke bustider, jf. T1, video: 04:20. Han er tryg ved brugen af internettet og af netbank, 
som han også tilgår på sin smartphone via en app. Smartphonen ser han som et middel, 
der kan gøre hverdagen nemmere, og han er i den forbindelse ikke bange for at prøve 
nye ting med sin smartphone, jf. T1 video: 05:44. 

Han er meget tryg ved brugen af iPad og lader sig derfor ikke ”skræmme”, da han er 
bekendt med flere af funktionerne fra sin smartphone. Dog er han meget utålmodig og 
bruger derfor ikke tid på at læse hverken hjælpetekst eller menuen Hjælp. Han betragtes 
som værende moderne inden for teknologi, men hans utålmodighed gør, at han ikke er 
superbruger eller ekspert inden for mobile devices. 

T1 er tryg ved brugen af IT og internettet. Han vil gerne prøve nye teknologier og sprin-
ger gerne ud i nye udfordringer. Men trods hans gå-på-mod kan han ikke altid, jf. figur 
31

Figur 31
T1 – Den moderne
(Egen tilblivelse)
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7.2. Testperson 2: Den tøvende

Testperson 2 (T2), jf. billede 16, tilhører typen Boligejer med overskud og karakteriseres 
som Den tøvende. Hun er 71 år gammel og bor på Østerbro i København.

Hun bruger dagligt sin computer og internettet, som anses for at være hendes primæ-
re informations- og kommunikationskanal. Især e-mails er hendes primære kontaktkilde. 
Hun holder bl.a. kontakt med sin søn og hans familie i Brasilien via e-mails, jf. T2, video: 
00:10. Trods hendes deltagelse i it-undervisning i Ældresagen, er hun endnu ikke tryg 
ved at bruge sine private oplysninger på internettet. De behandles derfor med stor re-
spekt og forsigtighed. Hun er også ny i forhold til e-handel: ”Jeg har prøvet det til jul for 
første gang”, jf. T2, video: 00:40. For nylig er hun kommet på netbank. Via Ældresagen har 
hun deltaget i et kursus i Nem-ID og Borger.dk. Hun har desuden en gammeldags mo-
biltelefon, som udelukkende kan foretage opkald og sende tekstbeskeder. Det dækker 
hendes behov. 

Hun lader sig ikke skræmme af at anvende en iPad med touch. Hun er meget systema-
tisk  i sin tilgang og hun læser gerne alle hjælpetekster og hjælpemenuer inden hun går 
i gang med at løse et problem. Hun karakteriseres som den tøvende type, da hun har 
alt, hvad hun skal bruge for at blive superbruger af internettet og moderne teknologi, 
herunder apps. Men hun er stadig forsigtig med at færdes online. I forhold til vores op-
stillede dimensioner betegnes hun derfor som utryg. Men hun kan alligevel grundet sin 
systematiske tilgang meget og vil også gerne kaste sig over nye udfordringer, jf. figur 32 
på næste side.

Billede 16
Testperson 2 (T2)
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7.3. Testperson 3: Den selvkørende

Testperson 3 (T3), jf. billede 17, repræsenterer typen Velhavere og karakteriseres som 
Den selvkørende, da hun i relation til fokusområdet netop er selvkørende. Hun er 71 år 
og bor i Hørsholm.
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Figur 32
T2 – Den tøvende
(Egen tilblivelse)

Billede 17
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Hun er indehaver af en iPad, hvilken hun er meget begejstret for. Internettet er en uund-
værlig del af hverdagen og hun starter altid dagen med at tjekke mails, jf. T3, video1: 
00:19. Hun er meget tryg ved brugen af både computer og iPad og har været på netbank 
i mange år. Hun e-handler ligeledes ofte, som hun er meget tryg ved. Hun ser iPaden 
som informationskilde og kommunikationsværktøj. Hun har familie i udlandet, som hun 
ofte skyper med via sin iPad. Hun har downloadet mange forskellige apps, der kan gøre 
hendes hverdag nemmere. Det gør sig både gældende i det daglige, men i særdeleshed 
også på hendes mange årlige rejser, så hun kan medbringe vigtige dokumenter, bøger, 
aviser og musik på den lille mobile enhed.  

Hun er meget sikker i sin måde at anvende iPaden på og meget systematisk i sin frem-
gang. Hun har en meget ”eksplorativ adfærd”. Hun er selvkørende og karakteriseres som 
first mover inden for mobile devices i ældresegmentet. T3 er fuldstændig tryg ved at 
færdes online og navigere i sine mange apps. Hun både kan og vil udforske de mange 
spændende ting enheden indeholder, jf. figur 33.
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Figur 33
T3 - Den selvkørende
(Egen tilblivelse)
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7.4. Testperson 4: Den forsigtige

Testperson 4 (T4) , jf. billede 18, repræsenterer typen Komfort og hygge og karakteriseres 
som Den forsigtige. Hun er 75 år og bor på Frederiksberg i København.

Hun bruger dagligt sin computer til at gå på internettet, hvor hun primært tjekker e-mails, 
søger informationer og holder kontakt til sin datter og hendes familie i Italien og Schweitz. 
Internettet er altså den primære kommunikationskanal til familien i udlandet. Til trods for 
at hun i mange år har anvendt netbank og er meget tryg ved det, så er hun stadig utryg 
ved betalinger online og handler derfor ikke over internettet, jf. T4, video: 00:54. Hun er 
indehaver af en gammeldags mobiltelefon, som udelukkende kan foretage opkald og 
sende tekstbeskeder, men den dækker hendes behov. 

Trods hendes mange års erfaring med computeren, er hun meget utryg ved iPaden på 
grund af dens touch-funktion. Hun er meget forsigtig i sin tilgang og usikker på, hvordan 
hun skal håndtere den. Det giver hende nogle udfordringer og gør, at hun ofte ikke kan 
løse opgaverne, og har svært ved at navigere rundt i appen. Dette til trods for hendes 
positive indstilling - hun vil nemlig gerne prøve, jf. figur 34 på næste side. 

Billede 18
Testperson 4 (T4)
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Opsamling

Vi har nu præsenteret de fire testpersoner, som hver repræsenterer en relevant type in-
den for ældresegmentet. De fire testpersoner er meget forskellige, hvilket placerer dem 
langt fra hinanden i forhold til akserne tryg/utryg og kan, vil/kan ikke, vil gerne.  Fælles 
for dem er, at de alle bruger internettet som en integreret del af deres hverdag. Og det 
er et godt udgangspunkt for at komme til at bruge mobile devices og apps, hvis ikke det 
allerede er tilfældet.

I det følgende vil vi præsentere ekspertvurderingen foretaget af appen Medicintjek. Eks-
pertvurderingen har til formål at identificere de usability-problemer, som findes i appens 
brugerflade. Med afsæt i de identificerede problemer kan vi udforme undersøgelsesde-
signet, som skal danne rammen for vores fire usability-tests. �
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T4 - Den forsigtige
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I dette afsnit vil vi præsentere vores ekspertvurdering, som er baseret på Jacob Nielsens 
10 Heuristikker (J. Nielsen & Molich, 1990; J. Nielsen, 1993; 1994; 1995a). Ekspertvur-
deringen er den ene af de to nøglefaktorer i usability-processen, hvoraf den anden er 
selve usability-testen  (Chaffey, Chadwick, Johnston, & Mayer, 2009: 400). Som nævnt 
har ekspertvurderingen til formål at finde de usability-problemer, som findes i appens 
brugerflade. Identifikationen af problemerne skal efterfølgende danne grundlag for un-
dersøgelsesdesignet.

Ifølge Nielsen (1995a) er det umuligt for én person at identificere alle usability-problemer 
i en brugerflade, og metoden kan effektivisere ved at have flere evaluatorer. Dette under-
støttes af det faktum, at forskellige personer ikke finder de samme usability-problemer (J. 
Nielsen, 1995a).

Ekspertvurderingen er lavet på baggrund af to vurderinger foretaget af os selv som eks-
perterne, jf. bilag 3 og 4. For at identificere problemerne har vi uafhængigt af hinanden 
systematisk gennemgået appen Medicintjek  (Gregersen & Wisler-Poulsen, 2011: 64). 
Som illustreret i nedenstående Matrix 3, er der i alt identificeret 15 problemer. Heraf 10 
problemer identificeret af begge eksperter og 5 problemer er ikke identificeret af begge. 
Alle fundne problemer er i fællesskab blevet diskuteret, så kun de vigtigste problemer er 
medtaget i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. Alvorsgraden af de fundne 
problemer spænder fra 1-4 på skalaen  (Gregersen & Wisler-Poulsen, 2011: 82), som ses 
i nedenstående Matrix 4. 

8.0. Ekspertvurdering
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Én

Begge

Ialt

Identificerede 
problemer

5

10

15

1

2

3

4

Antal

5

7

2

1

Alvorsgrad
Matrix 3 (tv)
Identificerede problemer
(Egen tilblivelse)

Matrix 4 (th)
Alvorsgrader
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I det følgende vil vi gennemgå de identificerede problemer ud fra Jacob Nielsens 10 
heuristikker  (J. Nielsen & Molich, 1990; J. Nielsen, 1993; 1994; 1995a).

Heuristik 1: Systemstatus

Problem 1: Manglende brødkrummesti
Appens mange funktioner, menuer og niveauer kan bevirke, at brugeren mister overblik-
ket over, hvor i appen han befinder sig. Det forringer brugervenligheden.

Begge eksperter har identificeret dette problem. 

Alvorsgrad: 2

Løsning: Opret en brødkrummesti (J. Nielsen, 2007), der fortæller brugeren, hvor han 
befinder sig i appen. Dette hjælper med at bevare overblikket. 

Problem 2: Manglende nødudgang
Eksperterne mener, at appen skal udstyres med en såkaldt nødudgang, som tillader bru-
geren at komme tilbage til forsiden. Hvis brugeren har indtastet et produkt og bagefter 
ønsker at komme tilbage til forsiden, kan det være svært at se hvilken knap, der skal be-
nyttes, nemlig Cancel jf. billede 19. 

Billede 19
Cancel
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Begge eksperter har identificeret dette problem

Alvorsgraden: 2

Løsning: Appen skal udstyres med en klart markeret nødudgang (J. Nielsen, 1993). Bru-
geren skal kunne fortryde sin handling, komme tilbage til forsiden og foretage sin hand-
ling på ny. 

Heuristik 2: Sammenhæng mellem appen og den virkelige verden

Problem 3: Tvetydighed data
Der forefindes oplysninger i produktinformation, som for den enkelte ikke er relevante el-
ler kan være uforståelige. Følgende eksempler kendertegner dette problem. Præparatet 
Gabadoz har fx misvisende ”anbefalede doseringer”: 1) Dosering efter skriftlig anvisning, 
2) 1 tablet 2 gange daglig, 3) 1 tablet daglig, 4) 1 tablet 2 gange daglig”, jf. billede 20. 
Derudover får brugeren fx oplysninger om ”ATC-kode”, hvilket kan være uforståelig for 
den enkelte, da der tilmed ikke findes en forklaring, jf. billede 21. 

Begge eksperter har identificeret dette problem 

Alvorsgrad: 2

Løsning: Irrelevante informationer må ikke være tilstede  (Budiu & Nielsen, 2013; Cerejo, 
2012). Men såfremt informationer er vigtige, skal de udstyres med hjælpetekst.

Billede 20 (tv)
Anbefalede 
doseringer

 Billede 21 (th)
ATC-kode
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Problem 4: For få søgekriterier
Appen tillader kun brugeren at søge på to kriterier, nemlig produkt og virksomt stof. Der 
kan opstå et problem, såfremt brugeren ikke kan huske produktets navn eller det virk-
somme stof.

Begge eksperter har identificeret dette problem 

Alvorsgraden: 3 

Løsning: Søgefunktionen skal indeholde flere søgekriterier (J. Nielsen, 1993). Flere krite-
rier vil lette brugerens søgestruktur.

Heuristik 3: Bruger kontrol og –frihed

Problem 5: Navigation
Det er hensigtsmæssigt at kunne navigere frem og tilbage i appen, hvilket ikke er muligt 
på alle niveauer. De mange niveauer i appen, gør det muligt at bevæge sig dybere og 
dybere ind i appen. Mange af siderne er enten udstyret med en tilbage-knap, jf. billede 
23, eller en cancel-knap, jf. billede 24. en ingen af siderne er udstyret med en frem-knap.

Problemet opstår, hvis brugeren ved en fejl har trykket på tilbage, og ønsker at komme 
frem til det sted, hvor han sidst har været. Eksperterne mener, det er en ulempe, at siden 
ikke indeholder en frem-knap, da det besværliggør navigationen.

Billede 22 (tv)
Tilbage-knap

Billede 23 (th)
Cancel-knap
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Eksperterne har begge identificeret dette problem 

Alvorsgrad: 2

Løsning: Appen skal udstyres med klare frem- og tilbageknapper på samtlige sider, hvor 
der er flere niveauer (J. Nielsen, 1993). Dette forhindrer at brugeren farer vild gennem 
navigationen (Clark, 2012).

Problem 6: Skjult menu
De forskellige menupunkter i bunden af skærmen er ikke altid synlige, på grund af tasta-
turets visning, jf. billede 24 (marker). Det besværliggør navigationen mellem menuerne 
og brugeren mister overblikket over sin navigation. 

Én ekspert har identificeret dette problem

Alvorsgraden: 3

Løsning: Funktioner og knapper der har betydning for navigationen, skal altid være syn-
lige (J. Nielsen, 1993). I stedet for at dække en del af skærmbilledet, skal tastaturet for-
skyde skærmbilledet, således både skærm og menuvisninger vises på én gang, og intet 
bliver skjult.

Billede 24
Tastaturvisning
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Heuristik 4: Konsistens og standarder

Problem 7: Brug af engelske betegnelser
Der anvendes både danske og engelske betegnelser og derudover IT-termer, som kan 
være svære at forstå for en ældre bruger. Eksempler på dette er betegnelserne: Scan, 
Cancel og Done. 

Én ekspert har identificeret dette problem 

Alvorsgrad: 1

Løsning: Der skal konsekvent kun indgå danske termer i appen, og tale i et sprog, som 
brugerne,  de ældre forstår (J. Nielsen, 1993).

Problem 8: Uoverskuelig produktpræsentation
Når brugeren har søgt på et præparat og skal vælge den rigtige pakning, synes det 
uoverskueligt at listen ikke er opstillet i en tydelig logisk rækkefølge, jf. billede 25. Det 
kan forvirre brugeren og gøre det svært at finde netop det ønskede produkt.

Billede 25
Listevisning
Niveau 1
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Én ekspert har identificeret dette problem

Alvorsgraden: 1

Løsning: Listen skal være overskuelig, fx efter alfabetisk orden eller sorteret efter dosis, 
pakning eller producent. Det vil lette søgestrukturen, og det hurtigere at finde det nøjag-
tige præparat.

Problem 9: Menuen Kombinationstjek
I funktionen Kombinationstjek er det ikke tydeligt, hvilke præparater der kombinations-
tjekkes. Eksperterne finder det nødvendigt, at betjeningen af denne funktion skal være 
langt mere gennemsigtig. Kombination af flere lægemidler er en central funktion for bru-
geren, men uoverskuelighed gør det svært at benytte sig af den.

Begge eksperter identificerede dette problem

Alvorsgraden: 2

Løsning: Kombinationen skal være langt mere overskuelig (Cerejo, 2012; J. Nielsen, 
1993). Metasproget skal mindskes og tydeligere fremhæve, hvilke præparater der kom-
bineres.  

 

Heuristik 5: Forhindring af fejl

Problem 10: Stavefejl
Hvis man ikke staver korrekt i søgefunktionen, dukker der en fejlmeddelelse op med tek-
sten: ”Ingen lægemidler matcher dit søgekriterium”, jf. billede 26 på næste side. Søge-
funktonen kommer altså ikke med andre forslag til stavning, og fejlmeddelelsen er derfor 
ikke problemløsende.
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Begge eksperter identificerede dette problem

Alvorsgrad: 2 

Løsning: Hjælp til stavning, så brugeren undgår stavefejl, samt en forståelig og problem-
løsende fejlmeddelelse, der hjælper brugeren videre (Cerejo, 2012: 11; J. Nielsen, 1993).

Problem 11: Scan
Informationerne om et scannet produkt gemmes ikke automatisk. Det indebærer, at op-
lysninger forsvinder, såfremt brugeren ubevidst trykker væk fra det scannede produkt. 
Handlingen skal derefter gentages for at få oplysningerne tilbage. 

Én ekspert identificerede dette problem

Alvorsgrad: 2 

Løsning: Appen skal automatisk gemme det scannede produkt. En fejlmeddelelse vil 
desuden gøre brugeren opmærksom på ubevidste handlinger (J. Nielsen, 1993). 

Billede 26
Fejlmeddelelse
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Heuristik 6: Hellere genkendelse end brug af hukommelse

Problem 12: Søgefunktionens hukommelse
Medicintjek husker eller genkender ikke tidligere indtastede data og brugeren skal der-
for hver gang foretage en ny søgning. 

Dog indeholder appen funktionen Bogmærker, hvor brugeren selv har mulighed for at 
gemme produkter i en liste til senere brug. Eksperterne finder, at denne funktion er effek-
tiv, fordi appen her hjælper brugeren med at huske og genkende lægemidler til senere 
brug  (Guldbrandsen & Just, 2011). 

Begge eksperter identificerede dette problem

Alvorsgraden: 1

Løsning: Søgefunktionen skal huske tidligere indtastninger (J. Nielsen, 1993). Dette vil 
lette brugerens informationssøgning.  

Heuristik 7: Fleksibilitet og e!ektivitet i brugen

Problem 13: Knapper og funktioner overses
Der skelnes ikke i tilstrækkelig grad mellem nye og erfarne brugere. Den uerfarne bruger 
kan nemt komme til at overse funktioner særligt knappen produkt/stof grundet dens lidt 
skjulte placering. Hvis ikke brugeren er opmærksom og kommer til at aktivere denne 
knap, så der søges på det virksomme stof i stedet for produkt, kan han risikerer blot at få 
en fejlmeddelelse, jf. billede 27. 

Billede 27
Produkt/stof
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Vi kan altså konstatere, at såfremt brugeren overser vigtige knapper og funktioner, så 
kan det have konsekvenser for effektiviteten i brugen. Overses fx funktionen Bogmærke 
mister brugeren muligheden for at gemme et lægemiddel, jf. billede 28. 

Begge eksperter identificerede dette problem 

Alvorsgrad: 4

Løsning: Begynderbrugeren skal tilgodeses (J. Nielsen, 1993). Knapper og funktioner skal 
være langt tydeligere og mere fremtrædende (Cerejo, 2012). Såfremt søgefunktionen 
kan søge ud fra flere kriterier, vil dette ligeledes lette søgestrukturen (J. Nielsen, 1993).

Heuristik 8: Æstetisk og minimalistisk design

Problem 14: For meget irrelevant data
Der forefindes oplysninger i produktbeskrivelsen, der kan overskygge relevant infor-
mation. Appen er udviklet til almindelige borgere og ikke til et lægefagligt personale. 
Informationer som varenummer, ATC-kode, dosisdisponering og udleveringsgruppe er 
informationer, som forvirrer brugeren, jf. billede 29 på næste side. 

Billede 28
Bogmærker
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Begge eksperter identificerede dette problem 

Alvorsgrad: 1

Løsning: Irrelevante informationer må ikke være tilstede  (Budiu & Nielsen, 2013; Cerejo, 
2012; J. Nielsen, 1993).

Heuristik 9: Hjælp brugeren med at opdage og komme tilbage efter fejl

Problem 15: Fejlmeddelelse
Ved forkert indtastning i søgefeltet dukker en fejlmeddelelse op, som gør brugeren op-
mærksom på problemet, jf. billede 10 ovenfor. Problemet opstår, fordi fejlmeddelelsen 
ikke er problemløsende.

Én ekspert har identificeret dette problem

Alvorsgrad: 1

Løsning: Fejlmeddelelse og hjælpetekster skal være problemløsende og i et sprog bru-
geren forstår. Det vil hjælpe brugeren med at rette fejl og komme videre(J. Nielsen, 1993). 

Billede 29
Irrelevant information
i Produktinformation
Niveau 2
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8.1. Delkonklusion 

Ekspertvurderingen identificerede nogle centrale problemer i appens brugerflade. På 
baggrund af ekspertvurderingen kan vi konkludere, at der oprettes en brødkrummesti (J. 
Nielsen, 2007), så brugeren hele tiden ved, hvor han befinder sig i navigationen. Derud-
over skal appen udstyres med en klart markeret nødudgang (J. Nielsen, 1993), så bruge-
ren altid kan komme tilbage til start. 

Ydermere vurderede eksperterne, at appen ikke skal indeholde irrelevant information, da 
dette kan overskygge relevant information (J. Nielsen, 1993). Derudover skal knapper og 
funktioner udelukkende have danske betegnelser og være langt mere synlige og frem-
trædende. Således mindskes risikoen for, at brugeren overser dem. 

Eksperterne vurderer ligeledes, at søgestrukturen skal forbedres, således at det bliver 
muligt at søge ud fra mere end to søgekriterier. Og endelig skal begynderbrugeren til-
godeses blandt andet ved at implementere stavekontrol og gøre fejlmeddelelser mere 
problemløsende, således at brugeren kan ændre sin handling og komme videre. 
Med de identificerede problemer, har vi nu et klart overblik over, hvilke områder, der skal 
undersøges i vores usability-test. Ekspertvurderingen skal udgøre et solidt fundament for 
udformningen af undersøgelsesdesignet, som danner rammen om de fire usability-tests, 
som vi vil analysere i det følgende. �
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På baggrund af vores empiriske fundament har vi foretaget to analyser – en komparativ 
analyse og en analyse af Medicintjek som app. 

Vores analyser er foretaget på baggrund af de observatørnoter, som observatøren tog 
under testene. Disse tilvejebringer informationer som videooptagelserne ikke kan opfan-
ge såsom ændringer i stemningen. Empirien består ligeledes af to slags optagelser fra 
usability testene, således at testpersonerne både opleves udefra og indefra. Derudover 
har vi foretaget et interview både før og efter testene. Interviewet fungerer som en nul-
punktstest og giver os et indblik i, hvilken erfaring med og attitude de ældre har over for 
mobile devices og apps, og om de er trygge ved at færdes på internettet. Dette er vigtigt 
at vide, da tilpasningen af brugerfladen i høj grad hænger sammen de ældres tilgang til 
data særligt i forhold til søgning. 

I testene har vi  stillet alle testpersonerne overfor præcis de samme opgaver, hvilket giver 
os et stærkt empirisk grundlag, der er direkte sammenligneligt. Den komparative data 
giver et bedre grundlag for analysen og derved mere præcise resultater. 

9.0. Analyse
Kapitel 9
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I ekspertvurderingen identificerede vi 15 problemer. Disse 15 problemområder har re-
sulteret i de 9 opgaver, som vi vil analysere i det følgende. På baggrund af de 9 opgaver, 
har vi foretaget fire usability-tests med fire forskellige, relevante typer af ældre udvalgt på 
baggrund af segmenteringen. 

Med udgangspunkt i vores empiriske grundlag, usability testene, vil vi i det følgende 
foretage en komparativ analyse. For at kunne gøre dette har vi opsat nogle målepunkter, 
for at finde sammenlignelige mønstre og relationer i datamaterialet, som er kernen i ana-
lysearbejdet (Andersen, 2006, s. 185). Målepunkterne skal undersøge hvordan de ældre 

 Søger information
 Gemmer information
 Navigerer 
 Scanner

Vi vil ligeledes opstille nogle målbare metrikker på bl.a., hvor lang tid testpersonerne er 
om at løse opgaven. Dette vil vi gøre for at gøre den kvalitative data kvantificerbar og 
derved direkte sammenlignelig.

I det følgende vil vi foretage en komparativ analyse af de fire testpersonerne. I analysen 
lægger vi særlig vægt på hvilke forskelle og ligheder, der er blandt testpersonerne. Med 
afsæt i disse vil vi med inddragelse af vores tre teoretiske skoler komme med forslag til 
hvordan brugerfladen i en app kan tilpasses ældresegmentet. 

9.1. Komparativ analyse
Kapitel 9
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Målepunktet søgning undersøger hvordan ældre søger. Opgaverne 1, 2, 8, 8.1, 9 er ud-
formet, så de netop undersøger de ældres søgeadfærd. I det følgende vil vi præsentere 
og analysere opgaverne 1-9 med det mål at påvise hvilke tilpasninger, der skal foretages 
i appens brugerflade i forhold til tilpasningen til ældresegmentet. 

Opgave 1: Målepunkt Søg
I opgave 1 skal de ældre finde et velkendt produkt ved at søge via appens søgefelt. Op-
gaven er forholdsvis simpel, hvilket giver de ældre en mulighed for at lære appen at ken-
de. Vi er særligt opmærksomme på, om de ældre kan finde frem til hvordan de søger via 
appen, og om de har behov for at læse hjælpeteksten. Derudover er vi opmærksomme 
på, om der opstår tvivl og om der er elementer, der forstyrrer dem undervejs. 

Nedenfor ses det stillede spørgsmål:

Opgave 1

Du har netop fået en iPad i gave. Du vil prøve appen ”Medicintjek”. 
Du kunne godt tænke dig at finde information om en bestemt medicin
ved hjælp af appen.

Prøv at finde et produkt du kender, fx ”Panodil”

9.1.1. Målepunkt: Søg
       - Hvordan søger ældre?

Kapitel 9
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Det lykkedes alle testpersoner at løse opgave 1. Dog er deres tilgang forskellig.  Testper-
son 1 (T1) er meget målrettet og finder hurtigt frem til præparatet Panodil. Han løser op-
gaven efter 1 min. Testperson 2 (T2) og testpersen 3 (T3) har begge en mere systematisk 
tilgang. De bruger hhv. 3 og  4 min. på at løse opgaven. Som nybegynder lader T2 sig 
ikke skræmme af den mobile enhed, men hun har behov for informationer om brugen. 
Derfor læser hun som den eneste hjælpeteksten, jf. billede 30. T3 er den, der bruger 
længst tid, hvilket ikke skyldes opgavens sværhedsgrad, men snarere hendes meget eks-
plorative adfærd.

T3s eksplorative adfærd skyldes, at hun er meget tryg ved brugen af en iPad. Hun kender 
dens funktioner og touch skræmmer hende ikke. Som de andre ved hun også intuitivt, 
hvordan hun skal søge på et produkt via søgefeltet. Dog er hun mere målrettet i sin frem-
gang, og modsat de andre testpersoner, gør hun det uden at tøve. Hun udforsker appen 
og vil gerne se, hvilke informationer, der findes om det fundne produkt.

