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  Abstract 

 

Abstract 
First-year students at Linköping University have developed a prototype that graphically 
visualizes a medical record in a new way. The customer of that project was the 
Department of Biomedical Engineering at Linköping University.  They now want a 
usability evaluation to be performed of the prototype. The prototype is to be used by 
employees in the public health care and is supposed to be used on a small portable unit 
with a multi-touch interface. For this reason the prototype will be used as a complement 
to existing systems when the users work near the patients. Since the prototype is still in 
the design phase it is important that the continuing development is carried out in close 
collaboration with the users. 
 
The purpose of this thesis was to point out which usability problems the prototype 
violates and which needs it must satisfy. The purpose was also to examine how the users 
interact with an iPod touch and what they consider of using an iPod touch. Usability is 
created when human interacts with a product to achieve specified goals, where the 
product is easy to learn, effective to use, easy to remember, has few errors and is 
satisfactory to use. By early and continuously involving the users in its development a 
product is able to reach a high level of usability. In this thesis a number of well known 
usability methods were used, e.g. interviews, heuristic evaluation and thinking aloud 
protocol. All these methods are described thoroughly in this report among with a review 
of how they were implemented. Finally, these methods are being discussed together with 
the obtained results. 
 
During the interviews with the users a number of usability problems in the prototype 
were discovered together with the users’ needs which it must satisfy. It was also 
discovered that most of the users thought positive of working with an iPod touch. In the 
continuing development of the prototype these usability problems should be fixed in 
order to satisfy the users’ needs.
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Sammanfattning 
Förstaårsstudenter vid Linköpings Universitet har utvecklat en prototyp som på ett nytt 
sätt visualiserar en patientjournal grafiskt. Beställare av projektet var Institutionen för 
medicinsk teknik vid Linköpings Universitet som nu vill att en användbarhetsutvärdering 
genomförs av prototypen. Prototypen riktar sig till anställda inom sjukvården och ska 
användas på en liten handhållen enhet med pekskärm. Av denna anledning ska den vara 
ett komplement till befintliga system när användarna arbetar nära patienterna. Då den 
ännu befinner sig tidigt i utvecklingsstadiet är det nödvändigt att fortsatt utveckling sker i 
nära kontakt med användarna. 
 
Detta examensarbete syftade till att peka på vilka användbarhetsprinciper prototypen 
bryter mot, vilka behov den måste tillgodose, att undersöka hur användarna interagerar 
med en Ipod touch och vad de anser om att arbeta med en sådan enhet. Användbarhet 
uppstår när människan interagerar med en produkt för att lösa givna uppgifter, där 
produkten är lätt att lära, effektiv att använda, har få fel, är subjektivt tilltalande och där 
det är lätt att komma ihåg hur den används. Genom att tidigt och kontinuerligt involvera 
användarna i utvecklingsarbetet uppnås god användbarhet. I detta arbete tillämpades ett 
flertal kända användbarhetsmetoder, bl.a. intervjuer, heuristisk utvärdering och tänka 
högt. Alla metoder finns beskrivna teoretiskt i rapporten tillsammans med en redogörelse 
för hur de tillämpades. Slutligen följer en diskussion kring dem och det resultat som 
erhölls. 
 
Under intervjuerna med användarna framkom flera användbarhetsproblem i prototypen 
samt de behov den måste tillgodose. Arbetet kom även fram till att användarna över lag 
ställer sig positiva till att arbeta med en Ipod touch. I den fortsatta vidareutvecklingen av 
prototypen bör dessa användbarhetsproblem åtgärdas för att prototypen ska tillgodose 
användarnas behov.
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till IMT och speciellt till vår handledare Erik Sundvall som gjort 
detta examensarbete möjligt. Vi är väldigt glada över att ni lyckades ordna en iPod touch 
till oss. Vi vill också tacka vår examinator Tomas Törnqvist som hjälpt oss mycket med 
rapporten och Camilla Forsell som svarade på frågor om användbarhet och hjälpte oss att 
utforma vårt val av metoder. Ivan Rankin hjälpte oss i inledningsskedet med tips om 
tänkbara examinatorer för vilket vi är mycket tacksamma. Sist men inte minst vill vi 
också rikta ett stort tack till alla användare vi träffat. Utan er hade detta arbete inte varit 
möjligt. 
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Ordlista 
Prototyp En testmodell eller utkast av en ännu icke färdig utgåva. 
 
iPod touch Portabel handhållen mediaspelare med pekskärm från Apple. 
 