Hun fortsætter fx sin søgning for at finde bivirkninger, jf. T3 video: 03:58. Hun er den 
testperson, der bruger længst tid, 4 min., hvilket afspejler hendes nysgerrighed for at 
udforske appens funktioner. Når der er oplysninger hun ikke forstår, fx tilskudskode, prø-
ver hun at trykke på feltet for at få flere oplysninger. Men det er ikke muligt, jf. billede 31: 
T3 video: 04:37 på næste side. Analysen påviser altså, at der begreber i appen, som de 
ældre ikke forstår, og som er irrelevant for den almindelige ældre. Ligeledes påviste ana-
lysen, at de ældre ikke får den nødvendige hjælp, idet felterne ikke er klikbare. Der opstår 
her et problem for den ældre, da hun ønsker at få oplysninger om ukendt data. For en 
almindelig borger er dette ikke en vigtig information, og den bør derfor fjernes eller have 
en mindre central placering. Dette problem blev også identificeret i ekspertvurderingen, 
jf. Ekspertvurdering, problem 3 og 14.

Billede 30
Hjælpetekst
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Som Budiu & Nielsen (2013: 34) påpeger, er en app i forhold til et website mere simpelt 
opbygget, hvilket stiller større krav til indholdet. Ifølge Nielsen(Nielsen, 1994; 1995b) stri-
der dette mod Heuristik 8 om æstetik og minimalistisk design, som påpeger, at systemet 
ikke skal indeholde irrelevant information. På baggrund af analysen kan vi konkludere, at 
informationer i produktinformationen, der er uvedkommende og irrelevante for bruge-
ren, skal fjernes, da de relevante informationer overskygges og kan forhindre brugeren i 
at få dækket sit informationsbehov.

Sidste testperson, T4, løser også opgave 1. Til forskel fra de andre, er hun meget usikker 
i sin fremgang. Hun taster forkert nogle gange, hvilket kan skyldes, at det er første gang 
hun interagerer direkte med en brugerflade med touch, jf. billede 32: T4 video: 07:49). 
Trods lidt flere forsøg med indtastningen end de andre testpersoner, lykkes det også for 
hende at finde præparatet. I ekspertvurderingen blev det netop identificeret, at appen 
i højere grad skal understøtte og hjælpe ved staveproblemer, jf. Ekspertvurdering, pro-
blem 10. Ifølge Clark (2012) blev præmissen for menneske-maskine-interaktion ændret 
med indførelsen af touch-teknologien. Dette kommer til udtryk ved T4, som ikke intuitivt 
interagerer med brugerfladen.

Billede 31
T3 video: 04:37

Billede 32
T4 video: 07:49
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Analysen påviser altså, at interaktionen med touch skaber problemer for begynderbruge-
ren. Dette kan afhjælpes med en stavekontrol, der i henhold til Heuristik 7 vil skabe fleksi-
bilitet og effektivitet i brugen (Nielsen, 1993: 139) og i dette tilfælde tilgodese begynder-
brugeren. T1 og T4 bruger kortest tid på at løse opgaven, nemlig 1 min. Men, hvor T1 er 
meget sikker i sin sag, er T4 meget usikker og i tvivl om, hvad hun skal. De to testpersoner 
bruger altså den samme tid på at løse opgaven på trods af, at de er meget forskellige 
typer. Ud fra analysen kan vi altså konkludere, at selvom testpersonerne typemæssigt er 
meget forskellige løser de opgaven lige hurtigt. Deres forskellige personligheder skinner 
dog tydeligt igennem i deres fremgangsmetode. I en simpel opgave som opgave 1, hvor 
formålet er at søge efter et produkt, har dette dog ikke den store betydning. Men som 
analysen senere påviser vil deres tilgang og adfærd have en betydning på, hvordan de 
løser de mere komplekse opgaver, fx opgave 6, 7 og 8.

Vores analyse påviste, at testpersonernes forforståelse for teknologi herunder mobile en-
heder og apps har stor betydning for deres tilgang til appen. Testpersonernes kendskab 
til mobile enheder meget forskellig, hvilket analysen påvises har en betydning i deres 
interaktion med appen. 

T1 har i forvejen en smartphone, hvilket giver ham nogle fordele i forhold til interaktionen 
med touch. T3 har en tablet af samme mærke som enheden, der testes på (iPad), hvilket 
ligeledes giver hende nogle fordele. T3 overkommer allerede fra starten The Fat Finger 
Problem (Budiu & Nielsen, 2013: 34), da hun har en pegepen, som hun straks tager frem, 
da hun ved, at det kan være svært at ramme de rigtige taster, når man ikke kan føle dem. 
T2 og T4, som ikke har erfaring fra hverken smartphone, tablet eller en pegepen, prøver 
sig frem med touch-funktionerne. Dette resulterer i fejl i interaktionen, idet appen ikke 
altid opfanger, hvilke taster, der trykkes på, eller at de fx skriver det samme bogstav mere 
end én gang, jf. T4 video: 07:49. På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at test-
personernes erfaring har stor betydning for deres problemløsende tilgang og måden 
hvorpå de interagerer. Det er altså vigtigt at tage højde for både ekspertbrugeren og 
begynderbrugeren (Nielsen, 1993), hvilket også blev påpeget i ekspertvurderingen, jf. 
Ekspertvurdering, problem 13. 

På baggrund af analysen, kan vi konkludere, at testpersonernes IT-erfaring har stor ind-
virkning på, hvordan deres tankegang omkring teknologien er, og måden de løser opga-
ven på. T1 er tydeligvis vant til at benytte sig af søgemaskinen Google. Den refererer han 
til mange gange i løbet af usability-testen, og også her i opgave 1, da han finder ud af, at 
han skal søge efter et produkt, jf. billede 33: T1 video: 14:19 på næste side. 
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T3s forforståelse kommer til udtryk, idet hun viser, hvordan hun normalt gør brug af 
screenshot når hun vil gemme vigtige informationer. At tage screenshots via iPaden er 
en funktion, som hun har godt kendskab, og som hun bruger som en integreret del af sin 
hverdag. Som Simonsen pointerer, er det vigtigt at inddrage brugeren i udviklingen af 
brugerfladen, da de ældres erfaringsgrundlag kan have stor betydning for deres tilgang 
(2011: 566). Det er derfor vigtigt at tage højde for de ældres forskellige erfaringer i 
tilpasningen af brugerfladen.

Vi har at gøre med fire forskellige typer af ældre, som afviger i deres tilgang til måden, 
hvorpå de søger data, interagerer med iPaden og i det hele taget griber tingene an. 
Vores analyse påpeger, at ældresegmentet er et fragmenteret segment med stor forskel 
i erfaringsgrundlag og kendskab til teknologi, hvilket netop understøtter vores formod-
ninger til diversitet i segmentet. På baggrund af analysen kan vi konkludere, at ældreseg-
mentet er fragmenteret segment, og at de ældres forskelle skal tilgodeses i tilpasningen 
til ældresegmentet. 

På baggrund af analysen kan vi konkludere, at opgave 1 er en simpel opgave, som alle 
testpersonerne hurtigt løser. Der er stor forskel på, hvor lang tid testpersonerne bruger 
på efterfølgende at udforske Medicintjek. Det afhænger af, hvor nysgerrige de er efter at 
lære den nye app at kende. Her ses en tydelig sammenhæng med deres personlighed. 
Hvor T1 og T2 kun trykker sig videre på niveau 1, hvor man kan vælge pakning, så fortsæt-
ter T3, grundet hendes nysgerrighed og lyst til at udforske, videre på et dybere niveau.

På baggrund af analysen af opgave 1 kan vi påvise 2 centrale problemer i appens bru-
gerflade:

1. Fjerne irrelevant information. Produktinformationen indeholder irrelevant informati-
on. Overflødig og irrelevant data skal fjernes, da det overskygger relevante data (Nielsen, 
1994; 1995b).

2. Stavekontrol. Begynderbrugeren skal tilgodeses (Nielsen, 1993). 

Billede 33 
T1 video: 14:19
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Opgave 2: Målepunkt Søg
I opgave 2 får de ældre til opgave at finde et produkt, Vitalipid, som de ikke kender i for-
vejen. De kender kun de fire første bogstaver, Vita-. I denne opgave er vi særligt opmærk-
somme på, hvor godt de ældre finder den ønskede information frem via appens søgefelt, 
og hvad de skriver i søgefeltet. Vi undersøger, om den information de har til rådighed, 
er fyldestgørende, og om det i den forbindelse er tydligeligt for dem, at Vitalipid er et 
ernæringstilskud.

Nedenfor ses den stillede opgave:

Opgave 2

Du føler dig uoplagt i vintermånederne, og din læge har anbefalet et ernæringstilskud. 
Du kan ikke helt huske, hvad medicinen hedder andet, end at de starter med ”VITA-”.

Prøv at finde ernæringstilskuddet ved at indtaste ”VITA”.

Ligesom i den første opgave kan vi konstatere, at der er stor forskel på testpersonernes 
tilgang. På trods af det bruger alle testpersonerne 2 min. på at løse opgaven, på nær T4, 
som kun bruger 1 min. Dette er overraskende at hun bruger kortere tid på opgaveløsnin-
gen, da hun af natur er den mest forsigtige. T1 løser som den eneste ikke denne opgave, 
selvom han ellers søger på det rigtige produkt, Vitalipid, og også har svaret lige foran sig. 
Idet han ikke registrerer svaret, så vurderer vi ikke, at opgaven er løst korrekt.

T2, T3 og T4 finder uden problemer Vitalipid ved at taste ”Vita-” i søgefeltet. De præsen-
teres her for to valgmuligheder: Vitalipid Adult (til voksne) og Infant (til børn), jf. billede 
34 næste side. 
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Da testpersonerne alle er voksne, har vi en forventning om, at de instinktivt vælger Adult, 
hvilket de også gør alle sammen. De tre testpersoner befinder sig nu på niveau 1, hvor de 
kan vælge pakning, jf. billede 35. 

T3 fortsætter som den eneste på niveau 2, Produktinformation, jf. billede 36. Selvom op-
gaven ikke lægger op til det, undersøger hun grundigt funktionerne: Substitution, Ind-
lægsseddel og Kombinationstjek, som markeret på billede 7. Denne eksplorative adfærd 
er meget typisk for T3.

Kapitel 9

Billede 34 (tv)
Vitalipid

Billede 35 (th)
Vælg pakning

Billede 36
Substitution,
Indlægsseddel,
Kombinationstjek
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Ved lægemidlet Vitapilid er der kun én mulighed for valg af pakning på niveau 1. Det får 
T4  til at konkludere, at hun nu har løst opgaven. At T4 ikke fortsætter et niveau dybere, 
som appen ellers muliggør, tror vi skyldes, at hun simpelthen ikke er klar over denne 
mulighed. Hun kan ikke se nogen indikationer på, at man kan få flere informationer om 
produktet. Dette er til trods for, at det lille orange ikon ellers indikerer dette (Apple, 
2012b), jf. billede 6 forrige side. 

På baggrund af vores analyse, kan vi konkludere, at sporet (det lille orange ikon), der er 
lagt ud og skal lede den ældre videre, ikke er tydeligt nok. Ifølge Nielsen (2003) ligger 
det i den informationssøgendes natur, at fortsætte af stien så længe der er informations 
scents, der indikerer, at de kommer tættere på målet. Men idet det lille orange ikon ikke 
er tydeligt nok, fortsætter T4 ikke af informationsstien. Analysen påviser altså, at knapper 
og funktioner skal markeres mere tydeligt. Et problem, som også blev identificeret i 
ekspertvurdering, jf. Ekspertvurdering, problem 13.

Analysen påviser ligeledes, at der mangler en tydeligt markeret nødudgang (Nielsen, 
1993: 138). Den manglende mulighed for at komme tilbage til start, er et gennemgående 
problem for alle fire testpersoner, og er et brud på Heuristik 3, der omhandler brugerfri-
hed og –kontrol. Heuristik 3 fastslår, at brugeren skal have mulighed for at komme væk, 
hvis han har klikket sig hen til et uønsket sted (Nielsen, 1994; 1995b).

T1 vil gerne tilbage til forsiden for at foretage en ny søgning, men han har store pro-
blemer med at finde ud af, hvordan han kommer tilbage til start. Han trykker gentagne 
gange på ”slet”, dog uden effekt, jf. T1 video: 15:17. Han bruger iPadens hjem-knap, som 
markeret på billede 37, for at nulstille appen, men den starter den op på samme side, hvil-
ket undrer ham, jf. billede 38. Efter ca. 10 sekunder, hvor han tydeligt er meget frustreret, 
så får han hjælp af testlederen, der fortæller ham, at han skal bruge knappen Cancel for, 
at komme tilbage til forsiden.

Det undrer ham, at det netop er Cancel, han skal bruge og påpeger, at det for ham virker 
forkert, jf. T1 video: 16:05. Han nævner, at han aldrig ville have gættet denne knaps funk-
tion. Han havde derimod en forventning om, at knappen havde en langt mere alvorlig 
konsekvens. Som han selv udtrykker, så troede han, at ”den cancelerede det hele” (citat 
T1, jf. T1 video: 16:05). Cancel-knappens funktion, blev netop vurderet som et problem i 
ekspertvurderingen, jf. Ekspertvurdering, problem 2. 

Billede 37 (tv) 
iPad

Billede 38 (th)
T1 video: 15:58
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Eksperterne fandt det her hensigtsmæssigt at udstyre appen med en klarere markeret 
nødudgang (Nielsen, 1993: 138), der kan få den ældre tilbage til forsiden, hvilket vi på 
baggrund af analysen kan bekræfte, er en god ide.

Analysen har ligeledes påvist, at nødudgangen skal afspejle dens egentlige funktion. 
Ovenstående tydeliggør, at Cancel ikke er tillagt den rette signalværdi. Ingen af testper-
sonerne forstår tilsyneladende knappen og dens funktion, idet ingen af de fire testper-
soner slet ikke benytter sig af den. Det indikerer, at de enten ikke lægger mærke til knap-
pen, hvilket gør det til et informationsarkitektonisk problem, eller at de ligesom T1 ikke 
forbinder knappen med dens reelle funktion. Sidstnævnte skyldes, at betydningerne de 
ældre, kontra den almindelige bruger, tillægger forskellige ord, tilsyneladende er ikke 
er ens. Som Nielsens Heuristik 2 (Nielsen, 1993: 123) angiver, bør appen kommunikere 
i et sprog, de ældres er bekendt med. Det er ikke tilfældet her, hvor analysen tydligeligt 
påviser, at Cancel ikke er en del af de ældres digitale ordforråd. 

De ældre har som nævnt deres digitale erfaring fra færden på internettet, primært via 
deres PC. På en webside er det logoet i toppen af hjemmesiden eller det lille hjem-ikon, 
der bringer brugeren tilbage til forsiden. Hvis funktionen Cancel i stedet havde været 
placeret samme sted og været symboliseret ved enten Medicintjeks logo, jf. billede 39, 
eller et hjem-ikon, jf. billede 40, ville det formentlig have frembragt de rette associationer 
hos de ældre. Og de ville ikke have haft problemer med at identificere den rigtige knap 
for at komme tilbage til forsiden.

Vores komparative analyse påpeger, at der mangler en overordnet produktkategori, (jf. 
Utility, Nielsen, 1993: 25). Efter diverse startvanskeligheder får T1 uden problemer søgt 
Vitalipid frem og vælger som forventet præparatet til Adult. Det samme gør T2.

Billede 39 (tv)
Medicintjeks logo

Billede 40 (th)
Hjem-ikon
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På trods af, at de begge har fundet det rigtige præparat og egentlig har løst opgaven, 
er de fortsat usikre på, om Vitalipid overhovedet er et ernæringstilskud. T2 udtrykker at 
”der må da komme noget mere” [information, red.], jf. billede 41: T2 video: 10:14. Denne 
information får brugeren først på niveau 2, Produktinformation, hvor hverken T1 eller T2 
endnu har været. Ligesom T4 forbinder de ikke det lille orange ikon med muligheden for 
at fortsætte på næste niveau. T1 og T2 fortsætter derfor søgningen via søgefeltet og skri-
ver ”ernæringstilskud” i feltet, som var det en søgemaskine, jf. billede 42, T1 video: 17:47.
(marker)

Dette indikerer, at de ældre har en forventning om, at en overordnet produktkategori for 
ernæringstilskud skal komme frem. Da det kun er muligt at søge på enten produkt eller 
virksomt stof, giver det derfor intet resultat. At appen kun tillader at søge ud fra to krite-
rier vurderede eksperterne også som et problem, jf. Ekspertvurdering, problem 4. Dette 
vedrører appens Utility, som omhandler funktionaliteten og om denne er tilstede, således 
at brugeren har de nødvendige funktioner til at løse opgaven med (Nielsen, 1993: side).

På baggrund af analysen kan vi altså konkludere, at de ældre skal have muligheden for 
at kunne søge på flere søgekriterier end produkt og virksomt stof, som tillader de ældre 
at foretage en mere overordnet, fri søgning. Dette vil vi imødekomme ved, at oprette en

Billede 41
T2 video: 10:14

Billede 42
Ernæringstilskud
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overordnet kategori for alle lægemidler, fx ernæringstilskud, smertestillende etc. Dette 
giver en bedre søgestruktur og tillader de ældre at søge mere overordnet. På den måde 
kan appen imødekomme flere forskellige brugssituationer, og tage højde for, at den æl-
dre muligvis ikke kender eller har glemt produktets fulde navn. Dette bakkes også op af 
Nielsen som påpeger at man skal ”Minimize user memory load” (Nielsen, 1993: 129). Som 
bekendt forbedres hukommelsen ikke ligefrem med alderen, hvilket vi også skal tage 
hensyn til i tilpasningen af Medicintjek til ældresegmentet.

Efter T1s mislykkede søgning på ”ernæringstilskud” forsøger han igen at søge på pro-
duktet. Denne gang uden søgeresultat, jf. billede 43, T1 video: 17:27, hvilket skyldes, at 
han under søgningen ubevidst med sin tommelfinger kommer til at ramme knappen Pro-
dukt/stof til højre for søgefeltet (marker). Denne funktion anvendes, hvis man ønsker at 
skifte fra at søge på produktet til det virksomme stof. T1 søger nu på det virksomme stof 
og ikke produktet. Det giver ikke noget resultat, og han vælger at opgive at løse opgaven.

Analysen påviser, at placeringen af knappen Produkt/stof er problematisk, da den sidder 
alt for tæt på knappen ved siden af og er et resultat af The Fat Finger problem (Budiu & 
Nielsen, 2013: 134) Det, at han rammer knappen, skyldes dels at han ikke ligger mærke til 
den, idet knappen er så integrereret en del af designet, at den næsten er skjult. Og dels at 
knapperne sidder for tæt. Teorien påpeger, at jo tættere knapper sidder på hinanden, jo 
større skal de være (Clark, 2012: 310). Konventionen for størrelsen af knapper i en app er 
ifølge teorien minimum 7 mm i bredden (Apple, 2012a). Det opfylder denne knap faktisk, 
men vi kan dog konstatere, at T1 alligevel rammer knappen ved et uheld, hvilket fortæller 
os, at denne konvention ikke gælder i forhold til ældresegmentet, hvilket også blev påvist 
i opgave 1. 

Vi kan altså på baggrund af analysen konkludere, at knapperne i tilpasningen til ældre-
segmentet skal være større, mere tydelige end teorien foreskriver og være placeret 
længere fra hinanden. En anden mulighed ville være, at give de ældre en tour i appen 
første gang de starter den. Touren skal give de ældre en introduktion til alle appens knap-
per og funktioner. På denne måde minimeres ubevidste handlinger, der skyldes The Fat 
Finger Problem (Budiu & Nielsen, 2013: 34) .

Billede 43
T1 video: 17:27
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Både T2, T3 og T4 løser denne opgave. Dog føler T2 ikke, at hun har fået stillet sit infor-
mationsbehov, idet hun fortsat er usikker på, om produktet faktisk er et ernæringstilskud. 
Som den eneste søger T2 hjælp i hjælp-menuen, hvilket dog ikke løser problemet. På 
trods af, at hun har fået dækket sit objektive informationsbehov, har hun ikke fået dæk-
ket det subjektive, og det får hende til at lede i hjælp-menuen. Ifølge Simonsen (2011: 
566) er det objektive behov netop det, som skal dække brugerens informationsbehov, og 
det er ikke altid det samme som det subjektive behov. Mængden og typen af data skal 
tilpasses de ældres behov i forhold til den givne opgave og den givne situationen (Si-
monsen, 2011: 566). På baggrund af analysen kan vi altså udlede, at typen og mængden 
af data i appen ikke er tilstrækkelig tilpasset ældre, der ønsker yderligere informationer.

På baggrund af analysen af opgave 2 kan vi påvise 6 centrale problemer i appens bru-
gerflade:

1. Cancel har forkert signalværdi

2. Hjem-knappen bruges som nødudgang (Nielsen, 1994; 1995a)

3. Ubevidste handlinger. Knappen produkt/stof rammes ubevidst, hvilket enten skyldes 
en forkert placering eller at den er så integreret en del af designet, at den virker skjult. 

4. Det lille orange ikon overses til trods for denne overholder konventionen (Apple, 
2012a)

5. Søgefeltet bruges som en søgemaskine

6. For få søgekriterier. Manglende overordnet kategori for fx ernæringstilskud 
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Opgave 8: Målepunkt Søg
Søgefunktionen i Medicintjek indeholder to kriterier for søgning: Produkt og virksomt 
stof, jf. kapitel 4, Præsentation af appen Medicintjek. Der kan udelukkende søges vha. af 
disse to kriterier, og via kun én ad gangen. Brugeren skal fra begyndelsen gøre sig klart, 
om han vil søge på det ene eller det andet kriterium. Der skiftes mellem de to søgekrite-
rier på knappen øverst i højre hjørne på forsiden af appen, se billede 44.

Opgave 8 har til formål at undersøge om de ældre kan finde det virksomme stof i præpa-
ratet Zyrtec. Svaret findes både i produktinformation og i indlægsseddel, hvilket betyder 
at de ikke nødvendigvis skal benytte knappen produkt/stof for at få svaret. Vi er særligt 
opmærksomme på de ældres søgeadfærd, hvordan de finder frem til svaret, og hvilke 
handlinger de foretager for at dække deres informationsbehov.

Nedenfor ses den stillede opgaver:

Opgave 8

Du har fået et anfald af allergi og din læge har anbefalet dig præparatet ”Zyrtec”, 10 mg. 
14 stk.

Ved hjælp af ”Medicintjek” skal du finde ud af, hvad det virksomme stof i ”Zyrtec” 
er.

Billede 44
Produkt/stof
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T2 og T4 finder begge hurtigt det givne produkt, og løser efter 2 min. opgaven uden 
problemer. Idet de begge løser opgaven, får de efterfølgende stillet opgave 8.1.

T1 starter igen denne opgave ved at trykke på hjem-knappen for at nulstille appen, og T3 
afslutter opgaven med samme handling. Han er den eneste, som ikke løser opgave 8. Til 
trods for, at han befinder sig i præparatets produktinformation og i dets indlægsseddel, 
hvor svaret findes. Han er sikker på, at svaret står skrevet i indlægssedlen, men giver sig 
ikke tid til at finde det. Han løser derved ikke opgaven, som han bruger i alt 2 min på. 
Analysen påviser altså, at selvom T1 befinder sig det rigtige sted, får han ikke dækket sit 
informationsbehov. På baggrund af analysen kan vi konkludere, at indlægssedlen alt for 
teksttung. Når man skriver tekst til en app, stilles der krav indholdet som skal være kort 
og præcist (Budiu & Nielsen, 2013: 102)  

Det er problematisk, at T1 hverken kan finde svaret i produktinformationen, da svaret 
er præsenteret lige foran ham. Han bruger ikke tid på at læse indlægssedlen. Analysen 
påviser altså, at overflødige data overskygger relevante data. Som analysen af opgave 
1 og 4 også påpegede, må appen ikke indeholde irrelevant information, da det kan over-
skygger relevante data (Nielsen, 1994; 1995b). Dette kan forhindre de ældre i at opfylde 
sit informationsbehov (Simonsen, 2011: 566). Derfor lever appens produktinformation 
og indlægsseddel ikke op til Nielsens Heuristik 8 (Nielsen, 1994; 1995b). En løsning på 
problemet er som nævnt, at produktinformationen udelukkende skal indeholde oplysnin-
ger, der er relevante for brugeren. 

Ydermere, skal teksten i Medicintjek skrives i et kort og præcist sprog, hvor kun essensen 
af indholdet fremgår  (Budiu & Nielsen, 2013: 101-102). En anden løsning er, at indlægs-
sedlen skal indeholde flere hyperlinks for at give de ældre et hurtigt overblik over ind-
holdet. Nødvendigheden af dette blev også påvist i opgave 5. 

I modsætning til T1, løser de tre andre testpersoner opgave 8. 

T3, som også løser opgaven, har en anden fremgangsmåde. Hun søger det givne præpa-
rat frem via søgefeltet, og kigger i produktinformation, hvor hun ikke synes at finde svaret, 
hvilket det ellers gør. Derfor fortsætter hun i indlægssedlen, jf. T3 video: 29:09. Hun finder 
frem til det virksomme stof i indlægssedlen, jf. billede 45: T3 video: 29:50 på næste side, 
men bliver forvirret af de mange lægefaglige informationer, som hun ikke forstår og ud-
trykker sig således: ”Det blev jeg ikke meget klogere af. Da jeg ikke er læge og ikke kan 
latin, så ved jeg ikke hvad det [virksomme stof, red.] betyder” (citat T3, jf. billede 46: T3 
video: 30:35 på næste side). 



101

Kapitel 9

T3 finder altså svaret på opgaven, men hun opgiver alligevel at løse opgaven, da hun ikke 
selv mener at have dækket sit informationsbehov. Hun vil gerne vide, hvad det virksomme 
stof betyder i relation til det specifikke præparatet. Derfor får hun ikke dækket sit subjek-
tive behov (Simonsen, 2011: 566). Hun får dog dækket sit objektive behov (Simonsen, 
2011: 566), idet hun faktisk finder svaret på opgaven. Men i og med, at hun ikke er klar 
over dette, så har det ingen værdi. 

Billede 45
T3 video: 29:09

Billede 46
T3 video: 30:35
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Som analysen i opgave 1 også påviste, er det netop det objektive behov, der skal dække 
brugerens informationsbehov, hvilket ikke altid er det samme som det subjektive behov 
(Simonsen, 2011: 566). På baggrund af analysen kan vi altså konkludere, at typen og 
mængden af data ikke er tilstrækkelig tilpasset den ældres informationsbehov (Si-
monsen, 2011: 565), der forvirres af de mange, for hende, irrelevante informationer. For 
at imødekomme dette problem skal mængden af information tilpasses de ældre (Simon-
sen, 2011). 

På baggrund af analysen af opgave 8 kan vi påvise 3 centrale problemer i appens bru-
gerflade:

1. Indlægssedlen lever ikke op til kravene for tekst til mobile enheder (Budiu & Nielsen, 
2013: 102)  idet den er for teksttung og ikke kommunikerer klart og tydeligt.

2. For meget irrelevant information forstyrrer forståelsen.

3. Typen og mængde af data er ikke tilpasset de ældres informationsbehov (Simonsen, 
2011: 565).

4. Manglende nødudgang (Nielsen, 1993: 138) . Den ældre anvender hjem-knappen.
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Opgave 9: Målepunkt Søg

I opgave 9 undersøger vi, hvordan de ældre via appen søger efter Sundhedsstyrelsens 
kontaktinformationer, jf. kapitel 4, Præsentation af appen Medicintjek. Vi er særligt op-
mærksomme på de ældres tilgang til opgaven, dvs. om de bruger lang tid på at lede efter 
svaret, om de bliver distraheret undervejs eller om de går direkte til Hjælp, hvor svaret 
findes, jf. bilag 6:Undersøgelsesdesign. 

Nedenfor ses den stillede opgave:

Opgave 9

Du har en ide til en forbedring til ”Medicintjek” og vil derfor gerne kontakte Sundheds-
styrelsen, som har lavet appen.

Find en måde at komme i kontakt med Sundhedsstyrelsen på ved hjælp af appen.

Opgave 9 er i sig selv meget fri i forhold til de andre opgaver, da der ikke henvises til 
nogen bestemt funktion i appen. Overraskende nok, er der kun én ud af de fire testper-
soner, der løser opgaven.
 
Analysen af denne opgave påpeger de ældres søgeadfærd, som i høj grad afspejler de-
res erfaring fra søgemaskiner på internettet. Alle fire testpersonerne ønsker at finde svaret 
uden for appen, men testleder minder dem om, at de skal finde dem ved hjælp af appen. 

Alle testpersonerne bruger intuitivt at finde Sundhedsstyrelsens kontaktinformationer 
ved at skrive ”Sundhedsstyrelsen” i søgefeltet. Da appen kun tillader de ældre at søge på  
enten produkt eller virksomt stof, får de derfor en meddelelse om, at ”ingen lægemidler 
matcher din søgning”, jf. billede 47: T1 video: 43:35.

Billede 47
T3 video: 43:35
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T1 går efterfølgende ind i hjælp-menuen og læser denne. Det er værd at bemærke, at det 
er første gang han bruger tid i Hjælp. Han konstaterer, at han med fordel kunne have søgt 
hjælp her i forbindelse med de andre opgaver, fx opgave 6 om Kombinationstjek. For at 
påvise om det har nogen betydning, at de ældre har et større kendskab til appen, får han 
efter denne opgave 9 lov at løse denne opgave én gang til, jf. opgave 6. Han scroller ned 
gennem teksten i Hjælp-menuen, men kommer aldrig helt ned til bunden, hvor svaret 
findes. Han går i stedet i menuen Nyheder og leder efter svaret der og nævner endnu 
engang, at han normalt ville anvende søgemaskinen Google. Igen prøver han at skrive 
”Sundhedsstyrelsen” i søgefeltet. Efter 4 min. opgiver han at løse opgaven.

T2 trækker ligeledes referencer til sin erfaring med brugen fra PC og internettet, hvor hun 
normalt søger kontaktinformationer på Krak.dk. Hun går ligesom T1 ind i menuen Nyhe-
der for at lede efter svaret, men opgiver efter 4 min. at løse opgaven.

T3 opdager hurtigt, at der kun kan søges på lægemidler i søgefeltet. Hun går derefter 
igennem menuerne Nyheder, Søg og Bogmærker for at finde svaret. I Bogmærker noterer 
hun sig, at hun kunne have brugt denne funktion til løsning af opgave 3. Derfor får hun 
også lov til at løse denne opgave igen, jf. opgave 3. Hun ender til sidst i menuen Hjælp, 
hvor hun efter 2 min. finder svaret. 

Efter at T4 har forsøgt at skrive ”Sundhedsstyrelsen” i søgefeltet, trykker hun på iPadens 
hjem-knap for at nulstille appen. Idet tastaturet er fremme fra hendes tidligere søgning, 
skjules menupunkterne i bunden af skærmen, jf. billede 48: T4 video: 35:27. For at få ta-
staturet væk, skal hun trykke på Cancel til højre for søgefeltet, hvilket hun ikke er klar over. 
At tastaturet skjuler menupunkterne, hvilket besværliggør navigationen. Et problem som 
blev identificerede i ekspertvurderingen , jf. Ekspertvurdering, problem 6. 

I og med T4 ikke kan se menupunkterne i bunden, tænker hun ikke på at søge efter svaret 
i disse, som de andre testpersoner ellers gør. Hun opgiver at løse opgaven efter 4 min.  

Billede 48
T4 video: 35:27
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Analysen påviser, at ingen af testpersonerne intuitivt leder efter Sundhedsstyrelsens kon-
taktinformationer i menuen Hjælp. Derimod trækker de på den erfaring, de har fra deres 
færden på internettet og bruger søgefeltet som en søgemaskine. Som Simonsen (2011: 
566) pointerer, er det vigtigt at vide præcist, hvordan de ældre søger data og ud fra dette 
tilpasse Medicintjek. På baggrund af analysen kan vi altså konkludere, at appen i højere 
grad skal imødekomme de ældres normale søgemønstre og tilpasses i forhold til dem. 
Dette betyder at søgefeltet skal gøres mere frit, hvilket analyserne i opgave 2, 4, 6 og 8 
ligeledes påviste.

Selv da T1 går ind i hjælpemenuen og faktisk befinder sig det rigtige sted, finder han 
aldrig svaret. Det skyldes bl.a. den store mængde tekst. Som nævnt i opgave 3, skal det 
være langt mere overskueligt at finde de relevante informationer i menuen Hjælp og di-
verse hyperlinks kan med fordel hjælpe med. 

Denne opgave tydeliggør de ældres erfaring fra internettet og brugen af søgemaskiner. 

På baggrund af analysen af opgave 9 kan vi påvise 4 centrale problemer i appens bru-
gerflade:

1. Søgefeltet skal tillade de ældre at søge på flere kriterier end produkt/stof.

2. Manglende nødudgang (Nielsen, 1993). De ældre anvender hjem-knappen uden held. 

3. Hjælp-menuen er for teksttung (Budiu & Nielsen, 2013). 
 
4. Tastaturet skjuler menuerne, og besværliggør navigationen.
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Målepunktet Gem har til formål at undersøge hvordan ældre gemmer information. Me-
dicintjeks gemme-funktionen tillader de ældre stjernemarkere et lægemiddel og derved 
oprette en liste med præparater, som vil blive huske til senere brug, jf. kapitel 4, Præsen-
tation af appen Medicintjek - Bogmærker.

Opgave 3: Målepunkt Gem
Opgave 3 har til formål at undersøge, om de ældre kan betjene appens gemme-funktion 
Bogmærker.  Og i den forbindelse om de ældre lægger mærke til stjernemarkeringen i 
produktinformation, som netop bruges, når man skal gemme et produkt. Ydermere er vi 
opmærksomme på, om de ældre benytter sig af andre metoder for at gemme, og endelig 
om brugeren søger hjælp i menuen Hjælp.

Nedenfor ses den stillede opgave:

Opgave 3

Du vil gerne kunne huske ”Vitalipid”, som du netop har fundet, til en næste gang.

Find ud af via ”Medicintjek” om du har mulighed for at gemme ”Vitalipid”. 

Ingen af testpersonerne løser opgave 3. Dog finder en af T3 en alternativ måde at løse 
opgaven på. Det fortæller os, at selvom hun ikke bruger funktionen Bogmærke, så får hun 
alligevel løst problemet. T3 fortæller, at hun ofte tager et screenshot for at gemme og 
huske informationer til senere brug, jf. billede 49: T3 video: 05:45. 

9.1.2. Målepunkt: Gem
                   - Hvordan gemmer ældre?

Kapital 9

Billede 49
T3 video: 05:45
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T3s intention om at gemme informationer ved at tage et screenshot, stemmer godt over-
ens med Guldbrandtsen & Justs definitioner for online kommunikation, hvor brugeren 
bliver medproducent af indholdet (2011: 1099). T3 former selv enhedens indhold ved at 
gemme oplysninger. Det viser, at hun trods hendes erfaring med en mobile device endnu 
ikke kan gennemskue den nye apps funktioner og muligheder.  

De resterende tre testpersoner opgiver at løse opgaven. Tilgangen til opgaven er meget 
forskellig. Dog er det ens for alle testpersoner, at de er meget i tvivl om, hvordan opgaven 
skal løses.

T1 hviler lidt ved denne opgave. Han er i tvivl om, hvordan han skal gribe det hele an. Det 
skyldes, at han ikke umiddelbart ved hvilken funktion, han skal anvende. Han leder efter 
en knap på niveau 1, der decideret hedder Gem, jf. billede 50: T1 video: 19:29. Men, da 
han ikke kan finde en sådan efter at have ledt i 2 min., så opgiver han helt at løse opgaven. 
Han søger ikke hjælp i hjælp-menuen.

Ligesom T1, leder T2 instinktivt efter en knap, der hedder Gem, men finder hurtigt ud af, 
at den ikke findes. Da hun ikke kan finde den ønskede knap, drager hun nytte af sin viden 
fra brugen af PCer: ”Hvis det nu var på computeren, så er der en knap, hvor jeg siger Gem 
eller Gem-som. Og så kunne jeg gå ind og vælge, hvor jeg ville gemme den” (citat T2, jf. 
billede 51: T2 video: 15:24). Disse erfaringsbaserede kompetencer, er ifølge Simonsen 
(Simonsen, 2011: 565) meget vigtige at inddrage, da det har en stor indflydelse på tilgan-
gen og logikken for den ældre i forhold til brugen af appen.

Billede 50
T1 video: 19:29

Billede 51
T2 video: 15:24



108

Kapitel 9

T2 bliver frustreret, da hun ikke kan finde gem-knappen. Men hun opgiver ikke af den 
grund. Hun bruger i alt 7 min. på at finde en løsning. Hun afbryder også sin igangværen-
de handling for at søge svar i hjælpemenuen. Hun går i gang med at læse i den teksttun-
ge hjælp-menu. 
Eftersom hun har læst ned til teksten om Bogmærker knytter hun ikke ordet bogmærke 
til at gemme. Hun bliver forvirret af de mange informationerne, hun netop har læst: ”Jeg 
bliver alt for hen-vildledt her! Altså du kan scanne (…). Bogmærker, her kan du finde – men 
jeg skal jo gemme den?” (citat T2, jf. billede 52: T2 video: 14:13). 

T2 bliver i hjælp-menuen præsenteret for rigtig mange informationer. Hun bliver irriteret 
over ikke at kunne have finde svaret på det sted, som hun ellers forventede. Dette er et 
tegn på, at hjælpeteksten ikke er problemløsende og at den megen irrelevante infor-
mation overskygger den relevante information. Et problem der også blev identificeret i 
ekspertvurderingen, jf. Ekspertvurderingen, problem 3, 14 og 15. 

Analysen påviser altså, at T2 ikke finder den hjælp hun søger, hvilket skyldes opbygningen 
af hjælp-menuen. T1 søger slet ikke hjælp i hjælp-menuen, hvilket kan skyldes at der ikke 
er de rette krydsreferencer til nyttige informationsstier (Nielsen, 2003; 2004).

Ligesom de andre testpersoner kan T4 heller ikke finde ud af at gemme og søger, som 
de andre efter en knap ved navn Gem. Da det ikke lykkedes, læser hun appens funktioner 
højt og ender i menuen Hjælp, jf. billede 53: T4 video: 10:56. 

Billede 52
T2 video: 14:13

Billede 53
T4 video: 10:56
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Analysen påviser altså, at de ældre ikke får dækket deres informationsbehov (Simonsen, 
2011: 566). Selvom T2 og T4 søger i hjælp-menuen, dækker dette ikke deres informati-
onsbehov. Ifølge Cerejo (2012) skal designet i en app netop få informationsarkitekturen, 
indholdet og funktionaliteten til at gå op i en højere enhed. Designet skal give et hurtigt 
overblik (Cerejo, 2012), hvilket ikke er tilfældet i den nuværende hjælpe-menu. For meget 
information i forlængelse af hinanden, får T3 til at opgive at finde svaret, og den utræ-
nede T4 er ikke bevidst om, at svaret findes der, hvor hun befinder sig. Dette påviser, at 
designet ikke er udformet efter de ældres behov. 

På baggrund af analysen kan vi konkludere, at appen skal indeholde en hypertekst  (Guld-
brandsen & Just, 2011: 1099) , der både kan vise de ældre, at der findes mere tekst end 
det fremviste.  Derudover skal flere hyperlinks i hjælpeteksten optimere denne, så de 
ældre, ikke er nødsaget til at læse irrelevant information (Nielsen, 1994; 1995a) for at 
finde frem til det ønskede. Ifølge Heuristik 6 bør systemet netop minimere belastningen 
af den ældres hukommelse ved at synligøre en mulig handling (Nielsen, 1993: 129). Hy-
pertekst er desuden en af kendetegnene ved online kommunikation, der er med til at 
skabe en flerdimensionel verden (Guldbrandsen & Just, 2011: 1099) . Og i dette tilfælde, 
er det med til at øge brugervenligheden ved at skabe nyttige informationsstier (Niel-
sen, 2004). Det er vigtigt, at appen har et skudsikkert navigationskort (J. Nielsen, 2007), 
der gør de ældre opmærksomme på, hvor de befinder sig, så de ikke mister overblikket.

T3 er modsat de andre hurtig til at finde en måde, hvorpå hun kan gemme informationen 
og derved løse sit problem. Hun refererer til, hvordan hun normalt gemmer informatio-
ner på sin iPad. Hun tager med det samme et screenshot og fortæller, at kopien vil blive 
gemt i Foto4 , jf. billede 54: T3 video: 09:17. T3 benytter sig ofte af denne metode, når 
hun ønsker at gemme vigtige data, derfor tænker ikke på, at selve appen indeholder 
en gemme-funktion. T3 får dækket sit informationsbehov efter 1 min. ved at foretage 
screenshottet, men hun løser ikke den konkret stillede opgave, da hun ikke benytter sig 
af den ønskede funktion, nemlig Bogmærker. 

Billede 54
T3 video: 09:17

4. Foto er en anden applikation på den mobile enhed, indeholdende de billeder der 

bliver taget med enhedens kamera eller via funktionen screenshot.
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T3 får som den eneste af testpersonerne lov til at løse opgave 3 igen. Det skyldes, at hun 
i forbindelse med løsningen af opgave 9, hvor hun befinder sig i hjælp-menuen, tilfæl-
digt kommer til at læse om netop bogmærke-funktionen. Det går op for hende, at hun 
kunne have brugt denne viden tidligere. I det andet forsøg på løsningen af opgave 3, har 
hun fået bedre kendskab til appen og dens funktioner, hvilket også resulterer i, at hun 
har langt nemmere ved at anvende Bogmærker. Hun kigger først i menuen Bogmærker 
og går derefter til produktinformationen for Vitalipid. I anden omgang lægger hun nu 
mærke til stjerne+symbolet. Som vist på billede 55: Stjerne+symbol og billede 56: T3 
video: 41:24, får T3 stjernemarkeret produktet, og det kan efterfølgende findes i menuen 
Bogmærker. T3 løser altså opgave 3 i andet forsøg. På baggrund af analysen, kan vi kon-
kludere, at teksten i menuen Hjælp skal være lettere tilgængelig, overskuelig og anvende 
begreber som Gem og ikke Bogmærker, som de ældre kan genkende.

Billede 55
Stjerne+symbol

Billede 56
T3 video: 41:24
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På baggrund af analysen kan vi altså konstatere, at de to forbundne handlinger, stjerne-
markering og menuen Bogmærker, ikke kognitivt skaber en forbindelse hos de ældre. 

Vi havde en forventning om, at de ældre ville have kendskab til ordet bogmærker og 
forbinde funktionen med at gemme, da det er en normal måde at gemme websites i sin 
browser. De ældres sene digitalisering har her en indvirkning på deres sproglige forståel-
se af den teknologi, der i deres tilfælde er hentet fra PC-kurser. Deres erfaringsgrundlag 
og normale tilgange til IT-teknologien spiller her en betydelig rolle, da de forbinder det 
at bruge en mobile device med at bruge en computer, og derfor søger de lignende og 
genkendelige funktioner. Der er altså ikke sammenhæng mellem appens sprogbrug og 
den virkelige verden (jf. Heuristik 2, Nielsen, 1993: 123). Vi mener med udgangspunkt 
i Heuristik 2 (Nielsen, 1993: 123), at symbolet stjerne+ skal hedde noget velkendt som 
Gem og derved have samme navn som menuen, så de ældre nemt vil kunne afkode og 
forbinde de to funktioner med hinanden. 

I Medicintjek er Bogmærker brugerens eneste mulighed for at personalisere indholdet. 
Ifølge Guldbrandsen og Just (2011: 1099) er et af de centrale kendetegn ved online kom-
munikation, at brugeren bliver medproducent, dvs. at brugeren kan gemme og huske 
indhold i appen. Lykkes det ikke de ældre at finde bogmærke-funktionen har denne in-
gen værdi og derved forsvinder muligheden for personalisering. Så vigtige funktioner 
skal altid være tydelige, og må ikke forstyrres af mindre vigtige funktioner (Cerejo, 2012: 
6), hvilket også blev tydeliggjort i ekspertvurderingen, jf. Ekspertvurdering, problem 13. 
Det er endnu et argument for, at navnet på menuen Bogmærker skal ændres til Gem og 
derved tilpasses brugerens tilgang til data (Simonsen, 2011: 566). 

Et andet problem, som  analysen påviser er at det ældre ikke bemærker stjerne+, hvilket 
kan skyldes knappens placering. Med udgangspunkt i analysen vurderer vi dog, at hvis 
navnet ændres, så vil de ældre genkende funktionen og derved også bemærke den. Vi 
mener ikke at placeringen bør ændres, hvilket bakkes op af teorien, der foreskriver, at 
knapper med funktioner, der tillader brugeren at editere og gemme skal være placeret 
øverst i brugerfladen, altså væk fra tommelfingerens zone (Clark, 2012: 293).

På baggrund af opgave 3 kan vi påvise 2 centrale problemer i appens brugerflade:

1. Bogmærker har ikke den rette signalværdi. Denne funktion skal kaldes Gem, som er 
et begreb de ældre kan relatere til. Den eneste mulighed for personalisering mistes, hvis 
ikke den ældre kender funktionen.

2. Hjælp-menuen er uoverskuelig, hvorfor der skal indføres flere hyperlinks for at skabe 
et bedre overblik og gøre det nemmere for de ældre at finde relevant information.
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Målepunktet Navigation skal undersøge hvordan ældre navigerer i appen, og hvordan de 
interagere med brugerfladen for at finde vej. Vi ønsker at undersøge om appen har de 
nødvendige informationsstier og om appens informationsarkitektur tillader de ældre at 
få dækket deres informationsbehov. 

Opgave 4: Målepunkt Navigation
Opgave 4 undersøger om de ældre kan finde frem til den korrekte information i form af 
den rigtige pakning (mg/stk.), og om de kan finde frem til den anbefalede dosering. Vi 
ønsker altså dels at teste informationsarkitekturen i forhold til synligheden af knappen 
Indlægsseddel, dels om de ældre forstår den information, de præsenteres for. Og en-
delig, hvordan de generelt navigerer rundt i appen, jf. kapitel 4, Præsentation af appen 
Medicintjek.

Nedenfor ses den stillede opgave:

Opgave 4

Du har netop været ved din læge, som har konstateret, at dit kolesteroltal er for højt. Din 
læge har ordineret medicinen ”Tredaptive”, 1000 mg+20 mg., 2x98 stk., mod forhøjet 
kolesterol.

Du er blevet i tvivl om, hvordan du skal tage medicinen. Find ”Tredaptive” i ”Medi-
cintjek” og find svaret.

Ligesom i opgave 2, bruger T1 ofte iPadens hjem-knap for at nulstille appen og komme 
tilbage til start. Da dette ikke virker, bruger han igen slet-knappen på tastaturet for at kun-
ne foretage en ny søgning, jf. T1 video: 21:02 . 

Både T1 og T3  får uden yderligere problemer vha. søgefeltet fundet frem til det ønskede 
præparat, Tredaptive. De vælger begge uden nærmere overvejelser den øverste pakning 
på listen, 1000 mg+20 mg., 2x28 stk. Det er ikke den korrekte pakning i forhold til opga-
vebeskrivelsen, der siger 1000 mg+20 mg., 2x98 stk.

9.1.3. Målepunkt: Navigation
                   - Hvordan navigerer ældre?

Kapitel 9
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Det har dog ikke den store betydning for løsningen af denne opgave. At testpersonerne 
ikke vælger den korrekte pakning kan enten skyldes, at de ikke har læst opgaven grun-
digt nok og derved ikke har bidt mærke i doseringen og antal. Eller at de simpelthen ikke 
lægger mærke til, at de tre pakninger er forskellige. Dette ville ikke være underligt, da de 
rent faktisk ligner hinanden fuldstændig, jf. billede 57: T1 video: 21: 38 . I Ekspertvurde-
ringen blev dette netop identificeret som et problem, jf. Ekspertvurdering, problem 8.

Data er de semiotiske tegn, som brugeren søger frem (Simonsen, 2011: 566), og vi kan 
altså på baggrund af analysen konlkudere, at de data, som de ældre præsenteres for her, 
ikke er markeret tydeligt nok. Som Budiu & Nielsen (2013) påpeger, er en app i forhold til 
et website mere simpelt opbygget, hvilket stiller større krav til indholdet. 

Vi kan konkludere, at niveau 1, listen med valg af pakning skal være langt mere oversku-
eligt. Forskellene på pakningerne skal her være  tydeligere markeret, for på den måde 
at give de ældre et hurtigt og overblik over de forskellige præparater. Producenten har 
en central placering i forbindelse med præsentationen af produktet, hvor producentens 
navn står i parentes, jf. billede 26 ovenfor. For de ældre er dette ikke en vigtig informati-
on, og den bør derfor fjernes eller have en mindre central placering. Dette bakkes op af 
Heuristik 8, som påpeger, at systemet ikke bør indeholde information, som er irrelevant 
eller sjældent bruges (Nielsen, 1994; 1995b).

Vores analyse påviste, at appen i tilpasningen skal være mere hypertekstuel (Guldbrand-
sen & Just, 2011: 1099)  der leder de ældre videre til nyttige informationsstier (Nielsen, 
2004). 

Billede 57
T1 video: 21:38



114

Kapitel 9

T1, T2 og T3 finder alle svaret på denne opgave i produktinformation.  T1 og T2 bemærker 
dog den tvetydige beskrivelse af dosering: 1 tablet, 2 tabletter 1 gang daglig, jf. billede 
58: T1 video: 22:07, hvilket også blev identificeret som en problem i ekspertvurderingen, 
jf. Ekspertvurdering, problem 3. Tvetydigheden får T1 til at trykke på feltet Anbefalede 
doseringer. Men da feltet ikke er hypertekstuel, altså klikbart, ledes han ikke videre til et 
dybere niveau, som han ellers ønsker. Efter flere tryk på det ikke-klikbare område, kon-
staterer han lettere forvirret, at ”så er den [opgaven, red] vel løst” (Citat T1 video: 22:11). 
Han konkluderer ud fra produktinformationen, at det rigtige svar er én tablet daglig, jf. T1 
video: 22:16, hvilket kun er delvist rigtigt.

T2 undrer sig over den meget tvetydige anbefalede dosering, jf. T2 video: 20:50, og hun 
føler ikke , hun er blevet klogere. Ingen af de to testpersonerne overvejer at fortsætte 
søgningen i indlægssedlen. På dette tidspunkt har T1 endnu ikke opdaget muligheden 
for at tilgå indlægssedlen. Årsagen til dette vender vi tilbage til i opgave 5, som netop 
omhandler indlægssedlen. 

Det bør ikke være nødvendigt at lede flere steder for at finde et endegyldigt svar på 
den anbefalede dosering. Som teorien foreskriver, skal de vigtigste funktioner prioriteres 
højest (Cerejo, 2012: 6). Og vi mener i høj grad, at doseringen er en af de vigtigste infor-
mationer i forbindelse med information om lægemidler. Derfor skal denne information 
også være klar og tydelig. 

Analysen påviser altså nogle nogle tydelige søgemønstre hos de ældre. T2 taster kon-
sekvent i løbet af testen, jf. opgave 6, hele produktnavnet ind i søgefeltet, også selvom 
det korrekte præparat præsenteres som en valgmulighed under søgefeltet allerede ved 
indtastningen af det tredje bogstav, jf. billede 59: T2 video: 19:27 næste side. At hun ikke 
vælger genvejen skyldes enten, at hun ikke er opmærksom på muligheden, eller at hun 
ikke noterer sig det lille orange ikon. Det lille orange ikon i højre side skal ellers illustrere 
muligheden for at fortsætte til et niveau dybere (Apple, 2012b).

Billede 58
T1 video: 22:07
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Analysen påviser en tendens mod, at de ældre ved præsentation af én valgmulighed, jf. 
billede 28. skriver hele produktets navn. Hvorimod præsenteres de derimod for to eller 
flere muligheder, som ved Tredaptive i denne opgave, jf. billede 26, er det tydeligere for 
dem, at de her har mulighed for at trykke sig videre til næste niveau. 

Dette tydeliggøres af T4, der skriver de første fire bogstaver ”Tred-” i søgefeltet. Det udlø-
ser kun ét produktforslag, nemlig Tredaptive. Hun virker dog forvirret over, at der ikke her 
er valgmuligheder i forhold til doseringen, jf. T4 video: 13:07. Hun vælger derfor at slette 
teksten i søgefeltet og starte forfra. Denne gang skriver hun kun de tre første bogstaver, 
hvilket giver hende en række produktmuligheder, jf. billede 60: T4 video: 13:57. Først 
nu, hvor der er flere valgmuligheder, er det intuitivt for hende at trykke videre til næste 
niveau, hvor der er tre forskellige pakninger. T4 har svært ved at kende forskel på disse 
tre pakninger, og det kræver testleders hjælp at finde frem til det rigtige præparat, som 
opgaven foreskriver, jf. T4, video: 14:06.