IMT Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings Universitet. 
 
Semantisk zoom Informationen är uppdelad i flera lager och ju längre in man 

zoomar desto mer detaljerad information visas. 
 
Användare De individer som kommer att interagera med systemet för att 

genomföra specifika uppgifter i arbetet eller i andra sammanhang, 
dvs. de verkliga användarna av ett system – slutanvändarna. 

 
Farmakologi Läran om kemiska substanser, främst läkemedel, och vilken effekt 

de har på levande organismer. 
 
ISO Organisationen för internationella standarder, (International 

Organization for Standardization). 
 
WLAN Trådlöst nätverk, (Wireless Local Area Network). 
 
Haptik Läran om effekterna av beröring och kroppsrörelser. 
 
QWERTY Den vanligaste placeringsmodellen av tangenter på ett tangentbord 

och står för de sex första bokstäverna på den översta raden av 
bokstäver. 

 
Knipzoom En funktion som man zoomar med i en iPod touch genom att man 

håller två fingrar på skärmen och för isär eller ihop dem beroende 
på om man vill zooma ut eller in. 
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1 Introduktion 
Detta examensarbete handlar om att utvärdera en datorbaserad prototyp som visar en 
patientjournal. Tanken är att prototypen ska visa patientinformationen på ett mer 
överskådligt och visuellt sätt än traditionella patientjournaler. Detta för att det ska bli 
enklare och snabbare att hitta den information man söker. Utvärderingen av prototypen 
utförs med hjälp av användbarhetsmetoder och kommer att genomföras på en bärbar 
dator med hälso- och sjukvårdspersonal samt läkarstuderande. I framtiden är det 
dessutom tänkt att prototypen ska kunna användas på en liten handhållen enhet med 
pekskärm. Med anledning av detta kommer även en utvärdering att genomföras av hur 
användarna interagerar med en iPod touch. 
 

 
Figur 1. En iPod touch.1 

1.1 Bakgrund 
Beställare av projektet är institutionen för medicinsk teknik (IMT) som ligger vid 
universitetssjukhuset i Linköping. De bedriver sedan 1972 forskning, forskarutbildning 
och grundutbildning inom medicinsk teknik. Forskning och forskarutbildning bedrivs 
inom områdena biomedicinsk instrumentteknik, fysiologisk mätteknik och medicinsk 
informatik.2  
 
IMT vill ha hjälp med att utvärdera en prototyp som presenterar en patientjournal på ett 
nytt sätt. Idén är att informationen om en patient ska visas som på en karta där man 
genom att zooma kan visa olika detaljnivåer med information. 
 

                                                 
1 Apple, hämtad den 3 juni 2008, <http://www.apple.com/ipodtouch/gallery/index9.html>. 
2 Medicinsk teknik, Linköpings Universitet, 2008, hämtad den 3 april 2008, 
<http://www.imt.liu.se/info/presentation.html>. 



  Introduktion 

 2(81)  

 
Figur 2. Skärmdump av prototypen som visar en del av systemet. 

Ju längre in man zoomar desto mer detaljerad information visas och tvärtom. Ikonerna i 
prototypen är diagnoser och genom att klicka på dem visas en textruta med detaljerad 
information om diagnosen. Bilder på EKG eller röntgenplåtar finns inlagda direkt i 
prototypen och genom att zooma in kan man ta del av dem i fullskärmsläge. Axlarna i 
prototypen är uppdelade att attributet på x-axeln är tiden medan y-axeln inte har någon 
praktiskt användningsområde. Av denna anledning finns det inte någon logisk tanke 
bakom var diagnoserna är placerade på y-axeln. Patientinformationen som finns inlagd i 
prototypen idag är inte tagen från någon verklig journal, utan är endast påhittad och kan 
således inte påstås efterlikna hur riktig patientjournalsdata skulle se ut i prototypen. 
 
Prototypen är utvecklad i ett projekt av förstaårsstudenter vid Linköpings Universitet. 
Projektidén i projektet kom ursprungligen från IMT, vilka har utvecklat en liknande 
prototyp. Bägge dessa prototyper är skapade i Google Earth eftersom detta verktyg redan 
har de egenskaper man vill åt när det gäller semantisk zoomning. 