Billede 59
T2 video: 19:27

Billede 60
T4 video: 13:57
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På baggrund af analysen kan vi konkludere, at de lille orange ikon, som netop skal illustre-
re informationsstien (Nielsen, 2003) skal være tydeligere markeret. Der skal altså være 
en stærkere information scent (Nielsen, 2004) i tilpasningen til ældresegmentet.

Opgave 4 har afdækket måden, hvorpå de ældre søger data. Som Simonsen (2011: 566) 
pointerer, er det vigtigt at kende brugeren og dennes behov og tilpasse tilgangen til data 
herefter. Med kendskab til hvordan ældre søger data, kan vi tilpasse Medicintjek. 

På baggrund af opgave 4 kan vi påvise 5 centrale problemer i appens brugerflade:

1. Niveau 2, listen med pakningerne ligner hinanden for meget, hvilket gør, at de ældre 
har svært ved at kende forskel på disse.

2. Irrelevant data skal fjernes (Nielsen, 1994; 1995b).

3. . Manglende hypertekst med krydsreferencer til andre nyttige informationsstier (Guld-
brandsen & Just, 2011; Nielsen, 2004). 

4. Tvetydighed information (Daft & Lengel, 1986) i forhold til anbefalede dosering.

5. Det lille orange ikon skal være tydeligere og derved have en stærkere information 
scents (Nielsen, 2004).
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Opgave 5 & 5.1: Målpunkt Navigation
Opgave 5 og opgave 5.1 undersøger, hvordan ældre finder data. Da opgave 5.1 afhæn-
ger af om opgave 5 løses, og da de begge er under målepunkt Søg. vil de to opgaver i 
det følgende blive præsenteret  sammen.

For at løse opgave 5 kræves det, at de ældre finder indlægssedlen på niveau 2 og i denne 
finder frem til bivirkningerne, jf. kapitel 4, Præsentation af appen Medicintjek. denne op-
gave er vi opmærksomme på, hvor svært de ældre har ved at finde knappen til indlægs-
sedlen, hvilket sætter appens informationsarkitektur på prøve. Vi er ligeledes opmærk-
somme på, hvordan de interagerer med indlægssedlen, da teksten i denne er meget lille. 

Nedenfor ses den stillede opgave:

Opgave 5

Du vil gerne vide om præparatet ”Tredaptive” kan have nogle bivirkninger.

Se om du kan finde eventuelle bivirkninger ved ”Tredaptive”

Kun én ud af de fire testpersoner løser opgave 5. Dog vurderer vi, at T3 også ville have 
løst opgaven, hvis hun ikke havde mistet fokus og glemt, hvad opgaven gik ud på. Dette 
vender vi tilbage til.

Opgave 5.1, er som sagt en opfølgende opgave, såfremt de ældre ikke finder indlægs-
sedlen i opgave 5. For at fjerne usikkerhed om, hvor de skal finde svaret, har vi i opgave 
5.1, modsat opgave 5, specifikt skrevet, at svaret findes i indlægssedlen. Som den eneste 
finder T1 ikke indlægssedlen i opgave 5, og han får derfor stillet opgave 5.1. Han løser 
dog ingen af opgaverne.

Opgave 5.1

Samme aften skal du til middag hos nogle venner. De serverer altid vin til maden. 
Du kan ikke finde indlægssedlen, som lå i pakken med pillerne ”Tredaptive”. 

Find ud af via ”Medicintjek” om man må indtage alkohol sammen med ”Tredaptive”.
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Alle testpersonerne er hurtigt klar over, at svaret skal findes i indlægssedlen. T1 opdager 
som den eneste ikke den orange knap til indlægssedlen, som markeret på billede 61 ne-
denfor. Han nævner dog flere gange, at det netop er indlægssedlen, han skal bruge for 
at finde svaret, jf. T1 video: 22:55. Han scroller længe op og ned i produktinformationen 
uden at se knappen til indlægssedlen. Det er et problem, at T1 ikke opdager knappen til 
indlægssedlen på trods af, at han bevidst leder efter den og befinder sig der, hvor den 
er tilgængelig.

På baggrund af analysen vurderer vi, at der er problemer i brugerfladens design. Allere-
de i ekspertvurderingen, jf. Ekspertvurdering, problem 7 blev det vurderet, at det ikke bør 
være nødvendigt for brugeren, at vurdere om forskellige ord eller handlinger betyder det 
samme.  I appen findes to forskellige typer knapper, jf. billede 62 og 63, hvilket forvirrer 
T1.

Billede 61
Knap til indlægsseddel

Billede 62
Knap type 1

Billede 63
Knap type 2
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Løsningen er, som teorien foreskriver, at ”bibeholde den visuelle konsistens i forhold til 
farver og typografi” (Cerejo, 2012). Dette understøttes også af Nielsens Heuristik 4 (Niel-
sen, 1993: 132).

T2 har en klar forventning om, at information om bivirkninger skal findes i produktin-
formationen: ”Der skulle man jo tro, det skulle være [bivirkninger, red.]” (citat T2 video: 
21:58). T2 leder også efter bivirkningerne på niveau 2 i produktinformation. Hun prøver 
at trykke på de forskellige informationer, men da disse ikke er hyperlinks, sker der intet. 
Hun finder efter en rum tid frem til knappen til indlægssedlen. Hun scroller ned gennem 
den, finder det rigtige svar og løser som den eneste af testpersonerne opgave 5, hvilket 
tager hende 2 min.

Som teorien pointerer skal designet give et hurtigt overblik, og de vigtigste funktioner 
skal prioriteres højest (Cerejo, 2012: 6-9). Vi mener afgjort, at det er en central funktion, 
at Medicintjek informerer om lægemidlets bivirkninger. Produktinformationen har netop 
til formål at give et bedre overblik, uden at blive forstyrret af irrelevant information(Niel-
sen, 1994; 1995b). På baggrund af analysen kan vi derfor konkludere, at brugertilpasset,  
relevant information som bivirkninger bør have en fremstående placering i produktinfor-
mationen og ikke gemmes væk på det dybeste niveau.

T3 finder uden problemer indlægssedlen. T3 zoomer og læser uden problemer teksten. 
Dog virker det som om, at hun har glemt, hvad opgaven går ud på, og hun tænker ikke 
på at finde information om bivirkninger. I stedet går hun videre og udforsker andre funk-
tioner. Denne gang Kombinationstjek, som ikke har noget med den forestående opgave 
at gøre. Vi vurderer derfor, at T3 ikke løser opgaven, men at hun kunne have løst den, hvis 
hun ikke havde mistet fokus.

Analysen påviser nogle centrale problemer ved  indlægssedlen. For det første er læsbar-
heden af indlægssedlen dårlig, idet teksten er meget lille og for de ældre svær at læse. 
T4 bliver overvældet af dette: ”Du milde moses, det er sådan noget man overhovedet ikke 
kan læse” (citat T4 video: 16:30), og ”det står for småt, jeg kan ikke se det” (citat T4 video: 
17:24). Selvom testlederen i introduktionen af iPaden viste hende muligheden for zoom, 
har hun glemt det. Det skyldes formentlig hendes manglende erfaring med touch. Testle-
deren viser hende derfor igen zoom-funktionen, jf. T4 video: 17:26.
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For det andet giver den manglende hypertekst i indlægssedlen ligeledes de ældre pro-
blemer. Modsat T4, har T2 ingen problemer med at interagere med skærmen og zoomer 
ind for at forstørre teksten. Dette på trods af, at hun heller ikke har nogen erfaring med 
touch. Begge testpersoner forsøger at trykke sig videre til et niveau dybere i indlægssed-
del, jf. billede 64: T4 video: 17:56 og billede 65: T2 video: 23:18. Da indlægssedlen ikke 
er hypertekstuel, sker der intet. T2 finder dog ud af at scrolle ned til side 4 i indlægssed-
len og finder som den eneste frem til bivirkningerne og løser derved opgaven.

På baggrund af analysen kan vi konkludere, at opsætningen af indlægssedlen giver de 
ældre problemer. T1 kan ikke finde den nødvendige information, selvom den findes i ind-
lægssedlen. Både T2 og T4 ønsker, at indlægssedlen skal indeholde hyperlinks, som skal 
gøre de ældre opmærksomme på andre mulige informationsstier, og derved minimere 
belastningen af de ældres hukommelse (Nielsen, 1993: side; Nielsen, 2004). Ved brug af 
hypertekst bliver det muligt for de ældre at bevæge sig rundt i en flerdimensionel verden, 
der er forbundet med et netværk af links og knapper (Guldbrandsen & Just, 2011: 1099) . 

På baggrund af analysen mener vi ligeledes, at Sundhedsstyrelsen som afsender af Me-
dicintjek bør re-konfigurere alle online indlægssedler, som hentes ned til Medicintjek via 
www.indlaegsseddel.dk og gøre indlægssedlerne responsive3 , således at de automa-
tisk tilpasses enhedens skærmstørrelse uanset platform. Det ville afhjælpe de problemer, 
som opstår når de ældre zoomer ind i indlægssedlen, jf. T2 video: 22:54. 

Billede 64
T4 video: 17:56

Billede 65
T3 video: 23:18

3. Responsive Web Design: Når designet tilpasser enheden, uanset størrelse (Walton, 2012)
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Vi kan altså konstatere, at tre ud af fire ikke løser denne opgave. Årsagen er dels af de-
signmæssig karakter, fordi de ikke kan finde knappen til indlægssedlen, og dels at ind-
lægssedlen er alt for uoverskuelig for de ældre.

På baggrund af opgave 5 og opgave 5.1 kan vi påvise 4 centrale problemer i appens 
brugerflade:

1. Knappen til indlægssedlen overses på grund af designets inkonsistens (Cerejo, 2012).

2. . Vigtig information mangler i produktinformation fx bivirkninger.

3. Manglende hypertekst og krydsreferencer i indlægssedlen (Guldbrandsen & Just, 
2011; Nielsen, 2004) .

4. Læsbarheden i indlægssedlen er for dårlig.
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Opgave 6: Målepunkt Navigation
Funktionen Kombinationstjek, som tillader de ældre at tjekke hvilke lægemidler, der må 
kombineres ved samtidig brug, jf. kapitel 4, Præsentation af appen Medicintjek. I denne 
opgave er vi opmærksomme på, hvordan de ældre navigerer og om de overhovedet kan 
finde knappen Kombinationstjek. Vi har her fokus på appens informationsarkitektur og 
design. Derudover er det interessant at finde ud af, om de ældre er opmærksomme på, 
at funktionen også findes i menuen Bogmærker.

Nedenfor ses den stillede opgave:

Opgave 6

Du har været uheldig og er faldet. Du har forstuvet anklen. Vagtlægen har ordineret no-
get smertestillende, som er ”Ibuprofen” 600 mg., 30 stk.

Du er blevet i tvivl om, du må tage ”Ibuprofen”, 600 mg., 30 stk. sammen med din medicin 
mod forhøjet blodtryk, der hedder ”Amlodipin”.

Find ud af via ”Medicintjek”, om du kan tage de to præparater sammen.

T1 og T3 starter ligesom i opgave 2 og 4 med at trykke på hjem-knappen. De har som 
tidligere nævnt en forventning om, at appen nulstiller, når de trykker på denne knap. Det 
undrer dem fortsat, at de kommer ind på nøjagtig samme side, som den de forlod. Til 
trods for, at de flere gange, uden held, har anvendt hjem-knappen som en nulstilsfunkti-
on, så fortæller det os, at det falder dem naturligt efter hver opgave at trykke på knappen. 
Analysen påviser altså endnu engang, at Medicintjek mangler en klart markeret nødud-
gang (Nielsen, 1993: 138).

To af testpersonerne har startvanskeligheder med henholdsvis stavning og pakning. T2 
har pga. stavningen svært ved at søge produktet frem og T4 har svært ved at finde frem 
til den rette pakning. T4 er meget i tvivl om, hvilken pakning hun skal vælge i oversigten, 
og ser derfor meget nøje og længe på de mange valgmuligheder, jf. billede 66: T4 video: 
20:10.

Billede 66
T4 video: 20:10
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Vi kan ud fra analysen konkludere, at de ældre allerede ved søgningen bremses, hvilket 
bevirker at deres navigation bremses, og de ikke finder Kombinationstjek og derved løst 
opgaven. For at imødekomme dette problem skal er indføres stavekontrol, som giver de 
ældre større fleksibilitet og effektivitet i brugen, og derved også tilgodese begynderbru-
geren (Nielsen, 1993). Muligheden for at søge på den nøjagtige pakning, både i forhold 
til dosis og antal stk., vil øge appens funktionalitet og søgestruktur. De ældre vil på 
den måde kunne undgå visse startvanskeligheder og derved have større fokus på appens 
funktioner herunder Kombinationstjek.

T1 er den af testpersonerne, der bruger kortest tid på at løse opgave 6. Han starter med 
at taste ”Ibuprofen” i søgefeltet og leder efter svaret i produktinformation. Da dette ikke 
er lykkedes efter 2 min., så opgiver han at løse opgaven. Han opdager altså ikke den 
orange knap til Kombinationstjek. Han prøver heller ikke at løse opgaven på andre måder.

Det viser sig dog senere i testforløbet, at T1 i opgave 9 finder frem til funktionen Kombi-
nationstjek. På den baggrund vurderer testleder, at han kan få lov til at prøve opgave 6 
skal igen. 

I anden omgang finder T1 hurtigt det valgte produkt ”Ibuprofen”, og han vælger med det 
samme knappen Kombinationstjek, da han nu kender den. Men serveren er længe om at 
hente informationerne. Dette sker også for T4 i hendes forsøg på at løse opgaven. T1s tål-
modighed slipper hurtigt op. Det har den konsekvens, at han heller ikke i anden omgang 
får løst opgaven. Dog nævner han, at han gerne vil gemme de to nævnte produkter for at 
være sikker på, at det er de rigtige produkter, der kombinationstjekkes. Hans metode med 
først at gemme produkterne og derefter kombinationstjekke dem stemmer ellers overens 
med, hvordan opgaven kan løses. Men da T1 ikke løser opgave 3 om Bogmærker, har han 
ikke kendskab til gem-funktionen. Hans ønske om at gemme lykkes derfor ikke.

Det lykkes ikke for T2 at løse opgave 6. Men hendes fremgangsmåde og tilgang er alli-
gevel meget anderledes end T1s. Hun bruger også længere tid på at finde svaret, i alt 6 
min., sammenlignet med T1s 2 min. I første omgang er hun ikke opmærksom på, at det, 
der tidligere er tastet ind i søgefeltet, stadig står der. Det indikerer, at hendes opmærk-
somhed er koncentreret om tastaturet.
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Da hun bliver opmærksom på fejlen og får slettet det fra tidligere, bliver hun gentagne 
gange ved med at stave forkert, jf. billede 67: T2 video: 29:30. Fejlstavningen skyldes 
The Fat Finger Problem  (Budiu & Nielsen, 2013: 34) . Det volder hende store problemer 
i opgavens start. Som også analysen i opgave 1 påviste, vil en stavekontrol afhjælpe de 
mange fejlindtastninger, der opstår og skabe mere fleksibilitet og effektivitet (Gregersen 
& Wisler-Poulsen, 2011: 74) . Teorien foreskriver ligeledes, at inkludere auto-udfyld og 
forslag til stavning for at forbedre brugervenligheden i en app (Cerejo, 2012: 11).

Da T2 får stavet rigtigt, nævner hun som den eneste af testpersonerne, at hun gerne vil 
indtaste tal i søgefeltet for at finde den nøjagtige pakning. Dette ønske er dog forbundet 
med to problemer. For det første er hun ikke bevidst om tastaturets visning af tal, hvilket 
afholder hende fra at gøre det. Dette skyldes helt klart hendes lave kendskabsgrad til den 
mobile enhed. 

For det andet er det ikke muligt i Medicintjek at søge med tal, da der udelukkende kan sø-
ges på produkt eller virksomt stof. Det er altså et tilbagevendende problem, at testperso-
nerne har et ønske om at søge på mere end det appen ”tillader”. Det så vi også i opgave 
2. Det beviser endnu en gang, at det ikke er hensigtsmæssigt at søgefeltet udelukkende 
søger ud fra to kriterier, hvilket også blev identificeret som et problem i ekspertvurderin-
gen, jf. Ekspertvurdering, problem 10. Det ville optimere søgeprocessen for de ældre, 
hvis søgefunktionen indeholdt flere søgekriterier.

Som analysen også påviste i opgave 1 har de ældre en forventning om, at søgefeltet 
tillader dem en mere fri søgning, som via en søgemaskine. Ifølge Nielsen(1993: 25) er 
usability stærkt forbundet med utility. Utility handler om den funktionalitet, der skal være 
til stede, så brugeren har de nødvendige funktioner til rådighed for at kunne dække sit 
informationsbehov.

Billede 67
T2 video: 29:30
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T4 er den eneste af de fire testpersoner, der både lægger mærke til og prøver knappen 
Kombinationstjek. Dette på trods af, at hun ikke kender betydningen af ordet: ”Kombina-
tionstjek, hvad betyder det?”, jf. T4 video: 21:47. Den uerfarne bruger T4 finder knappen 
Kombinationstjek på trods af hendes forsigtighed og tvivl i forhold til brugen af touch. 
Analysen påviser altså, at et spinkelt erfaringsgrundlag med touch ikke nødvendigvis har 
nogen betydning for synligheden brugerfladens knapper.

Da hun trykker ind på Kombinationstjek, er der ligesom i tilfældet med T1 ikke kontakten 
til serveren, der er årsagen til at hun ikke tror, hun kan finde svaret her. Hun forlader gan-
ske enkelt funktionen, jf. billede 68: T4 video: 21:54. Det er selvfølgelig et problem, at 
serveren er så langsom, da testpersonen nu rent faktisk befinder sig på det rigtige sted 
og derfor havde muligheden for at løse opgaven. Som en sidste mulighed kigger T4 i 
indlægssedlen. Men da hun ikke finder svaret her, opgiver hun efter 5 min.

Vi kan altså ud fra denne opgave konstatere, at T4 er den eneste med potentiale til at 
finde frem til den rette løsning. Men den lange responstid fra serveren sætter hende af 
sporet, og så opgiver hun at  løse opgaven. 

Ligesom i opgave 2 og 4 forsøger T3 har at nulstille appen vha. hjem-knappen - dog uden 
held. Hun fortsætter med at søge på præparatet mod forhøjet blodtryk, som opgaven 
går på. Hun går som den eneste direkte til indlægssedlen for at finde svaret. Da det ikke 
lykkes, søger hun på det andet præparat Ibuprofen. Hun er altså den eneste af de fire 
testpersoner, der ikke giver op med det samme. Det viser noget om hendes generelle 
tilgang til løsningen af opgaver. Desværre har hun heller ikke held med at finde Kombina-
tionstjek anden gang og løser derfor ikke opgaven.

Billede 68
T4 video: 21:54
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Det er værd at bemærke, at T3 i sin søgning går direkte i indlægssedlen uden at være 
opmærksom på knappen Kombinationstjek. Idet testpersonerne finder knappen til ind-
lægssedlen, havde vi en forventning om, at de også ville finde den orange knap til Kombi-
nationstjek, der er placeret lige ved siden af. Det samme var gældende for T1, som søger 
svar i produktinformation, men heller ikke opdagede knappen, som findes samme sted

Vores analyse påviser, at testpersonerne ikke intuitivt lægger mærke til knappen Kombi-
nationstjek, selvom T3 og T4 endda i samme opgave benytter knappen ved siden af, som 
designmæssigt har samme udseende. Ydermere kan vi konstatere, at selvom knappen 
Kombinationstjek benyttes af T4 og senere T1, så bliver de begge utålmodige pga. den 
lange responstid og forlader derfor funktionen. 

På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at funktionen Kombinationstjek ikke har 
den rette signalværdi, idet testpersonerne ikke i tilstrækkelig grad forbinder funktionen 
med det de søger. Dette gjorde sig også gældende i opgave 3 om Bogmærker og i de 
tilfælde, hvor testpersonerne benytter hjem-knappen som nødudgang, da de ikke forbin-
der Cancel med dette. Løsningen på dette problem er, at kalde Kombinationstjek noget 
som de ældre kan relatere sig til(Nielsen, 1993: 123). En anden måde at imødekomme 
dette er, at tilbyde de ældre en tour rundt i appen. Touren skal give de ældre en introduk-
tion til alle appens knapper og funktioner. På denne måde minimeres ubevidste handlin-
ger, der skyldes The Fat Finger Problem (Budiu & Nielsen, 2013: 34) .

På baggrund af analysen af opgave 6 kan vi påvise 4 centrale problemer i appens bru-
gerflade:

1. Manglende nødudgang (Nielsen, 1993: 138). 

2.  Problemer med interaktionen med touch. 

3.  De ældre overser knappen Kombinationstjek. 

4.  Lang responstid fra serveren gør de ældre utålmodige.
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Opgave 8.1: Målepunkt Navigation
Opgave 8.1 afhænger af, om testpersonerne løser opgave 8, som om de ældre kan finde 
det virksomme stof i præparatet Zyrtec.. Vi fandt det hensigtsmæssigt i første omgang at 
undersøge om de ældre kan finde et produkts virksomme stof, for efterfølgende at søge 
på netop dette ved brug af knappen produkt/stof. 

Opgave 8.1 har til formål at undersøge om de ældre kan finde knappen produkt/stof. 
Såfremt de ældre finder frem til det virksomme stof i opgave 8, vil de blive stillet opgave 
8.1. Foruden at teste knappen produkt/stof, skal de ældre i denne opgave anvende funk-
tionen Kombinationstjek. Vi er særligt opmærksomme på, hvordan testpersonerne løser 
opgaven, om de er opmærksomme på knappen produkt/stof, og endelig, om de kan 
kombinationstjekke.

Nedenfor ses den stillede opgave:

Opgave 8.1

Du har nu fundet ud af, at det virksomme stof i ”Zyrtec” er ”Cetirizin”. 

Du er dog blevet i tvivl, om du må indtage ”Cetirizin” sammen med det virksomme stof  
”Acetylsalicylsyre”.

Søg på det virksomme stof ”Acetylsalicylsyre” og find ud af om det må kombineres 
med ”Cetirizin”.

T2 og T4 finder begge hurtigt det givne produkt, og løser efter 2 min. opgaven uden 
problemer. Idet de begge løser opgaven, får de efterfølgende stillet opgave 8.1, som vi 
vil komme ind på senere i dette afsnit. 

T2, T3 og T4 løser alle opgave 8 og får derfor stillet opgave 8.1 Det viser sig dog at være 
et gennemgående problem, at ingen af dem er opmærksomme på knappen produkt/
stof. De kan derfor ikke søge efter stoffet i søgefeltet, som opgaven lægger op til. T2 
bruger i alt 2 min. på at prøve at løse denne opgave, men uden at finde svaret, da Ace-
tylsalicylsyre ikke findes som produkt. Det forekommer hende meget underligt, jf. billede 
69: T2 video: 43:02 på næste side.
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T4 er som de andre heller ikke opmærksom på knappen produkt/stof. Hun får dog som 
den eneste hjælp af testleder, der gør hende opmærksom på den, jf. T4 video: 31:20. Det 
vurderes, at T4 ikke ville have fundet frem til det virksomme stof uden testleders hjælp. 
Dog løser hun ikke den stillede opgave, da hun ikke er bekendt med funktionen Kombi-
nationstjek, jf. opgave 6. 

Som analysen i opgave 2 også påviste, giver knappen produkt/stof gennemgående pro-
blemer for de ældre. Dette blev allerede identificeret i ekspertvurderingen, jf. Ekspertvur-
dering, problem 13. På baggrund af analysen kan vi altså konkludere, at knappen design-
mæssigt ikke er synlig i en sådan grad, at den ældre lægger mærke til den. Derudover 
er knapperne Cancel og Produkt/stof øverst i appen for tætsiddende i forhold til deres 
størrelse, jf. billede 70 nedenfor – marker på billede. Som Clark (2012: 310) pointerer, jo 
tættere knapperne sidder, des større skal de være. Det samme var tilfældet i opgave 3, 
hvor T1 ubevidst ramte denne knap. Knappen skal ligeledes have et design og en stør-
relse, så de ældre bliver opmærksomme på funktionen.

Billede 69
T3 video: 43:02

Billede 70
Produkt/stof
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På baggrund af analysen af opgave 8.1  kan vi påvise 2 centrale problemer i appens bru-
gerflade:

1. Manglende hypertekst i indlægssedlen  (Guldbrandsen & Just, 2011: 1099) .

2. Knappen Produkt/stof skal være tydeligere markeret og placeret længere fra Cancel 
(Clark, 2012) .
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Dette målepunkt har til formål at undersøge de ældres evne til at anvende Medicintjeks 
scan-funktion, jf. kapitel 4, Præsentation af appen Medicintjek, Scan. Vi vil undersøge om 
de ældre kan finde ud af at betjene iPadens kamera, som anvendelsen af scan afhænger 
af. 

Opgave 7: Målepunkt Scan
I denne opgave er vi særligt opmærksomme på om de ældre uanset deres erfarings-
grundlag, kan finde ud af at benytte scan-funktionen. Det udfordrende er at betjene ka-
meraet, der sidder på bagsiden, og ikke på forsiden af enheden, hvor al anden interak-
tion foregår. Vi er også opmærksomme på, om de søger hjælp, og hvor de evt. søger 
hjælpen henne. Det er både muligt at få hjælp i menupunktet Hjælp, og i selve menuen 
Scan, ved at trykke på et lille informations-i.

Nedenfor ses den stillede opgave:

Opgave 7

Du har besøg af dit barnebarn på 4 år. Han kommer hen til dig med en pilleæske. Du kan 
ikke huske, hvad det er for nogle piller, da det ikke længere kan ses på pakningen. Du 
bliver bange for, om drengen har taget en pille, og vil derfor finde ud af, hvad det er for 
en pilleæske.

Da du ikke kan se på pakningen, hvad den indeholder, vælger du at scanne æskens streg-
kode ved hjælp af ”Medicintjek”.

Du vil finde frem til om pillen kan være farlig.

9.1.4. Målepunkt: Scan
         - Hvordan scanner ældre?

Kapitel 9



131

Kapitel 9

Alle testpersonerne finder med det samme funktionen Scan i menuen. For at starte scan-
ningen og aktivere kameraet skal de trykke på ikonet i midten. 

Den eneste der intuitivt trykker her, er T3. Hun får hurtigt scannet produktet, men uden 
helt at være klar over, hvad det er, der udløser scanningen: ”Jeg er lidt i tvivl om, hvor 
jeg skal gøre det [scanne, red.]” (citat T3 video: 24:50). Hun er forvirret og trykker for at 
igangsætte scanningen både på iPadens sluk-knap i toppen, markeret på billede 71, og 
på hjem-knappen. Hun er ikke klar over, at scanningen sker automatisk, og at produkt-
informationen for det givne produkt derfor vises på skærmen med det samme. Hun tror 
for det første, at hun skal trykke på en knap for at scanne, og for det andet ved hun ikke, 
hvor billedet bliver af: ”Jeg har scannet, men jeg kan ikke finde det” (citat T3 video: 27:51). 
Hendes reference til brugen af screenshot afspejles tydeligt her. Til trods for, at testleder 
informerer om det lille informations-i, hjælper det hende ikke.

T3s erfaringsgrundlag påvirker endnu engang hendes tilgang til opgaven. Som Simon-
sen pointerer, er ”brugerens tilgang til data og dennes måde at søge data på, afhængig af 
den type af data, som brugeren søger” (2011: 566). T3 søger en anden form for data, end 
den, hun får præsenteret her. Det forvirrer hende. Som Simonsen påpeger (2011: 566), er 
det vigtigt at kende de ældre og deres behov i tilpasningen af Medicintjek og præsentere 
dem for den type af data, som de søger.

De tre andre testpersoner forsøger at scanne pilleæsken ved at lade den glide hen over 
stregkoden, som markeret på billede 72: T1 video: 27:35 på næste side. Denne tilgang 
til scan-funktionen giver nogle klare associationer til måden, hvorpå man scanner varer 
i et supermarked. At alle testpersonerne forsøger at scanne på den måde påviser, at de 
ældre trækker på deres erfaringer fra deres hverdag.

Billede 71
T3 scanning
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T1 og T2 finder efter lidt tid ud af, hvordan Scan aktiveres og får, efter lidt besvær med 
kameraet, scannet pilleæsken. De leder først efter svaret på opgaven i Produktinformati-
onen, som er den side, de lander på efter scanningen. Da svaret ikke findes her, så leder 
de videre i indlægssedlen. For T1 er det første gang han er inde i indlægssedlen, idet han 
opfatter knappen ”som noget helt andet” (citat T1 video: 29:17).

T4 er den eneste, som ikke løser denne opgave. Dette skyldes, at hun ikke kan få aktiveret 
selve scan-funktionen. Hun læser tilmed hjælpeteksten på forsiden af Scan, jf. billede 73: 
T4 video: 25:12, men da den ikke fortæller, hvordan man betjener funktionen, så giver 
hun op: ”Mit barnebarn må til lægen, det kan jeg ikke finde ud af det her” (citat T4 video: 
26:04). Som identificeret i ekspertvurderingen, er hjælpeteksterne i appen ikke problem-
løsende, jf. Ekspertvurdering, problem 15.

Vores analyse påviser altså, at hjælpeteksten på forsiden af Scan er altså ikke problem-
løsende, idet den ikke fortæller hvordan funktionen benyttes. T4 får altså ikke hjælp til, 
hvordan hun løser sit problem. Analysen påviser altså, at kun ekspertbrugeren blandt 
de ældre (T3) intuitivt ved hvordan Scan betjenes. På baggrund af analysen kan vi kon-
kludere, at hjælpeteksten i Scan ikke tjener dens formål nemlig at hjælpe. Vi kan ligele-
des konkludere, at de ældres erfaringsgrundlag spiller en rolle i tilgangen til appens 
scan-funktion.

På baggrund af analysen opgave 7 kan vi påvise 3 centrale problemer:

1. Hjælpeteksten er ikke skrevet i et sprog som den ældre forstår (Nielsen, 1993).

2. Hjælpeteksten er ikke problemløsende (Nielsen, 1993).

3. De ældres erfaring har en betydning for om de kan betjene scan-funktionen.

Billede 72
T1 video: 27:35

Billede 73
T4 video: 25:12
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Ud fra den komparative analyse af de fire testpersoner, har vi påvist nogle grundlæggen-
de problemer i appens brugerflade, som vi mener, har stor betydning for tilpasningen til 
ældresegmentet.

Den komparative analyse påviste, at for meget irrelevant information overskygger den 
relevante information. Der er en tydelig tendens til, at så snart de ældre bliver præsenteret 
for en stor mængde data, hvori de skal finde en enkelt oplysning, bliver de forvirret og mi-
ster overblikket. Dette gør sig gældende både når de søger informationer i et præparats 
produktinformation, søger i dets indlægsseddel og når de søger hjælp i den teksttunge 
hjælp-menu. Det gjorde sig specielt gældende i opgaverne 1, 4 og 8. I mange tilfælde 
opgiver de ældre efter nogle minutters søgen uden resultat, at få dækket deres informa-
tionsbehov. På baggrund af analysen kan vi konkludere, at al irrelevant information skal 
fjernes fra produktinformationen (Budiu & Nielsen, 2013; Nielsen, 1993) . Derudover skal 
indlægssedlen have et Responsive Design (Walton, 2012), og både indlægsseddel og 
hjælpe-menuen skal udstyres med hyperlinks (Guldbrandsen & Just, 2011) . 
 
Vores analyse påviste ligeledes, at interaktionen mellem de ældre og appens brugerflade 
stadig er på et nyt stadie. Dette kom i høj grad til udtryk, da de ældre skulle interagere 
med touch. 

Vores analyse påviste, at der ofte sker fejl i interaktionen med brugerfladen. De ældre 
rammer ofte forkert på knapperne eller ubevidst kommer til at aktivere funktioner. Dette 
blev tydeliggjort i opgave 2, hvor testperson 1 ubevidst ramte knappen produkt/stof, 
hvilket påviser The Fat Finger Problem (Budiu & Nielsen, 2013: 34). På baggrund af analy-
sen kan vi  konkludere, at selvom appens knapper følger konventionen for størrelsen i en 
app (Apple, 2012a), at knapperne skal være større og langt tydeligere, når en app skal 
målrettes ældresegmentet. Dette problem kan ligeledes imødekommes ved at tilbyde de 
ældre en tour af appen, der introducerer alle appens knapper og funktioner. 

Knapperne er et område, der gennemgående skaber problemer for de ældre. Som ana-
lysen påviste, kan en knaps signalværdi have stor betydning for forståelsen og gøre in-
formationssøgningen yderst vanskelig for de ældre. Allerede ved undersøgelsens be-
gyndelse har de ældre store problemer med at komme tilbage til startsiden. I opgaverne 
2, 4, 6, 8 og 9 tydeliggøres det, at de ældre bruger iPadens hjem-knap til at komme tilba-
ge til start. De ældre er ikke opmærksomme på, at knappen Cancel har samme funktion. 
Analysen påviser, at de ældre ikke forbinder Cancel med at komme tilbage til start.  Test-
person 1 troede, at knappen havde en helt anden betydning. På baggrund af analysen, 
kan vi derfor konkludere, at der bør være en klart markeret nødudgang (Nielsen, 1993).

9.1.5. Delkonklusion
Kapitel 9
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Nødudgangen skal være symboliseret ved et logo eller et hjem-symbol med klare refe-
rencer til hjemmesider og have samme placering som dem. På denne måde trækkes der 
klare referencer til noget, som er velkendt for de ældre.

I vores analyse blev det påvist, at brugerfladens knapper/funktioner, skal være navngi-
vet noget, som de ældre kender. Knapper/funktioner skal frem for at følge konventionen 
hedde noget, som de ældre kender og som afspejler knappens egentlige funktion (Niel-
sen, 2004). 
Vi så en klar tendens til, at hvis de ældre ikke kan relatere til navnet, så forstår de ikke 
funktionen, hvilket forhindrer dem i at bruge den. Særligt i opgave 3, havde de ældre 
problemer med at forstå menuen Bogmærker. Grundet de ældres erfaring fra brugen af 
PC ledte de efter en funktion kaldet Gem og ikke Bogmærker. Analysen påviste ligeledes, 
at knapperne designmæssigt skal laves så tydelig, at de ældre bliver opmærksomme på 
dem og ikke overser dem, jf. opgave 8. På baggrund af analysen, kan vi altså konkludere, 
at appens menuer skal hedde noget relateret til ældresegmentets begrebsverden og 
som afspejler deres egentlige funktion.

Analysen påviste også, at de ældre og deres forforståelse spiller en betydelig rolle i 
interaktion med brugerfladen. De drager hele tiden nytte af deres viden, hvilket i det 
nuværende design af appen skaber problemer specielt i forhold til målepunktet Søg. 
Analysen påviste, at de ældre er vant til at anvende en søgemaskine på internettet, hvilket 
påvirker deres søgeadfærd, jf. opgaverne 2, 4, 6, 8 og 9. På baggrund af analysen kan vi 
konkludere, at de ældre ønsker at søge ud fra andre kriterier end produkt og virksomt 
stof, som appen tillader det nu. �
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Marketing 3.0 handler om at tilfredsstille brugeren på et højere plan ved at differentiere 
sig gennem værdiskabelse  (Kotler & Katajaya, 2010: 6). Virksomheden søger at tilfreds-
stille brugeren på det åndelige plan, hvilket i høj grad inkluderer, at virksomheden påta-
ger sig et socialt ansvar. På denne måde tillægges produktet mere værdi for brugeren. 
Når Sundhedsstyrelsen som afsender af Medicintjek påtager sig det sociale ansvar at 
oplyse borgerne, de ældre om lægemidler så har de også et ansvar for, at borgerne kan 
betjene appen. Ellers mister denne sin værdi. Tilpasningen af brugerfladen er altså i sig 
selv værdiskabende. 
 
I det følgende vil vi foretage en analyse af Medicintjek på baggrund af vores kommu-
nikations-, marketing- og informationsvidenskabsteoretiske fundament. Vi vil inddrage 
relevant teori og empiri og understøttende trække på resultaterne fra vores komparative 
analyse. 

9.2. Analyse af Medicintjek
Kapitel 9
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9.2.1. Brugeren i fokus

I vores komparative analyse erfarede vi, at de ældres erfaringsgrundlag har stor betyd-
ning for deres tilgang til og forståelse af appen og den mobile enhed, hvilket er vigtigt at 
tage højde for i tilpasningen. 

De ældres forskelligheder blev tydeligt afspejlet i måden, de tilgik opgaverne på. Både 
deres forskellige vaner inden for informationssøgning, deres kendskab og forståelse af 
teknologi samt deres tilgang, havde en stor betydning, jf. figur 34. T1 henviser flere gan-
ge i testen til ønsket om at ville bruge søgemaskinen Google (jf. opgave 1 og 9), hvilket 
siger noget om hans vaner inden for søgning. T2 søger ofte hjælp i hjælpeteksterne eller 
hjælpe-menuen, jf. opgave 1, 2 og 3, hvilket siger noget om hendes tilgang.
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Forståelse
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Figur 34
Erfaringsgrundlag
(Egen tilblivelse)
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Skopos-teorien siger, at man ”skal oversætte sin tekst på en måde, så den fungerer i målsi-
tuationen for de mennesker, der skal bruge den, og netop på den måde som disse menne-
sker ønsker den skal fungere” (Raw, 2010: 201). Netop derfor vil vi fastsætte en overordnet 
Skopos, altså et formål med oversættelsen, der imødekommer de ældres forskelligheder. 
Den overordnede Skopos for Medicintjek bliver således:

I praksis betyder det, at vi tager afsæt i netop det udgangspunkt, de ældre har og tilpas-
ser appens brugerflade herefter. 

9.2.2. Appen som medie

I den komparative analyse identificerede vi nogle gennemgående problemer i forhold til 
de ældres forståelse af informationerne præsenteret i appen. Vi finder det derfor nødven-
digt, at afklare om kompleksiteten af den information Medicintjek formidler, passer sam-
men med valg af appen som medie. Til dette vil vi inddrage Daft & Lengels teori om Me-
dia Richness (1983; 1986) og fastslå, om appen som medie er rich (rig) eller lean (svagt). 

På niveau 2, Produktinformation, præsenteres begreber som dosisdispensering, tilskud-
skode, ATC-kode og klausuleret tilskud, jf. billede 74. Som vi fik belyst i den komparative 
analyse har disse begreber ikke nogen værdi for de ældre, idet de ikke ved, hvad de be-
tyder. At der præsenteres mange svære ord i Medicintjek blev tydeliggjort, da T3 netop 
ikke forstod de mange lægefaglige oplysninger i indlægssedlen, jf. opgave 8, T3 video: 
30:35. 

Billede 74
Produkt information
Niveau 2
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Dette blev ligeledes fremhævet, da T3 i opgave 1 og T1 i opgave 4 forsøgte at få flere 
informationer frem ved at trykke på feltet med det ukendte ord. Dog uden resultat. Ef-
tersom det er ældresegmentet, der er appens primære målgruppe (jf. bilag 1: Møde-
referat – Christina Maria Hansen, Sundhedsstyrelsen), er det problematisk, at de ældre 
ikke forstår den information, der præsenteres. På baggrund af den komparative analyse, 
vurderer vi, at Medicintjek kommunikerer informationer af høj kompleksitet og med stor 
usikkerhed og tvetydighed i forståelsen. 

Ifølge Daft & Lengel (1983: 5) er det vigtigt at vælge det rette medie i forhold til kom-
pleksiteten af kommunikationen for at mindske usikkerhed og tvetydighed i forståelsen. 
Richness afhænger af mediets kognitive kapacitet, altså mediets læringsevne (Daft & Len-
gel, 1986: 560). Pointen er, at formidlingen af kompleks lægefaglig information kræver et 
medie med høj richness. Vi vil derfor undersøge, om en app på en mobil enhed imøde-
kommer dette. 

HØJEST
Ansigt til ansigt

video konference

telefon

Skrevet personlig
(brev, e-mail, chat)

Skrevet, formel
(punktform, dokument)

Numerisk, formel
(computer output)

HØJ

MODERAT

LAV

LAVEST

Informationsmedie Inforations richness

APP

Figur 35
Mediers informations 
richness
(Egen tilblivelse på 
baggrund af Daft & Lengel, 
1983: 8)
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For at blive karakteriseret som et medie med høj richness, kræver det muligheden for 
øjeblikkelig feedback  (Daft & Lengel, 1983: 7-9). Appen som medie lever ikke op til dette 
kriterium, hvorved det karakteriseres som et lean medie, jf. figur 35 forrige. Den informa-
tion, der uden risiko for kommunikationsfejl kan formidles via et lean medie, skal være 
af lav tvetydighed og lav usikkerhed  (Daft & Lengel, 1986: 556). Dette er ikke tilfælde i 
Medicintjek, hvor kompleks information formidles via et lean medie. Der er her stor risiko 
for kommunikationsfejl, jf. nedenstående Matrix 5.

For effektivt at kunne kommunikere i et lean medie kræver det, at vi fjerner den tvety-
dighed og usikkerhed, der er tilstede i kommunikationen. Det vil vi gøre ved at fjerne 
irrelevant information, jf. Heuristik 8  (Nielsen, 1993: 142). Derudover vil vi tilføje mere 
hypertekst særligt i produktbeskrivelsen på niveau 2 og i hjælp-menuen (Guldbrandsen 
& Just, 2011: 1099). Ved at gøre kommunikation mere effektiv vil de ældre have lettere 
ved at finde de informationer, der er relevante for at dække deres informationsbehov 
(Simonsen, 2011: 566).

Rich medie     
    
Kommunikationsfejl

    
    
    

    
    
Effektiv kommunikation

Ikke tvetydig opgave Tvetydig opgave

Lean medie     
   
Effektiv kommunikation
     
    
    

 

Kommunikationsfejl

<------- Medicintjek

Matrix 5
Media Richness
 (Daft & Lengel, 1986)
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9.2.3. Nye medier

Nye medier er i dag omdrejningspunkt for kommunikation og formidling af viden. Med 
Medicintjek som formidler af lægemiddelinformation, har alle borgere direkte online ad-
gang til informationer om medicin uden at være bundet af tid og sted (Dimmick, Feaster, 
& Hoplamazian, 2010: 24). Behovet for at få afdækket spørgsmål om lægefaglig informa-
tion kan opstå på unikke tidspunkter, hvorfor mobiliteten af mediet er særlig vigtig ifølge 
Dimmick, Feaster & Hoplamazian (2010: 34). På denne måde bakker appen som medie 
altså op om brugerens behov på det tidspunkt, hvor behovet opstår. Det stigende antal 
mobile enheder og muligheden for altid at være koblet på, gør, at besøgene bliver korte-
re, men også hyppigere  (Nielsen, 2003).

Men det mobile medie giver også nogle andre udfordringer i forhold til design og ind-
hold, der skal sikre de ældre et godt og hurtigt overblik. Som Nielsen (2003) påpeger, er 
det vigtigt at appen er en usability-snack. Nielsen (2004) fremhæver: ”Cross-references 
only work if the see-also link has good information scent”. Det er altså vigtigt, at alle links 
og referencer har en stærk Information Scent. I den komparative analyse var det tydeligt, 
at de ældre ikke forstod alle menu-titlerne særligt Bogmærker skabte problemer. For at 
gøre Medicintjek til en snack i en Information Scent kontekst kræver det, at titlerne på 
menuerne helt præcist  kommunikerer det ud, som afspejler indholdet (Nielsen, 2004). 
Og dels tilbyder mere hypertekst, der krydsrefererer til andre nyttige informationsstier  
(Nielsen, 2004). 

Den komparative analyse påviste en tendens til, at testpersonerne ikke søgte hjælp i 
hjælp-menuen til trods for, at de ikke kunne løse den stillede opgaven, jf. T1 - opgave 1. 
Vi mener, at mere hypertekst med krydsreferencer til Hjælp netop imødekommer dette 
(Nielsen, 2004). Hyperlinks mellem niveauerne Produktinformation og Indlægsseddel vil-
le også styrke navigationen for de ældre (Guldbrandsen & Just, 2011).

9.2.4. Kollektiv intelligens

Den komparative analyse påviste, at de ældre gerne vil dele indhold med deres netværk. 
Tendensen mod det sociale, herunder vidensdeling, er også gennemgående for vores 
tre teoretiske skoler: Kommunikation, Marketing og Informationsvidenskab. På baggrund 
af vores komparative analyse og vores teoretiske fundament, finder vi det nødvendigt at 
indføre flere sociale elementer i appen. I det følgende vil vi inddrage relevant teori og 
empiri, der understøtter dette. Med afsæt i det teoretiske og empiriske fundament vil vi 
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komme med de forslag, vi finder relevante i en tilpasning af Medicintjeks brugerflade til 
ældresegmentet. 

Deling af viden mellem mennesker er kendetegnende tendenser både inden for Mar-
keting 3.0  (Kotler & Katajaya, 2010), Web 2.0 (O’Reilly, 2005) og Social Information Fora-
ging (Pirolli, 2009). Vidensdeling er det, der skaber kollektiv intelligens, hvor mennesker 
påvirkes af den forbindelse, kommunikation og oplysning, der opstår mellem mennesker  
(Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010). Enkeltpersoner samler sig i sociale clusters (Pirolli, 
2009: 605), da de her sammen kan skabe viden. Pirolli (2009: 607) påpeger netop, at hvis 
man samarbejder kan søgningen effektiviseres og risikoen for at miste vigtig information 
vil mindskes. 

Behovet for vidensdeling blev netop fastslået i det afsluttende post-interview, hvor T3 
fortalte, hvordan hun ville anbefale appen Medicintjek til andre i sit netværk: ”Jeg vil i 
hvert fald fortælle om den til vores netcafe, når vi skal diskutere apps”, citat T3, jf. T3 video: 
44:07. De ældre skal altså have mulighed for at videreformidle den lægemiddelinforma-
tion de finder i Medicintjek, for at skabe værdi i deres sociale cluster. Som Pirolli (2009: 
607) påpeger, er data formidlet i netværket langt mere værdifulde, end den information, 
de finder på egen hånd.

Der er ikke kun tale om det enkelte menneskers behov for lægemiddelinformation, men 
i høj grad også om udveksling af informationer. Dette fastslås også af Simonsen (2011: 
570), der påpeger, patienter og pårørende også har socialt orienterede spørgsmål i syg-
domsforløbet. Der altså tale om det som Simonsen (2011: 570) kalder ”den social relatio-
nelle brugssituation”, hvor der indgår sociale relationer mellem mennesker. 

Ifølge Apples iOS Human Interface Guidelines symboliseres deling af indhold ved ikonet 
som vist i ovenfor figur 36 (Apple, 2012b). Ved tryk på dette symbol åbnes et action sheet, 
hvor brugeren præsenteres for de medie-specifikke muligheder, der er for deling af ind-
hold (Apple, 2012b). I tilpasningen til ældresegmentet finder vi det hensigtsmæssigt, at 
dette ikon navngives Del i stedet for at være et ikon, jf. figur 37. Del afspejler selve hand-
lingen, hvormed de ældre bedre vil kunne relatere handlingen til den egentlige funktion. 
Ved at kalde funktionen Del overholder vi den fastlagte Skopos og trækker på de ældres 
begrebsverden  (Nielsen, 1993: 123). 

DEL

Figur 36
Del-knap jf. 
konventionen
(Apple, 2012b)

Figur 37
Del-knap
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Ifølge Apple (2012b) er det standard, at indholdet skal kunne deles via e-mail og sociale 
medier, fx på Facebook, der er det mest anvendte i Danmark (Jørgensen, 2013). Foruden 
at kunne dele indholdet via e-mail og sociale medier, mener vi, at de ældre skal kunne 
dele indholdet via sms. I vores markedsundersøgelse fandt vi netop frem til, at 90 % af 
ældresegmentet er ejer af en mobiltelefon, og rigtigt mange af dem (63 %) bruger mo-
bilen til at sende og modtage sms’er, jf. afsnit 2.1. Markedsundersøgelse (Wijas-Jensen, 
2012a). På denne måde sikrer vi, at den del af de ældre, der ikke har en smartphone eller 
tablet, også vil kunne modtage delt indhold. På den måde undgår vi at ekskludere be-
stemte typer af ældre, hvilket er godt, da diversitet i de sociale clusters  er mere effektiv 
og giver bedre resultater (Pirolli, 2009: 607).

Tidligere i analysen påviste vi, at formidlingen af lægemiddelinformation i Medicintjek 
er af høj kompleksitet. Selvom vi vil gøre kommunikationen mindre tvetydig, kan der alli-
gevel opstå situationer, hvor kommunikationen bliver kompleks. Vi foreslår derfor, at der 
oprettes en ny funktion i Medicintjek kaldet Apotek. 

I den komparative analyse blev det påvist, at de ældre finder det naturligt at spørge apo-
teket eller lægen til råds, såfremt de har spørgsmål vedrørende medicin, jf. opgave 6, 
hvor T1 og T3 vil kontakte sundhedspersonale, jf. T1 video: 26:38 og T3 video: 20:00. Vi 
finder det derfor fordelagtigt at integrere elementer fra Apotekets hjemmeside  i den nye 
menu kaldet Apotek, jf. figur 38 nedenfor. 

Ved oprettelsen af Apotek får de ældre adgang til et forum, der understøtter de ældres 
deltagelse og deling, og appen går også fra at være envejskommunikation til at blive 
tovejs massekommunikation (Guldbrandsen & Just, 2011: 1100). 

APOTEK

APOTEK

TELEFON

CHAT

SKADESTUE

E-MAIL

z�_______________

z�_______________

z�_______________

z�_______________

z�_______________

z�_______________

SØG I BREVKASSE

SPØRG APOTEK

FIND NÆRMESTE

KØB/BESTIL

Figur 38
Menu: Apotek
(Egen tilblivelse)
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Ved at kalde menuen Apotek overholder vi den fastlagte Skopos, da vi trækker på de æl-
dres erfaringsgrundlag og navngiver det som noget de kender (Nielsen, 1993: 123). Den 
nye menu Apotek skal indeholde følgende elementer:

 Søg i brevkassen
 Spørg apoteket
 Find nærmeste apotek
 Køb/bestil

Disse menupunkter vil blive præsenteret i det følgende.

Søg i brevkassen
Denne funktion skal give de ældre mulighed for at søge på forskellige problematikker 
inden for deres specifikke interesseområde. Apoteket.dk har en online brevkasse, hvor 
det er muligt at spørge farmaceuter til råds og læse tidligere stillede spørgsmål (Apote-
ket, 2013). Her er det også muligt at søge i brevkassen for at finde information inden for 
et bestemt interesseområde (Apoteket, 2013). Funktionen Søg i brevkassen skal give de 
ældre mulighed for at søge blandt tidligere besvarelser inden for den ønskede katego-
ri fx hjertekarsygdomme, som kan have relevans, hvis man tager medicin mod forhøjet 
blodtryk, jf. figur 39 nedenfor . Det brugergenererede indhold er baseret på apotek-bru-
gerenes egne spørgsmål, og er derved meget relevant og relaterbart for de ældre. Det 
understøtter i høj grad den sociale kapital (Pirolli, 2009: 606). 

z�Astma og allergi

z�Børn

z�Diabetes

z�Ernæring og vægtproblemer

z�Ferier og rejser

z�Forkølelse

z�Hormoner og P-piller

z�Hud og hår

z�Infektioner og betændselse

z�Rygestop og rygning

z�Sex og kønssygdomme

z�Vitaminer og mineraler

z�Øjne og ører

z�Øvrige

34

3

5

4

10

9

13

2

6

7

11

8

12

14

Søg i brevkassenFigur 39
Søg i brevkasse
Tallene i højre side
illustrerer antal besvarelser
i brevkassen
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Spørg apoteket
Som Medicintjek er nu, et det muligt at kontakte Sundhedsstyrelsen via e-mail, hvis man 
som bruger har spørgsmål til Medicintjek. Teorien foreskriver, at man optimalt skal til-
byde hjælp på flere forskellige platforme (Cerejo, 2012: 16). Dette kan vi imødekomme 
ved Spørg apoteket, hvor brugeren har mulighed for at ringe, chatte og e-maile, jf. figur 
38. Apoteket har en chatfunktion, der giver mulighed for at chatte med en farmaceut 24 
timer i døgnet (Apoteket, 2013). Dette bør integreres i appen. Ligeledes skal man kunne 
e-maile eller ringe til apoteket direkte i appen. 