1.1.1 Användningsområde 
Den tänkta produkten ska användas av hälso- och sjukvårdspersonal och ska underlätta 
att snabbt få fram patientinformation. Genom smidig navigation får man en bra överblick 
så att det blir lätt att hitta det man söker. Produkten ska även fungera som ett stöd till 
nuvarande system, där dator- och pappersjournaler används. Genom att prototypen kan 
användas på en liten handhållen enhet kommer hälso- och sjukvårdspersonalen inte 
behöva gå till en dator eller hämta en pappersjournal så fort de vill få information om en 
patient. Det är viktigt att poängtera att detta system endast kan använda den 
patientinformation som datoriserats. Avsikten med produkten är att kunna presentera en 
bra översikt av patienten och ge varningar om t.ex. vissa medicineringar för att undvika 
att fel begås som annars skulle kunna innebära livsfara för patienten. 
 
I ett forskningsprojekt i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet har det visats att 
3,1 procent av alla dödsfall kan vara orsakade av läkemedelsbiverkningar. Studien 
presenterades i doktorsavhandlingen Incidence of fatal adverse drug reactions: a 
population based study av Anna K. Jönsson i december 2007 och bygger på en 
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granskning av 1574 dödsfall i sydöstra Sverige under 2001. Av dessa dödsfall förekom 
förgiftning av läkemedel i 0,6 procent av fallen. I 50 procent av dödsfallen var 
blodförtunnande medel som Waran inblandade. Behandlingsexperten Simon Thomas vid 
Newcastle University säger att ”studien inte räknar med de patienter som klarat sig undan 
hjärtinfarkt eller stroke tack vare att de tar blodförtunnande medel”.3 Anna K. Jönsson, 
som lagt fram doktorsavhandlingen, svarade att ”det är mycket möjligt att några av dem 
som dog i blödningar istället hade dött av infarkt om de inte fått Waran, men med en 
noggrannare kontroll av Waranbehandlingen så hade de kanske överlevt. Hon tror att en 
bättre information till både läkare och patienter kan minska risken med biverkningar.”4 

1.1.2 Medicinsk informatik 
Medicinsk informatik handlar om att förmedla och behandla kliniskt relevant 
information. Denna information kan bestå av text, mätvärden, parametrar, tidsförlopp, 
bilder och volymer. Genom utveckling av ny teknik och att vården har blivit mer 
distribuerad samt specialiserad med många fler aktörer inblandade har 
patientinformationen blivit alltmer innehållsrik och detaljerad. Detta har lett till en 
situation där vi bildligt talat översvämmas av information. För att kunna hitta samband 
och relationer som är relevanta i en specifik situation måste informationen presenteras 
och visualiseras på ett sätt som gör den effektivare att hitta.5 Detta är något som inte är så 
lätt att uppfylla och det krävs speciella användbarhetsmetoder som tar tid och fordrar 
experter inom användbarhet vilket många utvecklare idag anser vara en 
resursbegränsning eller helt enkelt är motståndare till.6 Effektiva lösningar för att 
presentera och visualisera patientinformationen är dock ett krav för att framtidens hälso- 
och sjukvårdssystem ska fungera bra.7 

1.1.3 Användbarhet i arbetet 
I dagens samhälle används datorsystem i väldigt många yrken och dessutom under en stor 
del av arbetsdagen. Samtidigt ökar omfattningen av hälsoproblem hos användarna som 
kan härledas till datoranvändandet. Vanliga besvär är ögontrötthet, belastningsskador och 
stressrelaterade besvär. Trots att det finns kunskap om vilka problem som kan uppstå och 
vad man kan göra för att minska eller undvika dessa är det få åtgärder som vidtas för att 
komma till rätta med problemen.8 
 
Om datorsystem skulle göras mer användbara skulle datoranvändare kunna utföra sitt 
arbete mer effektivt och samtidigt känna att de har kontroll över systemet och på så sätt 
undvika problem. Detta skulle inte bara resultera i en förbättrad effektivitet och mindre 