Vi mener, at det er hensigtsmæssigt, at de ældre kan henvende sig direkte til apoteket, 
der så vil kunne besvare de spørgsmål, der opstår i forbindelse med brugen af medicin. 
Den kompleksitet (Daft & Lengel, 1983; 1986), der kan være forbundet med kommuni-
kation af lægemiddelinformation imødekommes i denne funktion. Ved at give de ældre 
mulighed for at ringe, chatte eller e-maile direkte med apoteket, bliver Medicintjek som 
medie mere rich, jf. figur 40, da der bl.a. er mulighed for øjeblikkelig feedback. Højere 
tvetydighed kræver nemlig mulighed for hurtig respons (Daft & Lengel, 1986: 555).

HØJEST
Ansigt til ansigt

video konference

telefon

Skrevet personlig
(brev, e-mail, chat)

Skrevet, formel
(punktform, dokument)

Numerisk, formel
(computer output)

HØJ

MODERAT

LAV

LAVEST

Informationsmedie Inforations richness

APP

Figur 40
Mediers informations
richness
(Egen tilblivelse)
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Find nærmeste
Funktionen Find nærmeste skal hjælpe de ældre med at finde nærmeste apotek baseret 
på deres egen placering. På den måde udnyttes den mobile enheds feature, her GPS (Ce-
rejo, 2012: 6). Ved at udnytte det digitale fodspor, de ældre sætter, kan appen med afsæt 
i denne viden i højere grad personalisere appen (Guldbrandsen & Just, 2011: 1099). Hvis 
man forstår at udnytte data som værktøj (O’Reilly & Battelle, 2009: 1), kan det være meget 
værdiskabende for brugerne, de ældre. 

Køb/bestil
Denne funktion tillader de ældre at købe eller bestille både håndkøbs- og receptpligtige 
lægemidler direkte i apotekets web-shop. Denne funktion skal både integreres i præpa-
ratets produktinformation og i den nye funktion Apotek. På den måde forefindes knap-
pen køb/bestil netop dér, hvor den ældre befinder sig i sin navigation, og krydsrefererer 
således til andre nyttige informationsstier nemlig apotekets webshop  (Nielsen, 2004). 
Det skaber et godt flow, at den ældre ikke skal afbryde sin handling ved at finde knappen 
ét bestemt sted i appen. Ligeledes tilgodeser denne funktion den erfarne bruger, idet 
han har mulighed for at bestille lægemidlet direkte via appen. 

Apotekets webshop er NemID beskyttet og tillader de ældre at have en personlig login. 
Vores markedsundersøgelse, jf. kapitel 5, viste at netop at en stor del af de ældre (71 
%) bruger netbank (Wijas-Jensen, 2012b: 30), hvilket også betyder, at de kan betjene 
NemID. De ældre skal altså ikke ud at tilegne sig nye IT-kundskaber for at betjene den 
nye funktion Køb/bestil. 
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På baggrund af vores analyse kan vi påvise nogle specifikke tilpasninger i brugerfladen 
og forslag til nye funktioner, der med fordel kan integreres i Medicintjek i tilpasningen af 
brugerfladen til ældresegmentet. 

Vores analyse påviste, at de ældres erfaringsgrundlag har stor betydning i deres tilgang 
til og interaktionen med appen. For at imødekomme de ældres forskelligheder i tilpasnin-
gen, fandt vi det derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en overordnet Skopos (Raw, 2010), 
nemlig at tilpasningen skal ske ud fra de ældres erfaringsgrundlag.

Analysen påviste ligeledes, at de ældres teknologiske forforståelse har betydning for 
forståelsen af menuernes navne. Ingen af de fire testpersoner kunne finde ud af hvad 
Bogmærker betyd, hvilket havde den konsekvens, at de ikke brugte menuen. De mistede 
derfor den eneste mulighed for at gemme og dermed personalisere indholdet (Guld-
brandsen & Just, 2011). På baggrund af analysen kan vi konkludere, at menuerne skal 
have en betegnelse, som de ældre kan relatere sig til og som findes inden for deres be-
grebsverden. Bogmærker skal i stedet hedde Gem. 

Analysen påviste, at de ældre ofte har problemer med at forstå de begreber præsenteret 
i appen. Den information formidlet i Medicintjek er altså af høj kompleksitet og tvetydig-
hed (Daft & Lengel, 1983; 1986). På baggrund af analysen kan vi konkludere, at appen er 
et medie af lav richness og derfor ikke egnet til at formidle kompleks og tvetydig informa-
tion  (Daft & Lengel, 1986). For at undgå fejl i kommunikation skal informationen tilpasses 
mediet  (Daft & Lengel, 1986). Dette vil vi gøre ved at fjerne al irrelevant information  
(Nielsen, 1993) og tilføje mere hypertekst som krydsrefererer til andre nyttige informa-
tionsstier på tværs af niveauerne hjælpe de ældre i deres navigation (Guldbrandsen & 
Just, 2011; Nielsen, 2004). 

På denne måde sikrer vi, at de ældre ikke bliver tabt i navigationen. Et bedre naviga-
tions-flow vil netop lede den ældre hen til den relevante information, hvilket klare og 
præcise information scents skal understøtte (Nielsen, 2004). For at optimere informations 
scents  (Nielsen, 2004) vil vi ligeledes integrere funktionen køb/bestil, som tillader de 
ældre at købe medicin direkte via appen ved at logge ind på apotekets webshop med 
NemID, som vi ved de ældre kan betjene, jf. Markedsundersøgelsen, kapitel 5.

Analysen påviste, at de ældre har et behov for at dele information med andre i deres 
netværk. Dette vil vi imødekomme ved at tillade de ældre at dele indhold via knappen 

9.2.5. Delkonklusion
Kapitel 9
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Del. Ved at navngive knappen Del overholder vi desuden den fastlagte Skopos, ved at 
trække på de ældres begrebsverden. De ældre skal kunne dele indhold med deres socia-
le cluster (Pirolli, 2009: 607) både via mail, sociale medier og sms. Ved at give de ældre 
mulighed for at dele indhold via sms, sikrer vi, at de ældre, der ikke har en mobil enhed, 
også kan modtage delt indhold. Det er favorabelt at kunne dele indhold med alle inden 
for sin sociale cluster, idet diversitet i de sociale clusters er mere effektiv og giver bedre 
resultater (Pirolli, 2009: 607).

Som det blev fastslået i analysen er appen et medie med lav richness, hvilket betyder, at 
den ikke egner sig til kompleks og tvetydig kommunikation (Daft & Lengel, 1986: 559). 
Med den nye menu Apotek bliver det muligt for de ældre at formidle mere kompleks 
information via et lean medie uden at gøre kommunikationen mindre effektiv (Daft 
& Lengel, 1986: 560). Vores analyse påviste, at det er naturligt for de ældre at spørge 
læge eller apotek til råds om lægemidler. På baggrund af analysen kan vi altså konklu-
dere, at formidlingen af lægemiddelinformation til tider er kompleks. Funktionerne Søg i 
brevkassen og Spørg apotek imødekommer netop dette og giver de ældre adgang til et 
brugergenereret indhold, der understøtter deres sociale clusters (Pirolli, 2009: 606) og 
giver også mulighed for at søge hjælp og vejledning på flere platforme (Cerejo, 2012: 7). 

I den nye menu Apotek skal de ældre ligeledes have mulighed for at søge på forskellige 
problematikker inden for deres specifikke interesseområde eller sygdom. Analysen på-
viste, at de ældre har behov for et forum, hvor de kan få dækket nogle af deres mere fø-
lelsesmæssige og social relationelle behov (Simonsen, 2011: 570). Medicintjek dækker 
et lægemiddelinformationsbehov, men imødekommer ikke de følelsesmæssige behov, 
der kan opstå i et sygdomsforløb. På bagrund af analysen kan vi konkludere, at de ældre 
via menuen Apotek får dækket deres relationelle behov, der kan opstå ved indtagelsen 
af medicin. �
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Formålet og motivationen for denne afhandling er at udforske et videnskabeligt område, 
som vi mener til en vis grad er overset. Der udvikles primært apps designet til brugere, 
der allerede føler sig trygge med brugen af mobile devices og uden problemer kan be-
tjene en sådan. Fordi de ældre har sværere ved at følge med i den teknologiske udvikling, 
betyder det ikke, at de har mindre behov for disse. Der ligger blot en større udfordring 
i formidlingen, kommunikationen og tilpasningen. Dette er et ansvar, der ligger, set fra 
vores synsvinkel, hos udviklerne af applikationerne og ikke hos de ældre. Det er dette 
ansvar, der har været motivationen for denne afhandling.

Med denne afhandling har vi forsøgt at finde ud af hvilke elementer i en apps bruger-
flade, der er nødvendige at ændre i tilpasningen til ældresegmentet. Vi har valgt Medi-
cintjek som case. Ifølge Andersen(2005: 115) er det muligt at generalisere ud fra single 
casestudier. Det drejer sig om, at finde frem til de forhold, der er specifikke og de, der er 
generelle for det studerede casestudie, som i vores tilfælde er appen Medicintjek. 

For bedst muligt at kunne besvare problemformuleringen valgte vi at anvende tre teo-
retiske skoler: Kommunikation, Marketing og Informationsvidenskab. Ved at bevæge os 
på tværs af disse tre teoretiske felter blev det muligt at anskue empirien fra tre forskel-
lige perspektiver. Vi har i den videnskabelige metode desuden taget udgangspunkt i 
en kombination af primær data, herunder fire kvalitative interviews og fire usability-tests, 
og kvantitativ data, herunder sekundær data i form af rapporter, offentlige og statistiske 
udgivelser. 

Vores fire usability-tests er foretaget med fire forskellige typer af ældre. De fire typer er 
udvalgt på baggrund af en segmentering, hvor vi identificerede disse typer med ud-
gangspunkt i deres forskelle indenfor fokusområdet IT og internettet herunder mobile 
enheder og apps (L. Nielsen, 2011). Vi har ligeledes foretaget et kvalitativt interview med 
hver af de fire testpersoner, der tilsammen med selve testene har udgjort fundamentet 
til vores analyse. 

Med afsæt i empirien har vi foretaget to analyser; en komparativ analyse af testpersoner-
ne og en overordnet analyse af appen Medicintjek som medie. 

De to analyser er foretaget på baggrund af tre forskellige typer af dokumentation. Dels vi-
deofilmede vi testpersonerne udefra, således at vi senere kunne analysere ansigtsudtryk, 
gestikulationer m.m. Og dels optog vi deres adfærd på iPaden indefra via softwarepro-
grammet Reflector (Reflectorapp.com, ). Reflector tillod os, at overvåge testpersonernes 
interaktion med appen og optage skærmbilledet. Idet vi benyttede tre forskellige meto-
der til dokumentation, har vi opnået et stærkt empirisk fundament, der kunne sikre os en 
fyldestgørende og nuanceret besvarelse af vores problemformulering.

10.0. Konklusion
Kapitel 10
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Til den komparative analysen, opstillede vi nogle konkrete målepunkter, som skulle un-
dersøge, hvordan de ældre tilgår data. Målepunkter skulle undersøge, hvordan ældre 
søger data, gemmer information, navigerer i appen og scanner. Ved at opsætte disse 
målepunkter var det muligt at foretage en sammenlignelig analyse af testpersonernes re-
sultater. Netop at finde mønstre og relationer i datamaterialet er kernen i analysearbejdet  
(Andersen, 2005: 185).   

Vi foretog ligeledes en analyse af appen som medie og om denne lever op til kravet om 
effektiv kommunikation (Daft & Lengel, 1986). Her ville vi ligeledes undersøge om der 
var nogle funktioner, der med fordel kunne tilføjes for at skabe mere værdi for de ældre 
(Kotler & Katajaya, 2010: 20). 

Vores analyser har med udgangspunkt i ovenstående videnskabelige metode, påvist en 
række tilpasninger, der kan optimere brugerfladen i en app til ældresegmentet. Disse vil 
blive præsenteret i det følgende.

Brugeren i fokus

På basis af vores fire kvalitative interviews og fire usability-tests, kan vi fastslå, at ældreseg-
mentet ikke bør betragtes som en homogen gruppe, men som et fragmenteret segment 
med megen diversitet. Vores analyse påviste, at de ældre i høj grad trækker på deres 
eget teknologiske erfaringsgrundlag både i deres tilgang til og forståelse af nye me-
dier. På dette grundlag opsatte vi en overordnet Skopos, altså et formål med tilpasningen, 
nemlig at tilpasse brugerfladen ud fra de ældres erfaringsgrundlag. Denne Skopos brugte 
vi som en overordnet konsekvens i tilpasningen, som vi vil komme ind på i det følgende.

I vores analyse blev det påvist, at brugerfladens knapper/funktioner, skal være navn-
givet noget, som de ældre kender. Knapper/funktioner skal frem for at følge konventi-
onen hedde noget, som de ældre kender og som afspejler knappens egentlige funkti-
on(J. Nielsen, 2004). Vi så en klar tendens til, at hvis de ældre ikke kan relatere til navnet, 
så forstår de ikke funktionen, hvilket forhindrer dem i at bruge den. Som vores analyse 
påpegede, har nogle af Medicintjeks funktioner navne, som ældresegmentet ikke kan 
relatere til fx menuen Bogmærker. Grundet de ældres erfaring fra brugen af PC ledte de 
efter en funktion kaldet Gem og ikke Bogmærker. På baggrund af analysen, kan vi altså 
konkludere, at appens menuer skal navngives, så de relaterer sig til ældresegmentets 
begrebsverden. 

Både vores analyse og de fire kvalitative interviews påviste, at de ældre har deres teknolo-
giske forståelse og erfaring fra brugen af computer. En del af forklaringen findes i det 
faktum, at ældresegmentet ikke er vokset op med mobile enheder og apps, som yngre 
generationer er. Vores analyse tydeliggjorde, at en app tilpasset ældresegmentet skal 
have en tydelig markeret nødudgang (J. Nielsen, 1993: 138). Der var en tydelig tendens 
blandt alle testpersonerne at de benyttede iPadens hjem-knap som nødudgang for at 
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komme tilbage til start. I Medicintjek findes allerede en nødudgang nemlig Cancel. De 
ældre benyttede sig dog ikke af denne, hvilket ifølge vores analyse både skyldes dens 
placering og navn. Nødudgangen skal være symboliseret ved et logo eller et hjem-sym-
bol med klare referencer til hjemmesider og have samme placering som dem. På denne 
måde trækkes der klare referencer til noget, som er velkendt for de ældre. 

Vores analyse påviste også, at søgefeltet i appen skal tillade de ældre at søge mere frit. 
Vi så her en klar tendens til, at de ældre ofte benytter sig af søgemaskiner som Google. 
Dette blev tydeliggjort, da de brugte appens søgefelt meget frit. På baggrund af analy-
sen kan vi altså fastslå, at de ældres vaner inden for informationssøgning, deres kenskab 
til og forståelse af teknologi samt deres tilgang, har en stor betydning. Appens søgefelt 
tillader på nuværende tidspunkt kun de ældre at søge på to kriterier, lægemidlet og det 
virksomme stof. På baggrund af analysen kan vi konkludere, at søgefeltet i appen skal 
tillade de ældre at søge mere frit. 

Touch - Size matters

Vores analyse påviste, at interaktionen mellem menneske og maskine  -  ældresegmentet 
og appens brugerflade – stadig er på et nyt stadie. Dette kom til udtryk, da de ældre skul-
le interagere med touch. 

Vores analyse påviste, at der ofte sker fejl i interaktionen mellem de ældre og brugerfla-
den. I testopgave 1 blev det tydeliggjort, at de ældre ofte rammer forkert på knapperne 
eller ubevidst kommer til at aktivere funktioner. Dette skete til trods for, at informationsar-
kitekturen og designet i appen overholder konventionerne. På baggrund af analysen kan 
vi derfor konkludere, at størrelsen på knapperne i en tilpasning til ældresegmentet skal 
være større og langt tydeligere markeret end det, konventionerne foreskriver. 

Kollektiv intelligens

Data formidlet i netværk er langt mere værdifuld end den information, man finder på 
egen hånd(Pirolli, 2009: 607-608). Den kollektive intelligens dyrkes i sociale clusters gen-
nem vidensdeling (Pirolli, 2009: 606), hvorfor vi mener, at Medicintjek skal indeholde fle-
re sociale elementer. 

Analysen påviste, at de ældre har et behov for at dele information med andre i deres net-
værk. Dette er der ingen mulighed for, som Medicintjek er på nuværende tidspunkt. Ud 
fra analysen finder vi det nødvendigt, at integrere muligheden for netop at dele indhold. 
Det vil vi gøre ved at integrere en dele-funktion i brugerfladen. Knappen Del skal give 
de ældre mulighed for både at dele indhold via e-mail og sociale medier, som teorien 
foreskriver (Apple, 2012b), men også via sms. På den måde sikrer vi, at den del af ældre-
segmentet, der ikke har en smartphone eller tablet, også kan modtage delt indhold. Vi 
undgår her, at ekskludere bestemte typer af ældre. Dette er yderst favorabelt, idet diver-
sitet i de sociale clusters er mere effektiv og giver bedre resultater (Pirolli, 2009: 607). Ved 
at navngive knappen Del overholder vi desuden den fastlagte Skopos, ved at trække på 
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de ældres begrebsverden.

Analysen påviste ligeledes, at de ældre har behov for et forum, hvor de kan få dækket 
nogle af deres mere følelsesmæssige og social relationelle behov (Simonsen, 2011: 
570). Medicintjek dækker et lægemiddelinformationsbehov, men imødekommer ikke de 
følelsesmæssige behov, der kan opstå i et sygdomsforløb. Dette behov skal imødekom-
mes ved at integrere en ny menu kaldet Apotek. Denne nye menu skal indgå i menuen i 
bunden af appen, og skal indeholde fire funktioner: Søg i brevkassen, Spørg apotek, Find 
nærmeste og Køb/bestil. 

Som det blev fastslået i analysen er appen et medie med lav richness, hvilket betyder, at 
den ikke egner sig til kompleks og tvetydig kommunikation (Daft & Lengel, 1986: 559). 
Med menuen Apotek bliver det muligt at formidle mere kompleks information via et lean 
medie uden at gøre kommunikationen mindre effektiv (Daft & Lengel, 1986: 560)

Vores analyse påviste, at det er naturligt for de ældre at spørge læge eller apotek til 
råds om lægemidler. På baggrund af analysen kan vi altså konkludere, at formidlingen 
af lægemiddelinformation til tider er kompleks. Funktionerne Søg i brevkassen og Spørg 
apotek imødekommer netop dette og giver de ældre adgang til et brugergenereret ind-
hold, der understøtter deres sociale clusters (Pirolli, 2009: 606) og giver også mulighed 
for at søge hjælp og vejledning på flere platforme(Cerejo, 2012: 7).

Appen som medie

Vores anslyse påviste, at det er vigtigt at tage højde for typen af data, som formidles via 
appen som medie, hvis kommunikationen skal være effektiv  (Daft & Lengel, 1983; 1986). 
Det stiller krav til indholdet. Når man kommunikerer i et lean medie, som en app er  (Daft 
& Lengel, 1983) skal kommunikationen være af lav tvetydighed og kompleksitet for at 
være effektiv (Daft & Lengel, 1983; 1986). Der er en tydelig tendens til, at de ældre ikke 
forstår de begreber de præsenteres for i appen. Dette er begreber som dosisdispense-
ring, tilskudskode, ATC-kode og klausuleret tilskud. 

Vores analyse påviste ligeledes, at så snart de ældre bliver præsenteret for en stor mæng-
de af data, så bliver de nemt forvirrede og mister fokus. På baggrund af den komparative 
analyse af de fire usability-tests, kan vi fastslå, at for meget irrelevant information over-
skygger den relevante information, det blev tydeliggjort i testopgaverne 1, 4 og 8. Det 
gør sig både gældende, når de søgte informationer i et præparats produktinformation, 
indlægsseddel og menuen Hjælp. Den store mængde af data gjorde det svært for de 
ældre at finde de ønskede data, selvom den var til stede lige foran dem. Derfor er det 
vigtigt, at mængden af data er tilpasset de ældres behov (Simonsen, 2011: 566).

Vi kan altså konkludere ud fra analysen, at Medicintjek kommunikerer kompleks informa-
tion med høj tvetydighed og usikkerhed, hvilket en app ikke egner sig til at formidle. Vi 
kan også konkludere at appen indeholder meget information, som for de ældre er irrele-
vant. På baggrund af analysen finder vi det derfor nødvendigt, at fjerne tvetydighed og 
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usikkerhed for at kunne kommunikere effektivt gennem det lean medie. Dette vil vi gøre 
ved at fjerne irrelevant information(J. Nielsen, 1994; J. Nielsen, 1995b), således at den 
er bedre tilpasset de ældre (Simonsen, 2011: 566). Derudover skal der indføres hyper-
links, der krydsreferer til andre nyttige informationsstier særligt i indlægssedlen og 
den teksttunge hjælpe-menu (Guldbrandsen & Just, 2011: 1099; J. Nielsen, 2004). Ind-
lægssedlen skal ligeledes have et Responsive Design (Walton, 2012: 92), så den auto-
matisk tilpasses den givne skærm, og på denne måde forbedrer læsbarheden. 

På samme måde som irrelevant information skal fjernes, skal relevante informationer og 
funktioner tilføjes. I analysen påviste en klar tendens til, at de ældre ofte afbryder deres 
igangværende handling, fordi den rette information eller henvisning ikke var tilstede. 
Medicintjek formidler lægemiddelinformation, hvorfor vi på baggrund af analysen vurde-
rer, at appen skal udbygges med en ny informationssti nemlig funktionen Købe/bestille. 
Denne funktion skal give de ældre mulighed for at købe/bestille lægemidler på apo-
teket via appen. På denne måde  imødekommes behovet for krydsreferencer til flere 
nyttige informationsstier (J. Nielsen, 2004), nemlig apotekets webshop.  

Nye medier er i dag omdrejningspunkt for kommunikation og formidling af viden, der 
tillader brugeren at søge informationer, når behovet opstår på unikke tidspunkter uden 
at være bundet af tid og sted (Dimmick, Feaster, & Hoplamazian, 2010: 24). Fordelen 
ved en mobil enhed er netop mobiliteten. For at udnytte appen som en del af et mobilt 
medie, vil vi også udnytte enhedens feature GPS (Cerejo, 2012: 6). Som en del af den nye 
menu Apotek skal funktionen Find nærmeste give de ældre mulighed for at finde nærme-
ste apotek baseret på deres egen placering. Dette understøtter netop fordelen ved det 
mobile medie og personaliserer ligeledes appen til en vis grad (Guldbrandsen & Just, 
2011: 1099-1100).

Afslutningsvis kan vi konkludere, at afhandlingens analyse påviser, at der er mange ele-
menter i en apps brugerflade, der skal ændres for at imødekomme ældresegmentet. 
Med udgangspunkt i afhandlingens empiriske data har vi påvist, at de ældre i høj grad 
trækker på deres eget teknologiske erfaringsgrundlag både i deres tilgang til og for-
ståelse af appen som medie. Dette er en meget central pointe i forhold til tilpasningen af 
brugerfladen i en app til ældresegmentet. �



154

Nye teknologiske hjælpemidler sætter allerede i dag sit præg på hjælpen til ældre bor-
gere. Inden for sundhedsvæsenet er der en tendens mod større integration af mobi-
lapplikationer både som værktøj til sundhedspersonale og til borgere, som et værktøj 
til selvhjælp og –monitorering (Larsen, 2012). Fra kommunernes side er der en stigende 
interesse for indførslen af ny velfærdsteknologi (Ældreforum, 2010). Her skal motivatio-
nen dels findes i de økonomiske fordele ved frigivelsen af ressourcer og dels i den øget 
livskvalitet, de ældre kan opnå ved hjælp fra velfærdsteknologi (Ældreforum, 2010). 

Indførslen af mere digital velfærd tillader de ældre borgere at blive mere selvhjulpne, 
hvilket kan give dem en større grad af frihed, uafhængighed og øget selvkontrol. Vel-
færdsteknologien kan altså være medvirkende til at forstærke følelsen af tryghed, sikker-
hed og mobilitet i den daglige færden (Ældreforum, 2010). Før det kan be- eller afkræftes 
om velfærdsteknologien skal videreudvikles eller afskaffes, er det helt centralt at afklare, 
hvilke ønsker og behov, de ældre selv har. 

Denne afhandlings analyse har påvist en række tilpasninger, der kan optimere brugerfla-
den i appen Medicintjek til ældresegmentet. Denne afhandlings resultater kan anses for 
en vigtig brik i opbygningen af mere digital velfærd for ældre borgere. Afhandlingen 
peger på, at udviklingen og tilpasningen af velfærdsteknologi til de ældre er et felt, der 
kalder på mere forskning. Digital velfærd er et yderst samfundsrelevant forskningsom-
råde, som både det private og offentlige bør have interesse i at undersøge nærmere. �

10.1. Perspektivering
Kapitel 10
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Apps y personas de mayor edad
- Un analisis sobre como se adapta una interfaz de usario en un app

Palabras clave: app, interfaz de usuario, ciencias de documentación, interacción compu-
tadora-humano HCI, personas de mayor edad, segmentación, comunicación y marketing. 

En el transcurso de los últimos 15 años hemos sido testigos a que nuestra sociedad en 
un número de areas ha sido digitalizada. Además, estamos observando una creciente 
digitalización de la sanidad pública, donde se ha comenzado, en mayor escala, a integrar 
apps en móviles, tanto como herramientas para la plantilla de la sanidad pública, y como 
instrumentos para la autoayuda y el auto-monitoreo para ciudadanos. Asimismo, esta-
mos viviendo un notable crecimiento en la cantidad de teléfonos inteligentes y tabletas 
en el mercado global. 

A pesar de esto, el segmento de personas de mayor edad no ha crecido con internet, 
dispositivos móviles y aplicaciones en móviles, llamadas comunmente apps, como es 
el caso de las generaciones más jóvenes. Cabe además hacer mención, que hoy día se 
desarrollan apps primariamente para usuarios que ya se manejan con seguridad y sin 
ningún problema dentro de la nueva generación de dispositivos móviles. Sin embargo, 
el hecho de que las personas de mayor edad tengan mayores dificultades para seguir el 
desarrollo tecnológico, no significa que ellos tengan menos necesidad de los mismos. 

Por consiguiente, es aquí donde existe un mayor desafío en su mediación, comunicación 
y adaptación. En efecto, esta es una responsabilidad que desde nuestro punto de vista, 
yace en los creadores de los apps y no en las personas de mayor edad. 