                                                 
3 Åke Hjelm, Nature uppmärksammar LiU-studie, Linköpings Universitet, 2008, hämtad den 7 april 2008, 
<http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv?newsitem=16864>. 
4 ibid. 
5 Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet, hämtad den 3 april 2008, 
<http://www.imt.liu.se/pdf/03-0161_IMT_4sfolder_sv3.pdf>. 
6 J. Gulliksen & B. Göransson, Användarcentrerad systemdesign, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 24f. 
7 Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet, hämtad den 3 april 2008, 
<http://www.imt.liu.se/pdf/03-0161_IMT_4sfolder_sv3.pdf>. 
8 J. Gulliksen & B. Göransson, Användarcentrerad systemdesign, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 19f. 
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kostnader utan även bidra till stora vinster i bättre fysisk och mental hälsa för 
datoranvändarna.9 
 
En sådan produkt som IMT eftersträvar, som är lätt att använda och där informationen är 
lättöverskådlig samt går snabbt och enkelt att hitta i, skulle kunna resultera i att patienters 
liv kan räddas, hälso- och sjukvårdpersonalens fysiska och mentala hälsa skulle kunna 
förbättras och deras arbete skulle bli effektivare vilket skulle resultera i mindre kostnader. 
Alltså skulle alla tjäna på utveckling av en produkt av detta slag. 
 
De mest välkända och betydelsefulla personerna som forskat och skrivit böcker inom 
området användbarhet är Jakob Nielsen, Ben Shneiderman, Donald Norman, Bruce 
Tognazzini, och Alan Cooper.10 I denna rapport har till största del litteratur som skrivits 
av Jakob Nielsen använts. 
 
Jakob Nielsen är Fil.dr. i människa-dator interaktion. Från 1994 till 1998 var han en 
framstående ingenjör på Sun Microsystems där hans uppgift var att göra kritisk 
programvara lättare att använda. Han är författare till elva böcker som handlar om 
användbarhet, design och Internet. Nu bedriver han sen flera år tillbaka ett företag, 
Nielsen Norman Group, som han startade tillsammans med Doland Norman. Nielsen 
grundade "discount usability engineering" för snabb och billig förbättring av 
användargränssnitt och har uppfunnit flera användbarhetsmetoder, där ibland heuristisk 
utvärdering. Han innehar 79 patent där de flesta handlar om olika sätt att göra Internet 
lättare att använda.11 

1.2 Syfte 
Syftet är att rapporten ska peka på vilka behov prototypen måste tillgodose och i vilken 
mån den bryter mot användbarhetsprinciper. Rapporten syftar också till att undersöka hur 
användarna interagerar med en iPod touch och vad de anser om att arbeta med en sådan 
enhet. Detta material ska ligga till grund för en framtida vidareutveckling av prototypen. 

1.3 Frågeställning 
Denna rapport ska svara på följande frågor: 
 

• Vilka användbarhetsproblem måste åtgärdas för att prototypen ska kunna 
anpassas till användarnas behov? 

• Hur upplever användarna interaktionen med en iPod touch? 

                                                 
9 ibid, s. 20f. 
10 Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings Universitet, hämtad den 5 maj 2008, 
<http://staffwww.itn.liu.se/~marka/TNMK31-2006/fo2.pdf>. 
11 About Jakob Nielsen, Usable information technology, hämtad den 14 maj 2008, 
<http://www.useit.com/jakob/> 
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1.4 Målgrupp 
Rapporten vänder sig främst till IMT eftersom tanken är att de ska vidareutveckla 
prototypen. Rapporten kan dock med fördel läsas av personer som ska genomföra en 
liknande användbarhetsutvärdering eller av ingenjörer med inriktning mot användbarhet, 
kognitiv beteendevetenskap eller liknande ämnesområden. Teoriavsnittet är tänkt att ta 
upp tillräcklig information om användbarhet så att läsaren ska kunna förstå arbetsgången 
och vårt tankesätt i det avslutande diskussionsavsnittet och när våra slutsatser presenteras. 

1.5 Avgränsningar 
I vår undersökning tar vi inte upp vad en eventuell introduktion av detta system skulle ha 
för effekt på läkarnas arbetssituation. Inte heller ämnar vi svara på vilka tekniska 
förutsättningar som krävs för att detta system skulle kunna introduceras på ett sjukhus 
och vilka säkerhetsmässiga och kliniska aspekter som i så fall måste beaktas. 

1.6 Rapportstruktur 
Rapporten består av tre delar, inledning, huvuddel och resultat. Huvuddelen inleds av en 
teoridel i kapitel två som tar upp grundläggande teori om användbarhet som ska ge 
läsaren en nödvändig teoretisk bas. Metodbakgrunden i kapitel tre tar upp vilka metoder 
som användes och hur dessa är tänkt att fungera samt en kortare beskrivning av några 
alternativa metoder. I kapitel fyra följer en redogörelse av hur arbetet genomfördes. 
 
Resultaten som erhölls under utförandet redovisas i kapitel fem, sammanställs och 
analyseras i kapitel sex tillsammans med vår slutsats. Slutligen följer i kapitel sju en 
diskussion om de metoder som användes var lämpliga och vad de alternativa metoder 
som är tänkbara hade kunnat ge för resultat. I utförandediskussionen redogörs för och 
ifrågasätts varför arbetet utfördes som det gjorde varpå resultatet slutligen diskuteras 
samt ifall det kan anses trovärdigt i skenet av hur representativt användarurvalet var. 
 
Som stöd för den som läser rapporten finns det en ordlista efter figur- och 
tabellförteckningen i rapportens inledning.
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2 Användbarhet 
Hanterar du alla finesser på din mobiltelefon eller nya TV? Vet du hur man ställer 
klockan på mikrovågsugnen? För att lättast förklara innebörden av användbarhet bör det 
göras ur ett perspektiv som vanliga människor kan identifiera sig i. Dessa situationer 
ställs människor inför men reflekterar sällan över varför en viss funktion är svår att 
använda. Sällan efterfrågas användbara produkter då det ter sig självklart att alla 
produkter är användbara, varför skulle någon vilja tillverka en oanvändbar produkt? 
Användbarhet är i synnerhet viktigt när det handlar om ett interaktivt system som 
används i ett dagligt arbete. Då måste systemet uppfattas som effektivt, tillfredsställande 
och ändamålsenligt för att det ska hjälpa användaren i sitt arbetsutförande.12 
 
1983 dog tre patienter på dialysavdelningen vid regionsjukhuset i Linköping pga. utspädd 
dialysvätska, efter att en sjuksköterska av misstag stängt av larmet. I efterhand har det 
konstaterats att olyckan orsakades av tekniska brister i dialysanläggningens konstruktion 
och otillräckliga rutiner för tillsyn av dialysberedningen. En spärr borde ha funnits som 
automatiskt skulle ha stoppat dialysflödet vid larm. Konstruktionen borde ha utformas på 
ett sådant sätt att fel beroende på den mänskliga faktorn kunde motverkas.13 

2.1 Användarvänlighet 
Begreppet användarvänlighet har uppkommit när människor i dagligt tal syftar på 
användbarhet. Begreppet är diffust och svårt att konkretisera men alla människor kan 
förhålla sig till det. Det finns inte någon vedertagen definition men Allwood14 har 
definierat begreppet att innefatta aspekterna: 
 

• Åtkomlighet 

• Förenlighet med stöd för människans mentala funktionssätt 

• Individualisering 

• Hjälpresurser 

 
Åtkomlighet handlar om att användaren måste ha tillgång till systemet. Det kan handla 
om att systemet har orimligt långa svarstider eller att eventuella servrar inte finns 
tillgängliga. Om den anställde inte kan lita på att systemet erbjuder hjälp, för att en 
arbetsuppgift ska kunna utföras, finns det en risk att den anställde väljer att lösa uppgiften 
på något annat sätt. Åtkomlighet kan också handla om hur effektivt man kan flytta sig 
mellan olika funktioner inom programmet. Systemet måste dessutom ge stöd för hur 
användaren, dvs. människan, fungerar rent mentalt, och även ge stöd för henne i sitt 
arbete. Användaren ska till exempel inte behöva hålla mer information i minnet för att 

                                                 
12 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 67. 
13 Bengt Sandblad, Människa-datorinteraktion i hälso- och sjukvård, Uppsala universitet, 2007, hämtad den 29 
maj 2008, <www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/vt07/OHMDI2007.pdf> 
14 C. M. Allwood, Människa-datorinteratktion, ett psykologiskt perspektiv, Lund, Studentlitteratur, 1998, s. 11. 
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kunna interagera med en viss funktion i systemet än vad användaren skulle klara av att 
uppmärksamma i ett givet ögonblick.15 
 