Por ende, la motivación detrás de esta tesina es dicha responsabilidad y por eso vamos a 
investigar en esta tesina: cómo se debe adaptar la interfaz de usuario en un app para el 
segmento de personas de mayor edad. 

Para dar respuesta a lo antes expuesto hemos hecho una serie de estudios acerca de la 
facilidad de uso. Con ímpetu en esto, haremos, por una parte, un análisis comparativo de 
la interacción de las personas de mayor edad con el app de chequeo médico, llamado 
Medicintjek, para identificar problemas en la interfaz de usuario. Por otra parte, haremos 
un análisis general de el app como un medio móvil. Asu vez, con énfasis en estos análisis 
señalaremos algunos problemas concretos, que se deben tomar en consideración a la 

Resumen
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hora de adaptar una interfaz de usuario al segmento de personas de mayor edad. 

En cierto modo, aprendimos en nuestro análisis  que las personas de mayor edad, en 
gran medida, aprovechan sus propias experiencias tecnológicas tanto en su enfoque 
como en su comprensión de los nuevos medios de comunicación. 

Esto quiere decir que los menús del app, tienen que llamarse algo relacionado con el 
mundo conceptual del segmento de las personas de mayor edad.  Tanto el nombre 
como el tamaño de los botones en la adaptación, tienen que hacerse más grandes y 
más claramente marcados de lo que prescribe la teoría actual.  Asimismo, debe existir la 
posibilidad de buscar ayuda en diversas plataformas.    

A su vez, es de vital importancia que las personas mayores tengan la posibilidad de com-
partir el contenido entre sí. Además,  para poder comunicarse con efectividad con el 
segmento de personas de mayor edad, a través de un app, se requiere que se elimine la 
ambigüedad y la complejidad existente. Esto sucederá al hacerse más sucinto y exacto 
el contenido, quitando información irrelevante y añadiendo más hipertextos con referen-
cias cruzadas a otras fuentes de información, las que aseguren una mejor navegación a 
las personas de mayor edad. 

Finalmente, con esta tesina hemos entrado en el campo normativo y de resolución de 
problemas, presentando algunas adaptaciones concretas, que deberían optimizar el uso 
de los apps para el segmento de personas de mayor edad. Por consiguiente, esperamos 
que de esta manera, hayamos motivado a empresas para que estudien este campo más 
detenidamente, de modo que el segmento de personas de mayor edad, en mayor gra-
do, se considere un mercado importante.�
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hvilket"gjorde"at"Sundhedsstyrelsen"udelukkende"målrettede"sin"app"til"borgere."&
"
På"baggrund"af"brugerstatistik"fra"Medicinpriser.dk,"Indlægsseddel.dk"og"Medicinombination.dk"og"
Danmarks"Statistik"fik"projektgruppen"kendskab"til"de"grupper"i"befolkningen,"der"bruger"mest"
medicin."Ældre"og"kronikere"er"dem,"der"bruger"mest"medicin,"hvorfor"disse"to"grupper"derfor"ses"
som"primære"målgruppe"for"appen.""
"
Undersøgelse&
På"baggrund"af"ovenstående"viden,"blev"forskellige"organisationer"kontaktet"for"at"finde"egnede"
personer,"herunder"Ældresagen.""
"
Brugergruppen"bestod"af"8410"personer,"som"repræsenterede"fire"forskellige"målgrupper:"ældre,'
kronikere,'nybagte'mødre'og'sundhedsfolk"repræsenteret"af'SOSU'assistenter.''
"
Disse"udvalgte"brugere"blev"inviteret"til"et"fokusgruppeinterview,"hvor"appen"blev"præsenteret"og"
gennemgået."Brugerne"havde"her"mulighed"for"at"komme"med"input"og"kommentarer,"både"til"
grænseflade"og"indhold."Fokusområderne"var"brugervenlighed"og"typiske"brugsscenarioer."Under"
fokusgruppen"var"de"særligt"opmærksomme"på"gruppedynamikken,"grundet"de"forskellige"typer"
og"personligheder."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"
Resultat"
Ved"gennemførelsen"af"fokusgruppen,"blev"der"blandt"andet"renset"ud"i"lægefaglige"begreber."
Derudover"havde"de"fire"forskellige"repræsentanter"fra"grupperne"forskelligt"fokus"og"interesse"for"
medicin."
"
Ældre"havde"interesse"for:"Pris,'substitution'og'kombination'af'medicin."
SOSU"assistenter"havde"interesse"for:"Scan<funktionen."
Nybagte"mødre"havde"interesse"for:"Indlægssedlen'
"
Lancering"
Appen"blev"færdigudviklet"og"testet"ultimo"2011,"og"blev"som"nævnt,"lanceret"primo"2012."Appen"
fik"meget"medieomtale"gennem"bl.a."Patientforeninger,"Ældresagen"og"Forbrugerrådet."Dette"
skyldes"at"der"indtil"nu,"kun"findes"få"offentlige"apps."
"
Efter"lanceringen"erfarede"Sundhedsstyrelsen,"at"brugsscenariet"så"anderledes"ud"end"de"havde"
forventet."De"blev"efterfølgende"kontaktet"af"flere"kommuner,"hvilke"havde"et"ønske"om"at"
videregive"appen"til"deres"plejepersonaler."Der"blev"hertil"udviklet"en"distributionsfil."Dog"kan"de"
ikke"holde"statistik"over"antal"brugere"og"brugssituationer.""
"
Brugsmønstret&
Brugsmønstret"af"den"lancerede"app"har"siden"givet"nogle"konkrete"og"brugbare"målinger."Der"
foretages"i"gennemsnit"1000"opslag"om"dagen"og"80"%"benytter"sig"af"produktsiden."Hertil"skal"
bemærkes"at,"for"at"komme"ind"på"kombinationstjek,"indlægsseddelen,"bogmærke"og"substitution"
skal"brugeren"først"ind"på"produktsiden."Mange"bruger"nyhedssiden,"hvilket"er"overraskende,"da"
det"ikke"var"det"primære"formål"med"appen."Et"halvt"år"efter"lanceringen,"er"appen"downloadet"af"
80"%"iPhone"brugere"og"18"%"Android"brugere."Appen"er"endnu"ikke"udviklet"til"andre"platforme."
"
På"daglig"basis"er"der"langt"flere"brugere"af"appen"Medicintjek"end"besøgende"på"
Sundhedsstyrelsens"tre"hjemmesider,"som"appen"henter"informationer"fra.""
"
Feedback&og&spørgsmål&fra&brugere"
Det"opleves,"at"ikke"alle"lægemidler"kan"scannes."Fx"håndkøbsmedicin,"da"det"ikke"er"lovpligtigt"at"
registrere"prisen,"og"derfor"ligger"Sundhedsstyrelsen"ikke"inde"med"informationerne"i"deres"
database."Dette"får"den"konsekvens,"at"når"prisen"ikke"skal"oplyses"bliver"stregkoden"heller"ikke"
tilgængelig.""
Substitutionsfunktionen"kan"være"svær"at"anvende."Dette"skyldes,"at"substituerende"produkter"
beregnes"både"ud"fra"virksomt"stof"og"prisen."Prisen"udregnes"i"forhold"til"antal"enheder"i"
pakningen."Derfor"fremgår"det"ikke"af"appen,"at"alle"præparater"har"et"substituerende"præparat.""
"
Derudover"får"Sundhedsstyrelsen"forespørgsler"om"der"vil"blive"lavet"en"tablet"version."Dette"er"
dog"ikke"planen,"da"designet"til"en"tablet"skal"være"anderles."Brugerne"har"også"spurgt"til"
hjælpetekst"af"forskellige"begreber,"fx"ATC<kode"og"trafikfarlig."Dog"er"dette"blevet"fravalgt"i"
udviklingen,"da"det"blev"vurderet,"at"teksten"ville"blive"for"komprimeret"til"den"lille"enhed."
Hjælpetekst"vil"være"en"overvejelse,"såfremt"der"i"fremtiden"ville"blive"udviklet"en"tablet"version."
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Brugerne"vil"også"gerne"kunne"udregne"personligt"tilskud"i"appen."Dette"har"dog"den"konsekvens,"
at"appen"skal"understøtte"peronlige"brugerdata,"hvilket"ikke"er"muligt"i"det"nuværende"design.""
"
Ydermere"har"der"været"forespørgsler"om"en"mere"simpel"måde"at"søge"på,"da"der"kun"kan"søge"
ud"fra"produkt"eller"virksomt"stof."Der"er"her"overvejelser"om"at"slå"de"to"kriterier"sammen,"så"der"
ikke"skal"vælges"mellem"de"to."Dog"er"det"meget"komplekst"og"er"en"lægefaglig"vurdering."
Brugerne"har"også"spørgsmål"til"indlægssedlerne,"da"disse"er"meget"små"og"svære"at"læse."
Spørgsmålet"er"herunder"også,"om"appen"ikke"kan"rotere."Dette"er"dog"ikke"muligt"i"det"
nuværende"design."Endelig"har"der"været"forespørgsler"om"appen"udvikles"til"andre"styresystemer,"
hvilket"endnu"ikke"er"planlagt."
"
Fremtid&
Sundhedsstyrelsen"har"tanker"om"at"samarbejde"med"apoteker"og"trække"på"deres"informationer."
Med"dette"samarbejde"og"informationer,"vil"det"fx"være"muligt"at"få"oplysninger"om,"hvilken"
medicin"der"er"på"lager"og"hvor"nærmeste"apotek"ligger."Der"er"derudover"udviklet"en"version"til"
blinde"med"en"voiceover,"hvor"navnene"på"menuerne"nu"er"tilpasset."Dette"vil"udkomme"med"
næste"version.""
Christina"Maria"Hansen"giver"dog"udtryk"for,"at"konstant"er"en"afvejning"af,"hvor"meget"tekst"og"
hvor"meget"hjælp,"der"skal"være"i"appen,"for"at"tilfredsstille"flest"muligt."
"
En"opdatering"af"appen"vil"udkomme"i"slutningen"af"2012."Her"vil"der"være"en"opdatering"af"
designet"og"nogle"nye"knapper."Som"nævnt"vil"en"voiceover"funktion"til"blinde"også"blive"lanceret."""

"
"
"
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Bilag"3"
&

Ekspertvurdering:&Carina&Schaldemose&Hansen&
"
&

1. Systemstatus&
'
Kommunikeres'der'relevant'og'forståeligt'til'brugeren'(de'ældre)?'
Ja,"der"kommunikeres"relevant"og"forståeligt"til"brugeren,"den"ældre."Dog"bruges"der"it4termer"
(engelske),"som"kan"være"svære"at"forstå"for"brugere,"der"ikke"at"vant"til"at"anvende"computer.""
'
Ved'brugeren'hele'tiden'hvor'han/hun'er'i'navigeringen?'
Ja,"på"hvert"skærmbillede"står"navnet"på"menupunktet"skrevet,"således"at"brugeren"hele"tiden"ved"
hvor"vedkommende"befinder"sig."
'
Hvordan'er'muligheden'for'at'navigere'videre?'
Ved"hjælp"af"de"fire"faneblade/menupunkter"i"bunden"af"skærmen,"kan"brugeren"altid"komme"
videre"til"en"anden"side."Når"der"søges"på"et"produkt"i"søge4funktionen,"er"siden"udstyret"med"en"
cancel4knap."Når"kameraet"er"tændt"i"scan"funktionen,"er"siden"udstyret"med"en"cancel4knap."
Bogmærkemenuen"er"udstyret"med"forskellige"knapper,"som"kan"få"brugeren"videre"eller"tilbage."
Nyhedsmenuen"indeholder"ikke"andet"end"den"viste"side,"derfor"forefindes"der"ikke"andre"knapper"
i"denne"menu"–"det"samme"gælder"for"hjælp4funktionen."
Manglende"nødudgang,"tilbage"til"forsiden."
'
Hvordan'er'denne'placeringen'i'forhold'til'hele'appen?'
Hvis"der"henvises"til"et"navigationskort,"som"på"en"hjemmeside,"findes"dette"ikke"i"appen."
'
Er'der'fejlmeddelelser,'bekræftelser'el.'lign.,'og'er'de'korrekte?'
Der"forefindes"ingen"meddelelser","bekræftelser"el."lign."i"appen.""
Hvis"et"produkt"ikke"findes,"kommer"der"en"meddelelse"om"dette."
"

2. Sammenhæng&mellem&app&og&den&virkelig&verden&
'
Er'sprogbruget'passende'til'brugeren?'
Metasproget"er"passende"og"forstående."Produktbeskrivelserne"stemmer"overens"med"den"
information"brugeren"ville"kunne"få"andetsteds"fra,"fx"apotek"eller"læge.""
'
Er'der'tekniske'termer,'der'kan'være'svære'at'forstå?'
For"uerfarne"brugere"af"it4teknologi"anvendes"termer,"som"ikke"indgår"i"fx"ældres"hverdagssprog,"
herunder"scan"og"cancel."Andre:"Bogmærker"
'
Er'det'muligt'at'få'svar'på'de'samme'spørgsmål'som'ved'apotekeren/lægen?'
Det"er"muligt"at"få"svar"på"samme"spørgsmål"som"ved"apotekeren"eller"læge."”Anbefalede"
dosseringer”"kan"dog"være"forvirrende,"idet"der"i"nogle"tilfælde"er"flere"anbefalede"doseringer"
angivet,"samtidig"med"at"det"anbefales"efter"skriftlig"anvisning."Eksempelvis"lægemidlet"Gabadoz:"
Anbefalede'doseringer'–'dosering'efter'skriftlig'anvisning,'1'tablet'2'gange'daglig,'1'tablet'daglig,'1'
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tablet'3'gange'daglig.'De"flere"muligheder"kan"forvirre"brugeren."Brugeren"har"dog"den"mulighed"
at"læse"indlægssedlen.'
'
Er'der'logik'i'den'måde'hvorpå'man'skal'finde'oplysningerne'om'et'produkt?"
Ja,"der"er"en"logik"i"den"måde"hvorpå"brugeren"skal"finde"oplysninger"på."I"søgefunktionen"starter"
brugeren"med"produktnavnets4"eller"indholdsstoffets"første"bogstav,"hvor"alle"muligheder"efter"
hvert"bogstav"dukker"op."Når"det"korrekte"produkt"er"fundet"og"valgt,"dukker"flere"valgmuligheder,"
hvis"dette"forefindes,"af"produktet"frem,"og"det"nøjagtige"produkt"kan"findes."Dog"kan"der"kun"
søges"på"produkt"eller"indholdsstof,"og"ikke"andet."
(Bemærk:'det'er'ikke'muligt'at'søge'på'fx'symptomer'eller'sygdom)'
"

3. Bruger&kontrol&og&–frihed&
'
Navigation'og'bevægelse'gennem'appen:''
Hvor'er'jeg'lige'nu?'
Når"brugeren"befinder"sig"inde"i"et"menupunkt,"står"der"øverst"på"siden"navnet"på"menupunktet"
man"befinder"sig.""
'
Hvor'har'jeg'tidligere'været,'og'kan'jeg'komme'tilbage?'
Hver"side"er"udstyret"med"en"tilbage4knap"eller"cancel4knap,"der"gør"det"mulig"at"komme"tilbage"
eller"fortryde."Dog"hvis"man"befinder"sig"inde"i"en"nyhedsartikel"i"menupunktet"”Nyheder”,"er"
”tilbage4knappen”"udstyret"med"ordet"”nyheder”"i"stedet"for"”tilbage”.""
'
Hvordan'og'hvortil'kan'jeg'komme'videre?'
Hovedmenuerne"i"bunden"af"skærmen,"er"ikke"altid"synlige,"der"kan"ikke"navigeres"til"et"
menupunkt."Hver"side"er"derudover"forsynet"med"enten"cancel"eller"tilbage,"eller"i"nyheder,"
nyheder."
'
Hvad'er'næste'skridt?'Kan'jeg'komme'tilbage'til'forrige?'Kan'jeg'fortryde'og'prøve'igen?'
Ved"anvendelse"af"tilbage/cancel4knap"eller"valg"af"et"andet"menupunkt"nederst"i"skærmen,"kan"
brugeren"navigere"et"andet"sted"hen"i"appen."
'
(Bemærk:'hold'øje'med'forløbet,'som'brugeren'skal'igennem.'Særlig'vigtigt'at'kunne'afbryde,'
fortryde,'gentage'eller'på'anden'måde'træde'ud'af'forløbet'og'prøve'noget'andet)'
&

4. Konsistens&og&standarder&
'
Er'design'og'dialog'den'samme'gennem'hele'appen?'Links?'Knapper'og'menupunkter?'
Der"anvendes"både"danske"og"engelske"betegnelser"i"appen."Der"anvendes"tre"forskellige"navne"for"
at"komme"tilbage;"tilbage,'cancel,'nyheder."Der"anvendes"samme"typografi"gennem"hele"appen,"og"
der"anvendes"de"samme"farver,"herunder"blå,"gul,"hvid"og"orange."
"
Kombinationstjek:"Det"er"ikke"overskueligt"at"se"hvilke"kombinationer"af"præparater,"der"henvises"
til.""
'
Navngivning'af'menuer'og'funktioner?'
Hver"side"er"navngivet"i"overensstemmelse"med"menupunktet."Det"er"hele"tiden"muligt"for"
brugeren"at"se"i"hvilket"menupunkt"man"befinder"sig.""
"
'
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5. Forhindring&af&fejl&
'
Kan'tastefejl'have'en'betydning'for'om'appen'udfører'den'ønskede'handling?'
Ved"indtastning"af"tal"eller"symboler"i"søgefunktionen,"vises"fejlmeddelelsen"”ingen'lægemidler'
matcher'dit'søgekriterium”."Brugeren"vil"herved"med"det"samme"se"at"det"indtastede"ikke"er"
muligt.""
'
Indtastningen'af'tal,'antal'cifre,'bogstaver,'æ,'ø'og'å?'
'
Prøv'om'det'er'muligt'at'lave'fejl,'der'ændrer'den'ønskede'handling.'
Kan"der"laves"fejl?"
&

6. Hellere&genkendelse&end&brug&af&hukommelse&
Det'er'appen'der'skal'kunne'huske,'ikke'brugeren'
'
Husker'appen'tidligere'indtastning?'
Appen"husker"ikke"tidligere"indtastninger."Brugeren"skal"selv"markere"et"produkt"i"
produktbeskrivelsen,"hvorefter"produktet"vil"blive"gemt"under"menupunktet"bogmærker,"der"altid"
vil"blive"gemt"her,"og"brugeren"kan"finde"produktet"igen"senere."
(dette"er"nødvendigvis"ikke"dårligt."Der"er"jo"forskel"på"en"hjemmeside"og"en"app)."
'
Viser'appen'hvilke'muligheder,'der'er'til'rådighed'for'brugeren,'og'hvordan'de'bruges?'
Appen"viser"de"muligheder"brugeren"har"inde"i"et"menupunkt."Fx"ved"produktbeskrivelse,"har"
brugeren"desuden"mulighed"for"at"kombinationstjekke"eller"læse"indlægssedlen.""
&

7. Fleksibilitet&og&effektivitet&i&brugen&
'
Skelnes'der'mellem'nye'og'erfarne'brugere?'
Der"skelnes"ikke"mellem"nye"og"erfarne"brugere."Uerfarne"brugere"kan"overse"funktioner."
"
Er'hjælpemidlerne'tilstrækkelige'og'relevante?'
Brugeren"får"nogle"hjælpemidler"i"appen."I"søgefunktionen"er"der"en"vejledning"til"hvordan"denne"
funktion"virker."Derudover"er"der"en"vejledning"og"beskrivelse"af"appens"funktioner"i"menupunktet"
hjælp."
(find"ud"af"hvordan"man"ser"denne"skelnen"mellem"brugere)."
&

8. Æstetisk&og&minimalistisk&designs&
'
Er'der'irrelevant'information,'der'forvirrer'eller'overskygger'relevant'information?'Fremstår'appen'
overskuelig?'
Appen"fremstår"overskuelig,"og"der"er"intet"irrelevant"information"der"kan"forvirre"eller"overskygge"
den"relevante"information."De"fem"menupunkter"er"altid"synlige"i"bunden"af"skærmen."Derudover"
er"hver"side"forsynet"med"navnet"på"det"menupunkt"man"befinder"sig"i.""
"
Der"findes"oplysninger"til"brug"af"en"professionel,"dette"kan"forvirre"brugeren,"da"appen"i"sig"selv"er"
lavet"til"borgeren"og"ikke"den"professionelle.""
'
Er'det'tydeligt'markeret'i'designet.,'hvad'der'er'vigtigst?'
"
Er'designet'organiseret'og'grupperet'på'en'overskuelig'måde?'
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Der"anvendes"samme"farver"og"typografi"gennem"hele"appen,"hvilket"gør"det"lettere"genkendeligt"
og"ensartet"når"man"bevæger"sig"gennem"appens"funktioner.""
&

9. Hjælp&brugeren&med&at&opdage&og&komme&tilbage&efter&fejl&
'
Hjælp'brugeren'tilbage'på'sporet.'Led'efter'fejlmeddelelser/tilbagemeldinger,'og'vurder'om'det'gør'
brugeren'i'stand'til'at'løse'fejlen.'Hvordan'er'kvaliteten'af'fejlmeddelelser?'
Ved"indtastning"af"forkert"cifre"i"søgefunktionen,"får"brugeren"en"meddelelse"om,"at"ingen"
lægemidler"matcher"søgekriteriet."Brugeren"har"mulighed"for"at"prøve"igen"eller"anvende"cancel4
knappen."
Fejlmeddelelsen"er"forståelig,"men"kommer"ikke"med"et"løsningsforslag"til"hvad"brugeren"kan"gøre"i"
stedet.""
"
Fejl'skal'forhindres,'men'ellers'skal'brugeren'enten'have'mulighed'for'at:'
< rette'fejlen'(fx'gennem'’fortryd’)'
< fortryde'og'starte'forfra'eller'gå'tilbage'og'prøve'igen'
&

10. Hjælp&og&dokumentation&
'
Er'hjælp'let'tilgængelig?'
Hjælp"funktionen"er"en"del"af"menupunkterne,"der"altid"er"synlige"nederst"i"skærmbilledet.""
'
Er'hjælpen'forståelig?'
Hjælpen"er"forståelig,"og"forsynet"med"kontakt"informationer"ved"yderligere"spørgsmål"eller"
lignende.""
"
Er'hjælpen'generel'eller'specifik?'
Hjælpen"er"en"overordnet"beskrivelse"af"hvad"Medicintjek"er,"og"mere"specifikt"hvordan"appen"
bruges.""

"
"
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Bilag"4"
&

Ekspertevaluering:&Meelissa&Nygaard&Thorsen&
"
Evaluering&af&søgefunktionen&
&
H1:&Systemstatus.&Der"mangler"en"brødkrummesti,"der"viser"hvor"man"er."Når"man"har"brugt"
søgefunktionen"kan"man"vælge"sit"produkt"fra"en"liste"af"mulige"produkter"fx"Panodil."Ved"at"
trykke"på"linien"med"produktnavn,""kan"man"vælge"hvilket"produkt"indenfor"Panodiler,"man"ønsker"
yderligere"information"omkring."Ved"at"trykke"på"knappen"Substitution"kan"man""hvis"der"findes"
nogle"substitutioner"se"en"liste"med"disse."Man"har"hele"tiden"muligheden"for"at"bevæge"sig"
dybere"og"dybere"ned"i"niveauerne."Det"er"muligt"at"gå"tilbage"ved"at"benytte"sig"af"tilbage"
knappen"placeret"øverst"i"venstre"hjørne,"hvilket"for"mig"er"en"god"og"logisk"placering."Dog"er"det"
ikke"muligt"at"gå"frem"igen,"hvis"man"ved"en"fejl"har"trykket"på"tilbage"knappen,"hvilket"jeg"mener"
er"en"stor"ulempe"og"kun"gør"brugen"mere"besværlig."Dette"er"i"strid"med"heuristik"nr."3"–"
brugerkontrol"og"–frihed.""
"
H3&Brugerkontrol&og&–frihed."Der"mangler"helt"klart"en"funktion,"der"tillader"en"at"gå"frem"igen"
hvis"man"ved"et"uheld"kom"til"at"trykke"på"tilbageknappen"i"venstre"hjørne."Intuitivt"kunne"denne"
frem4funktion"sidde"i"højre"hjørne"modsat"tilbagefunktionen."""
"
Jeg"vil"kategorisere"dette"til"at"være"en"stor"fejl"i"designet."Det"er"ikke"noget"der"forhindrer"mig"i"at"
bruge"appen,"det"forringer"bare"brugervenligheden"betydeligt.""
"
H8."Æstetisk"og"minimalistisk"design."Under"produktbeskrivelserne"findes"også"specialoplysninger"
om"produktet"hvor"varenummer,"ATC4kode,"dosisdispensering"og"udleveringsgruppe"står"opgivet."
Som"almindelig"borger"er"jeg"fx"ikke"klar"over"hvad"der"gemmer"sig"bag"betegnelsen"ATC4kode."Når"
disse"oplysninger"er"opgivet"bør"der"ligeledes"være"en"beskrivelse"under"funktionen"Hjælp."Hvis"
disse"oplysninger"kun"er"til"gavn"for"fagfolk,"burde"de"ikke"være"med.""
"
Hellere&genkendelse&end&brug&af&hukommelsen.&Appen"husker"ikke"de"sidste"søgninger"man"har"
foretaget.""
"
Medicinkombination."Der"er"mulighed"for"både"at"få"oplyst"om"der"er"nogen"alvorlige,"
problematiske"eller"uproblematiske"interaktioner"med"det"valgte"produkt"både"når"man"er"inde"
under"produktinformationen"og"under"funktionen"bogmærker."Her"er"det"muligt"at"kontrollere"alle"
de"stjernemarkerede"produkter"på"samme"tid"og"på"denne"måde"få"en"oversigt"over"eventuelle"
risici"ved"kombinationen"af"disse.""
"
Dog"står"det"ikke"oplyst"hvilke"produkter,"der"kombinationstjekkes"for"og"selvom"man"kun"har"
valgt"ét"produkt"ved"at"markere"dette"med"et"flueben"står"der"alligevel"”flere"produkter"valgt”."
Dette"forvirrer"og"sår"tvivl"om"hvilken"medicin,"der"realt"kombinationstjekkes"for.""
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"
H7&Fleksibilitet&og&effektivitet&i&brugen.&Vælg"at"søge"på"enten&produkt"eller"stof."Begynder4
brugeren"kan"have"meget"nemt"ved"at"overse"muligheden"for"at"søge"enten"på"produkt"eller"det"
virksomme"stof"i"medicinen."Knappen"er"skjult"i"designet"og"hverken"markeret"med"en"anden"farve"
eller"billede"og"ikke"intuitivt.""
&
Ved&søgning."Som"almindelig"borger"er"det"ikke"altid"sikkert"at"man"kan"stave"til"de"tit"komplekse"
navne"som"lægemidler"har."Når"man"søger"på"et"produkt"og""appen"ikke"kan"finde"det"søgte"
produkt,"kommer"der"blot"en"tekst"hvor"der"står"at"”ingen"lægemidler"matcher"dit"søgekriterie”."
Der"bør"komme"nogle"forslag,"der"hjælper"en"videre"med"at"finde"det"søgte"præparat.""
"
Liste&i&alfabetisk&orden."Ved"søgning"kommer"der"en"liste"med"præparater,"men"hvorfor"står"
denne"ikke"i"alfabetisk"rækkefølge."Dette"ville"være"bedre.""
"
Scan&stregkoden"(heuristik""5:"forhindring"af"fejl)."Funktionen"virker"ikke"på"alle"præparater,"(kun"
på"de"præparater,"som"man"kan"købe"på"recept,"som"vi"fandt"ud"af"til"mødes"med"hende"fra"
sundhedsstyrelsen)."Derudover"gemmes"informationen"om"at"scannet"præparat"ikke,"sp"hvis"man"
ved"et"uheld"kommer"til"at"trykke"ud"af"produktinformationen"af"det"netop"scannede"produkt,"er"
denne"information"væk"og"man"er"nødsaget"til"at"scanne"igen."
"
Andre&uhensigtsmæssigheder&(fra&mødet&med&Christine&–&var&det&ikke&det&hun&hed?)&
Pris"på"præparaterne"(hvordan"var"det"nu"det"var?)" "
"
Substitution"af"et"præparat"baseres"på"om"det"findes"i"en"pakke"med"samme"antal"med"samme"
virksomme"stof."Befinder"man"sig"fx"i"produktspecifikationen"for"Ipren"200"mg,"50"stk."og"man"
leder"efter"en"substitution."Så"vil"kun"substitutioner"med"præcis"samme"antal"i"pakken"altså"50"stk."
vise"sig"som"en"substitution"og"ikke"andre"præparater,"som"er"en"substitution"til"det"virksomme"
stof."Dette"kan"være"misvisende"da"man"som"bruger"kan"tro"at"der"ikke"findes"nogen"substitution"
til"Ipren"200"mg,"hvilket"ikke"er"tilfældet."
Synes"der"burde"være"mere"information"under"menupunktet"hjælp"fx"det"med"substitution"af"et"
præparat.""
! "
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Bilag"5"
"