Systemet måste underlätta för alla typer av användare, eftersom ingen är den andra lik. 
Denna form av individualisering handlar således om att systemet alltid måste ge stöd åt 
olika typer av användare så att det på bästa sätt passar just den aktuella användaren. Det 
kan röra sig om på vilket språk som informationen presenteras eller hur svåra 
informationstexter är att ta del av. Trots att detta attribut i de flesta fall fyller en viktig 
funktion ska ett system inte alltid sträva efter att bli för individanpassat eftersom risken 
finns att användarens val ibland leder till en dålig interaktionsmiljö. När användaren 
behöver dem måste det finnas kvalitativa hjälpresurser till hands. Några av de viktigaste 
hjälpresurserna är andra människor, pappersdokumentation som manualer eller systemets 
egen hjälpfunktion.16 
 
Problematiken när användarvänlighet används i termer som användbarhet är att den inte 
berättar något om processen att utveckla användbara system, vilket är lika viktigt som 
kvaliteten i sig.17 

2.2 Användbarhet definierat 
Användbarhet handlar i korta termer om nyttan som uppstår när användaren använder 
produkten i en specifik situation. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO 
har definierat begreppet som: 

“Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”18 

Där effectiveness (ändamålsenlighet) definieras som: 

“Accuracy and completeness with which users achieve specified goals.”18 

Efficiency (effektivitet) definieras som: 

“Resources expended in relation to the accuracy and completeness with which users achieve 
goals.”18 

Satisfaction (tillfredsställelse) definieras som: 

                                                 
15 ibid. 
16 ibid. 
17 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 57. 
18 International Standard Organization (ISO), Ergonomic requirements for office work with visual display 
terminals (VDTs) -- Part 11: Guidance on usability, ISO 9241-11, Genève, 1998, s. 6. 
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“Freedom from discomfort, and positive attitudes towards the use of the product.”18 

Context of use (användningssammanhanget) definieras slutligen som: 

“Users, tasks, equipment (hardware, software and materials), and the physical and social 
environments in which a product is used.”18 

Definitionen säger att användbarhet är en mätbar storhet vilket betyder att för ett givet 
användningssammanhang där en specificerad användare utför en specifik uppgift kan det 
uppmätas huruvida en produkt är mer användbar än en annan. Det skulle också gå att 
uppskatta förändringen i hur användbar en produkt är mellan två tillfällen. Även fast 
användbarhet är en mätbar storhet är den inte absolut utan ett ytterst relativt begrepp, 
enligt ISO-definitionen.19 
 
En alltför vedertagen uppfattning om användbarhet är att den endast omfattar det som 
berör gränssnittet eller att den ska vara ”lättanvänd”. Detta är dock endast en del av 
användbarheten som istället implicerar att det finns ett bakomliggande förhållningssätt 
eller process. Synsättet handlar om att lära sig mer om användarna, vilka de är, hur deras 
arbetssituation ser ut och vilka behov de har. Att involvera användarna i 
utvecklingsarbetet och låta deras åsikter styra processen är nödvändigt om arbetet ska 
resultera i ett användbart system. Det är inte bara de vaga termerna ”användarvändlig” 
och ”lättanvänd” som i folkmun används för att beskriva ett användbart system utan 
också att produkten ska gå att använda med ”lätthet”.20 Detta stämmer förvisso med 
definitionen av en mjukvaras kvalitet: 

“A set of attributes of software that bear on the effort needed for use and on the individual 
assessment of such use by a stated or implied set of users.”21 

De attribut som definitionen talar om beror på naturen hos den givna användaren, 
uppgiften och användningssammanhanget. Det finns ingen form av inneboende kvalitet 
ur användbarhetssynpunkt i en produkt utan bara kapaciteten att kunna användas i ett 
specifikt sammanhang. Således kan inte användbarhet studeras frånkopplat sitt 
sammanhang.22 

2.3 Användbarhet i konkreta termer 
Jakob Nielsen menar att användbarhetsbegreppet är smalt i jämförelse med de krav och 
önskemål som kan ställas på systemet.23 Den generella acceptansen för ett system är en 
kombination mellan social och praktisk acceptans. Social acceptans handlar om huruvida 
                                                 