Testopgaver&
"
"

Opgave&1&
&
Du"har"netop"fået"en"iPad"i"gave."Du"vil"prøve"appen"”Medicintjek”."
"
Du"kunne"godt"tænke"dig"at"finde"information"om"en"bestemt"medicin"
ved"hjælp"af"appen."
&
Prøv&at&finde&et&produkt&du&kender,&fx&”Panodil”&
&

"
"

Opgave&2&
&
Du"føler"dig"uoplagt"i"vintermånederne,"og"din"læge"har"anbefalet"et"
ernæringstilskud."
"
Du"kan"ikke"helt"huske"hvad"medicinen"hedder,"andet"end"at"de"starter"med"”VITA4”."
&
Prøv&at&finde&ernæringstilskuddet&ved&at&indtaste&VITA.&
&

"
"

Opgave&3&
&
Du"vil"gerne"kunne"huske"”Vitalipid”,"som"du"netop"har"fundet,"til"en"næste"gang."
&
Find&ud&af&via&”Medicintjek”&om&du&har&mulighed&for&at&gemme&”Vitalipid”.&&
&

"
"

Opgave&4&
&
Du"har"netop"været"ved"din"læge,"som"har"konstateret,"at"dit"kolesteroltal"er"for"
højt."Din"læge"har"ordineret"medicinen"”Tredaptive”"1000"mg+20"mg.,"2x98"stk."mod"
forhøjet"kolesterol."
&
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Du&er&blevet&i&tvivl&om,&hvordan&du&skal&tage&medicinen.&Find&”Tredaptive”&i&
”Medicintjek”&og&find&svaret.&
&

"
"
"
"
"

Opgave&5&
&
Du"vil"gerne"vide"om"præparatet"”Tredaptive”"kan"have"nogle"bivirkninger."
&
Se&om&du&kan&finde&eventuelle&bivirkninger&ved&”Tredaptive”&
&

"

Opgave&5.1&
&
Samme"aften"skal"du"til"middag"hos"nogle"venner."De"serverer"altid"vin"til"maden.""
Du"kan"ikke"finde"indlægssedlen,"som"lå"i"pakken"med"pillerne"”Tredaptive”.""
"
Find&ud&af&via&”Medicintjek”&om&man&må&indtage&alkohol&sammen&med&
”Tredaptive”.&
&

"
"

Opgave&6&
&
Du"har"været"uheldig"og"er"faldet"4"du"har"forstuvet"anklen."Vagtlægen"har"ordineret"
noget"smertestillende,"som"er"”Ibuprofen”"600"mg.,"30"stk."
"
Du"er"blevet"i"tvivl"om,"du"må"tage"”Ibuprofen”"600"mg.,"30"stk."sammen"med"din"
medicin"mod"forhøjet"blodtryk,"der"hedder"”Amlodipin”."
&
Find&ud&af&via&”Medicintjek”&om&du&kan&tage&disse&to&præparater&
på&samme&tid.&
&

"
"

Opgave&7&
&
Du"har"besøg"af"dit"barnebarn"på"4"år."Han"kommer"hen"til"dig"med"en"pilleæske."Du"
kan"ikke"huske"hvad"det"er"for"nogle"piller,"da"det"ikke"længere"kan"ses"på"
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pakningen."Du"bliver"bange"for,"om"drengen"har"taget"en"pille,"og"vil"derfor"finde"ud"
af,"hvad"det"er"for"en"pilleæske."
"
Da"du"ikke"kan"se"på"pakningen,"hvad"den"indeholder,"vælger"du"at"scanne"æskens"
stregkode"ved"hjælp"af"”Medicintjek”."
&
Du&vil&finde&frem&til&om&pillen&kan&være&farlig.&
&

"

Opgave&8&
"
Du"har"fået"et"anfald"af"allergi"og"din"læge"har"anbefalet"dig"præparatet"”Zyrtec”,"10"
mg."14"stk."
&
Ved&hjælp&af&”Medicintjek”&skal&du&finde&ud&af&hvad&det&virksomme&stof&i&”Zyrtec”&
er.&
&

"

Opgave&8.1&
"
Du"har"nu"fundet"ud"af"at"det"virksomme"stof"i"”Zyrtec”"er"”Cetirizin”.""
"
Du"er"dog"blevet"i"tvivl"om"du"må"indtage"”Cetirizin”"sammen"med"det"virksomme"
stof""”Acetylsalicylsyre”."
&
Søg&på&det&virksomme&stof&”Acetylsalicylsyre”&og&find&ud&af&om&det&må&kombineres&
med&”Cetirizin”.&

"

Opgave&9&
"
Du"har"en"ide"til"en"forbedring"til"”Medicintjek”"og"vil"derfor"gerne"kontakte"
Sundhedsstyrelsen,"som"har"lavet"appen."
&
Find&en&måde&at&komme&i&kontakt&med&sundhedsstyrelsen,&ved&hjælp&af&appen.&
&

"
! "
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Bilag"6"
&

Undersøgelsesdesign&
&
&

Opgave&1& Svarmuligheder& Bemærk!&
Du&har&netop&fået&en&iPad&
i&gave.&Du&vil&prøve&appen&
”Medicintjek”.&
&
Du&kunne&godt&tænke&dig&
at&finde&information&om&
en&bestemt&medicin&vha.&
appen.&
&
Prøv&at&finde&et&produkt&
du&kender,&fx&”Panodil”&

Testing:'Søgning,'at'finde'
data'
"
Der"trykkes"på"”søg"efter"
produkt”."
Navnet"tastes"og"vælges."
"

Kan"brugeren"finde"
søgefeltet?"
"
Læser"brugeren"
hjælpeteksten?"
"
Bliver"brugeren"forstyrret"
af"at"der"dukker"
muligheder"op"for"hvert"
bogstav"der""
indtastes?"
"
Er"brugeren"i"tvivl"om"
hvilket"præparat"der"skal"
vælges?"

"
Opgave&2& Svarmuligheder& Bemærk!&

Du&føler&dig&uoplagt&i&
vintermånederne,&og&din&
læge&har&anbefalet&et&
ernæringstilskud.&
&
Du&kan&ikke&helt&huske&
hvad&medicinen&hedder,&
andet&end&at&de&starter&
med&”VITAe”.&
&
Prøv&at&finde&
ernæringstilskuddet&ved&
at&indtaste&VITA.&

Testing:'Søgning,'at'finde'
data,'autoudfyld'
"
Vita4"indtastes"i"søgefeltet"
og"
pillerne"hedder"”Vitalipid"
Adult”."
"

Hvor"godt"forstår"
brugeren"at"finde"
produktet?"
"
Hvad"skriver"brugeren"i"
søgefeltet?"
"
Læser"brugeren"sig"frem"
til,"at"det"rent"faktisk"er"et"
ernæringstilskud?"
Adult/infant"

"
Opgave&3& Svarmuligheder& Bemærk!&

Du&vil&gerne&kunne&huske&
Vitalipid,&som&du&netop&
har&fundet.&&
&
Find&ud&af&via&

Testing:'Bogmærke,'at'
gemme'et'produkt'
"
I"produktbeskrivelsen"er"
der"en"stjerne"i"øverste"

Kan"brugeren"finde"frem"
til"hvordan"produktet"kan"
gemmes"som"bogmærke?"
"
Lægger"brugeren"mærke"
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”Medicintjek”&om&du&har&
mulighed&for&at&gemme&
Vitalipid&
&

højre"hjørne."
Stjernen"skal"markeres,"
hvorefter"produktet"vil"
blive"gemt"under"
”bogmærker”."

til"stjernen"øverst"på"
skærmen?"
"
Prøver"brugeren"at"
benytte"sig"af"andre"
muligheder?"
"
Læser"brugeren"menuen"
Hjælp?"

"
"

Opgave"4" Svarmuligheder" Bemærk!"
Du&har&netop&været&ved&
din&læge,&som&har&
konstateret,&at&dit&
kolesteroltal&er&for&højt.&
Din&læge&har&ordineret&
medicinen&”Tredaptive”&
1000"mg+20"mg,"2x98"stk&
mod&forhøjet&kolesterol.&&
&
Du&er&blevet&i&tvivl&om,&
hvordan&du&skal&tage&
medicinen.&
&
Find&”Tredaptive”&i&
”Medicintjek”&og&find&
svaret.&

Testing:'
Produktbeskrivelse,'finde'
og'læse'indlægssedlen,'
finde'data'
"
Der"trykkes"på"”Søg"efter"
produkt”."
Navnet"på"medicin"
indtastes."
Der"dukker"flere"
muligheder"op,"inden"for"
samme"præparat"–"dette"
er"blot,"hvor"meget"æsken"
indeholder"og"har"ingen"
betydning"for"at"finde"ud"
af"dosering."
”Anbefalede"doseringer”"
anviser"flere"muligheder."
"

Kan"brugeren"læse"hvad"
der"står"i"appen"(hvad"
mener"vi?)"
"
Er"brugeren"usikker"på"
hvilket"præparat,"der"skal"
vælges"fra"listen?"
"
Bliver"brugeren"forvirret"
over"de"forskellige"
svarmuligheder"i"forhold"
til"doseringer?"
"
Ser"brugeren"knappen"for"
indlægssedlen,"hvor"svaret"
også"kan"findes?"
"
Hvad"gør"brugeren"hvis"
ikke"han/hun"kan"finde"et"
svar?"

"
Opgave&5& Svarmuligheder& Bemærk!&

Du&vil&gerne&vide&om&
præparatet&”Tredaptive”&
kan&have&nogle&
bivirkninger.&
&
Se&om&du&kan&finde&
eventuelle&bivirkninger&
ved&”Tredaptive”&

Testing:'finde'
Indlægsseddel'og'læse'
bivirkninger,'finde'data'
"
Præparatet"Tredaptive"
findes"i"søgefeltet."
Indlægssedlen"skal"åbnes"
og"læses"for"at"finde"
svaret."
"
'

Kan"brugeren"finde"
indlægssedlen?"
"
Hvor"svært"har"brugeren"
ved"at"finde"
indlægssedlen?"Ser"
brugeren"overhovedet"
knappen?"
"
Kan"brugeren"læse"
indlægssedlen?"



! 16"

"
"

Opgave&5.1& Svarmuligheder& Bemærk!&
Samme"aften"skal"du"til"
middag"hos"nogle"venner."
De"serverer"altid"vin"til"
maden.""
Du"kan"ikke"finde"
indlægssedlen,"som"lå"i"
pakken"med"pillerne"
”Tredaptive”.""
"
Find&ud&af&via&
”Medicintjek”&om&man&
må&indtage&alkohol&
sammen&med&
”Tredaptive”.&
&

Testing:'Finde'
indlægsseddel'(i'5.1'
nævnes'det'at'svaret'
findes'i'indlægssedlen)'
"
Præparatet"Tredaptive"
findes"allerede"i"søgefeltet"
fra"før,"ellers"søges"det"
frem"igen"og"
indlægssedlen"åbnes"og"
læses"for"at"finde"svaret."

"
Er"brugeren"opmærksom"
på"muligheden"for"at"læse"
indlægssedlen?"
"
Hvor"svært"har"brugeren"
ved"at"finde"den"orange"
knap"for"indlægssedlen?"
"
Kan"brugeren"læse"
indlægssedlen?"

"
Opgave"6" Svarmuligheder" Bemærk!"

Du&har&været&uheldig&og&
er&faldet&e&du&har&
forstuvet&anklen.&
Vagtlægen&har&ordineret&
noget&smertestillende,&
som&er&”Ibuprofen”&600&
mg.,&30&stk.&
&
Du&er&blevet&i&tvivl&om,&du&
må&tage&”Ibuprofen”&600&
mg.,&30&stk.&sammen&med&
din&medicin&mod&forhøjet&
blodtryk,&der&hedder&
”Amlodipin”.&
&
Find&ud&af&via&
”Medicintjek”&om&du&kan&
tage&disse&to&præparater&
på&samme&tid.&
&

Testing:'at'finde'produkt,'
at'kombinationstjekke'to'
produkter,'opdager'de'
funktionen'
&
Mulighed&1:"Ibuprofen"
eller"Amlodipin"findes"i"
søgefeltet."Der"vælges"en"
tilfældig"pakke"og"styrke."
I"produktbeskrivelsen"
findes"”kombinationstjek”,"
som"informerer"om"først"
de"alvorlige"
kombinationer"af"
medicinen,"derefter"ved"
tryk"på"knappen"i"midten"
vises"hhv."de"
”uproblematiske”"og"
”problematiske”"
kombinationer."Svaret"
findes"under"
uproblematiske"
kombinationer,"og"kan"
derfor"godt"tages"
sammen."

Kan"brugeren"finde"
præparatet"Ibuprofen"
eller"Amlodipin?""
"
Vælges"det"korrekte"antal"
mg."+"stk.?"
"
Er"der"noget"der"forvirrer"
brugeren?"
"
Er"brugeren"opmærksom"
på,"at"svaret"ikke"findes"i"
produktbeskrivelsen?"
"
Kan"brugeren"finde"
knappen"
kombinationstjek?"
"
Kan"brugeren"finde"frem"
til"alle"muligheder"i"
kombinationstjek"
(alvorlige,"problematiske,"
uproblematiske)?"
"
Er"brugeren"opmærksom"
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Mulighed&2:"Ved"at"
gemme"begge"produkter"
som"bogmærke"er"det"nu"
muligt"at"
kombinationstjekke"disse"
under"menupunktet"
Bogmærke."'"

på"muligheden"for"at"
kombinationstjekke"under"
menuen"Bogmærker?"

"
Opgave"7" Svarmuligheder" Bemærk!"

Du&har&besøg&af&dit&barnee
/oldebarn&på&4&år.&Han&
kommer&hen&til&dig&med&
en&pilleæske.&Du&kan&ikke&
huske&hvad&det&er&for&
nogle&piller,&da&det&ikke&
længere&kan&ses&på&
pakningen.&Du&bliver&
bange&for,&om&drengen&
har&taget&en&pille,&og&vil&
derfor&finde&ud&af,&hvad&
det&er&for&en&pilleæske.&
&
Da&du&ikke&kan&se&på&
pakningen&hvad&den&
indeholder,&vælger&du&at&
scanne&æskens&stregkode&
vha.&”Medicintjek”.&Du&vil&
finde&frem&til&om&pillen&
kan&være&farlig.&

Testing:'At'scanne,'finde'
funktionen'og'betjene'den'
"
Menupunktet"”scan”"
vælges."
Der"trykkes"på"knappen"i"
midten,"hvorefter"iPadens"
kamera"tændes."
Præparatet"holdes"op"
foran,"hvor"den"selv"
indstiller"og"finder/ikke4
finder"produktet."
"

Kan"brugeren"finde"
menupunktet"Scan?"
"
Er"brugeren"klar"over"
hvordan"denne"funktion"
virker"(man"skal"trykke"på"
knappen"i"midten"for"at"
starte"kameraet"til"at"
scanne"med)?"
"
Hvis"ikke,"hvordan"finder"
han/hun"ud"af"det?"
Prøver"brugeren"sig"frem?"
Søges"der"hjælp"i"menuen"
Hjælp?"
"
Hvordan"reagerer"
brugeren"når"kameraet"
tændes?""
"
Søger"brugeren"
information"ved"at"trykke"
på"det"lille"ikon"”i”?"
"
Ved"brugeren"hvordan"et"
præparat"scannes?""
"
Hvilken"reaktion"får"
brugeren"ved"denne"
opgave?"

(En'pilleæske'udleveres'til'testpersonen.'Navnet'kan'ikke'ses'på'pakningen)'
'
'

Opgave"8" Svarmuligheder" Bemærk!"
Du&har&fået&et&anfald&af&
allergi&og&din&læge&har&

Testing:'Kan'brugeren'
finde'det'virksomme'stof,'

Hvordan"løser"brugeren"
opgaven?"
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anbefalet&dig&præparatet&
Zyrtec,&10&mg.&14&stk.&
&
Ved&hjælp&af&
”Medicintjek”&skal&du&
finde&ud&af&hvad&det&
virksomme&stof&i&Zyrtec&
er.&&

enten'i'
produktinformation'eller'
indlægsseddel'
'
Søg"på"produktet""

Kan"brugeren"finde"den"
nødvendige"information?"
Skal"han/hun"gøres"
opmærksom"på"dette?"
Hvor"leder"brugeren?"
"

'
Opgave"8.1" Svarmuligheder" Bemærk!"
Du&har&nu&fundet&ud&af&at&
det&virksomme&stof&i&
”Zyrtec”&er&”Cetirizin”.&&
&
Du&er&dog&blevet&i&tvivl&om&
du&må&indtage&”Cetirizin”&
sammen&med&det&
virksomme&stof&&
”Acetylsalicylsyre”.&
&
Søg&på&det&virksomme&
stof&”Acetylsalicylsyre”&og&
find&ud&af&om&det&må&
kombineres&med&
”Cetirizin”.&

Testing:'Viksomme'stof'og'
kombinationstjek'
"
4"Brugeren"skal"stå"i"
menuen"Søg"og"finde"
knappen"produkt/stof"
øverst"højre"hjørne."Her"
kan"man"trykke"på"
knappen"således"at"man"i"
stedet"for"at"søge"på"
produkt"søger"på"det"
virksomme"stof.""
"

Hvordan"løser"brugeren"
opgaven?"
Kan"brugeren"finde"
knappen"og"er"brugeren"
klar"over"denne"funktion"
er"mulig?"
Skal"han/hun"gøres"
opmærksom"på"dette?"
Hvor"leder"brugeren?"
"

"
"

Opgave"9" Svarmuligheder" Bemærk!"
Du&har&en&ide&til&en&
forbedring&til&
”Medicintjek”&og&vil&
derfor&gerne&kontakte&
Sundhedsstyrelsen,&som&
har&lavet&appen.&&
&
Find&en&måde&at&komme&i&
kontakt&med&
sundhedsstyrelsen,&ved&
hjælp&af&appen.&
&

Testing:'Hjælp+kontakt,,'
finde'
kontaktinformationer'
"
Der"er"to"muligheder:"
"
4"Der"kan"trykkes"rundt"på"
appen."Her"kan"de"
forskellige"menupunkter"
afprøves"og"udforskes."
"
4"Menupunktet"”hjælp”"
indeholder"oplysninger"
om"hvad"appen"
indeholder"og"
kontaktinformationer"

Hvordan"løser"brugeren"
opgaven?"
Hvilke"af"de"to"
svarmuligheder"benyttes,"
eller"er"det"en"
kombination"af"begge?"
Kan"brugeren"læse"
teksten?"
Er"brugeren"klar"over"
scroll4funktionen"og"evt."
zoom4funktion?"
Bliver"brugeren"forstyrret"
af"noget"i"sin"søgen?"
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Bilag"7"

Deltagervelkomst&
&

&
&

"
"
"

&
Lidt&om&undersøgelsens&forløb&

&
Hvem&er&vi&
"
Vi"er"to"studerende"fra"Handelshøjsskolen"i"København"(CBS),""som"hedder"Meelissa"og"Carina."Vi"
er"i"gang"med"vores"speciale,"der"handler"om,"hvordan"den"ældre"generation"bruger"internettet,"
smartphone,"tablet"og"programmer"til"disse"i"deres"hverdag.""
"
Formålet"med"denne"undersøgelse"er"at"teste"et"program,"også"kaldet"en"app."Appen,"som"vi"skal"
teste"i"dag,"hedder"Medicintjek,"og"testen"vil"foregå"på"en"iPad.""
"
"
Hvorfor&og&hvad&skal&vi&bruge&denne&undersøgelse&til?&
"
Vi"vil"gerne"have"mere"viden"inden"for"området"digitalisering,"med"særligt"fokus"på"personer"i"
alderen"55+."Vi"skal"bruge"undersøgelsen"i"vores"speciale,"og"da"vi"ikke"kan"få"disse"oplysninger"
andre"steder"fra,"foretager"vi"selv"denne"undersøgelse."Det"er"en"virkelig"stor"hjælp"at"du"vil"
deltage."
"
Det"er"ikke"nogen"forudsætning,"at"man"som"testperson"har"brugt"en"iPad"før.""
"
"
Den'næste'time'skal'vi'igennem'disse'3'faser:'
&
1.&fase:&Indledende&spørgsmål&og&introduktion&til&iPad&
"

< De"første"ca."10"min."skal"du"bruge"på"at"besvare"nogle"spørgsmål,"som"jeg"stiller"dig."Disse"
spørgsmål"kan"fx"være:"”Har"du"nogensinde"brugt"en"iPad"før?”."Spørgsmålene"skal"give"os"
et"billede"af"din"erfaring"indenfor"brugen"af"mobiltelefoner,"tablets"og"internettet"generelt.""
"
Det"er"vigtigt"igen"at"understrege,"at"der"ikke"er"noget"rigtigt"eller"forkert"svar,"da"det"er"
appen,"vi"tester"og"ikke"dig."Fejl"eller"tvivl"er"en"naturlig"del"af"testen"og"giver"værdifuldt"
input"til"vores"videre"analyse.""
"
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< Derefter"får"du"udleveret"en"iPad,"som"du"får"et"par"minutter"til"at"se"nærmere"på."Du"skal"
tænde"for"den,"og"finde"ud"af,"hvad"du"synes"om"den."Du"må"trykke"på"alle"de"knapper,"du"
vil."Den"kan"ikke"gå"i"stykker!"

"
< Efter"du"selv"har"kigget"lidt"nærmere"på"iPaden,"vil"vi"bruge"5"min."på"at"give"dig"en"

introduktion"til"iPaden"og"dens"funktioner.""
&
&
2.&fase:&Testen&

&
< Tænkehøjt"undervejs."Det"er"vigtigt,"at"du"gennem"hele"undersøgelsen"hele"tiden"fortæller"

os,"hvad"du"tænker."De"tanker"og"overvejelser"du"har"igennem"testen,"er"4"ligesom"selve"
testen,"også"meget"værdifulde"for"os."

"
< Så&går&testen&i&gang!"Du"vil"blive"bedt"om"at"finde"appen"”Medicintjek”"på"iPaden"og"åbne"

den."Det"er"denne"app,"vi"skal"teste"i"dag."
"

Undervejs"vil"du"få"udleveret""nogle"opgaver"på"et"stykke"papir,"en"ad"gangen."Du"skal"løse"
disse"opgaver"efter"bedste"evne,"og"glem"ikke"at"der"ikke"er"nogen"korrekt"eller"forkert"
måde"at"løse"opgaverne"på.""
"
Du"skal"løse"opgaverne"på"egen"hånd,"og"jeg"må"derfor"ikke"hjælpe."Men"hvis"du"bliver"i"
tvivl"om"noget"af"det"tekniske,"må"jeg"selvfølgelig"godt"hjælpe"dig"videre."Hvis"du"har"
spørgsmål,"skal"du"endelig"ikke"holde"dig"tilbage"med"at"stille"dem."Det"er"ikke"sikkert"jeg"
må"svare,"men"dine"spørgsmål"er"alligevel"meget"værdifulde"for"os"i"den"senere"analyse.""

"
Jeg"vil"undervejs"også"stille"dig"nogle"spørgsmål,"som"du"bare"skal"svare"på"så"godt,"du"kan.""

"
Husk"hele"tiden"at"tænke"højt,"mens"du"løser"opgaverne."Hvis"du"glemmer"det,"da"det"godt"
kan"føles"unaturligt"i"begyndelsen,"så"skal"jeg"nok"spørge"dig,"hvad"du"tænker.""

"
"
3.&fase:&Afrunding&
"

< Efter"undersøgelsen"vil"vi"afslutningsvis"stille"dig"nogle"spørgsmål."Her"vil"vi"blandt"andet"
spørge"ind"til"din"oplevelse"af"iPaden"og"hvordan"du"synes"appen"var."""

"
&

God&fornøjelse&med&undersøgelsen&! &
"
"
! "
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Bilag"8"
&

&

Mænd&og&kvinders&levealder&
"
"

"
"(Danmarks"Statistik,"2013)"