19 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 62. 
20 ibid, s. 62f. 
21 International Standard Organization (ISO), Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality 
model, ISO/IEC 9126-1, Genève, 2001. 
22 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 63. 
23 J. Nielsen, Usability Engineering, San Diego, Academic Press, 1993, s. 24. 
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ett system kan accepteras ur ett moraliskt och etiskt perspektiv. Praktisk acceptans 
innefattar attribut som kostnad, möjlighet till support, tillförlitlighet och kompabilitet 
med befintliga system. Nyttan handlar om huruvida systemet kan användas för att utföra 
specifika mål, dvs. ändamålsenlighet. Detta kan i sin tur brytas ner till funktionalitet 
(utility) och användbarhet (usability). Funktionalitet handlar om huruvida systemet 
uppfyller sitt syfte medan användbarhet handlar om hur väl användarna utnyttjar 
funktionaliteten.24 
 

 
Figur 3. Acceptans för ett system enligt Nielsen.25 

Nielsen menar att användbarhet sträcker sig bortom det som bara handlar om gränssnittet 
till alla delar i systemet som användaren kan interagera med, detta inkluderar även 
installation och underhållsarbete.26 

2.3.1 Nielsens tolkning av användbarhet 
Det är mycket viktigt att inse att användbarhet inte är ett endimensionellt begrepp enligt 
Nielsen27, som associerar det med följande attribut: 
 

• Lätt att lära – Användaren ska snabbt komma igång med arbetet. 

• Effektivt att använda – När användaren lärt sig hur systemet fungerar måste det 
vara effektivt att arbeta med. 

• Lätt att komma ihåg – Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids 
frånvaro och ändå komma ihåg hur det fungerar. 

• Få fel – Användarna ska kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör fel 
måste det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod. 

• Subjektivt tilltalande – Det ska kännas ”angenämt” att använda systemet. Man ska 
känna att det är tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt tycka om det. 

                                                 
24 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 66. 
25 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 25. 
26 ibid. 
27 ibid., s. 26. 
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Enbart genom att definiera det diffusa konceptet av användbarhet till dessa konkreta och 
mätbara attribut kan arbetet resultera i en situation där användbarhet inte bara är något 
som det diskuteras kring, utan även att det innefinner sig en förhållningssätt där det 
kontinuerligt görs mätningar av användbarheten så att den kan förbättras. Att tydligt 
klargöra att användbarhet är någonting mätbart är ett mycket bättre mål än den mjuka, 
varma känslan av ”användarvänlighet”.28 Attributen kan tjäna som en inspirationskälla 
när man ska ta fram mätbara användbarhetsmål. 

2.3.1.1 Lätt att lära 
För att ett system ska vara användbart måste det vara lätta att lära sig. Av denna 
anledning är detta ett fundamentalt begrepp inom användbarhet. En användares första 
upplevelse av ett system är nästan alltid när de lär sig hur det fungerar. Därför är det 
viktigt att system är lätt att lära om det ska inge ett bra första intryck. Det är dessutom 
bara i undantagsfall som tid ges för användaren att utbilda sig för att använda ett 
komplext system. Ofta ställs kravet att användaren ska kunna uppnå en betydelsefull nivå 
av effektivitet tidigt.29 
 

 
Figur 4. Inlärningskurvorna för två hypotetiska system, det ena där fokus läggs på 

nybörjaren och det andra där fokus ligger på expertanvändaren.29 

Som regel befinner sig dock alla användare på en nollställd kunskapsnivå i det absoluta 
inledningsskedet, medan lättlärda program karaktäriseras som att de har en kraftig 
effektivitetsökning i den första fasen av inlärningen. Undantagen är de system som bara 
ska användas en gång och som därför inte kan ha någon inlärningstid. Exempel på ett 
sådant system är till exempel en biljettuthämtningsautomat på en svensk järnvägsstation. 
För att en användare ska kunna utföra sin uppgift, att få ut sin biljett, måste hon intuitivt 
förstå hur systemet fungerar första gången hon använder det, eftersom det sannolikt inte 
ges tid till att be om hjälp.29 
 

                                                 
28 ibid., s. 27. 
29 ibid., s. 27ff. 
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Det är enkelt att ur användbarhetssynpunkt mäta om ett system är lätt att lära, eftersom 
det egentligen bara handlar om att låta en nybörjare utföra en given uppgift med systemet 
och att sedan mäta den tid det tar för henne att korrekt slutföra den. Det krävs dock att 
användarurvalet är representativt för den givna målgruppen. Fokus måste ges inte bara åt 
de absoluta nybörjarna utan även åt de lite mer avancerade användarna, eftersom deras 
åsikter ligger på en annorlunda nivå än nybörjarnas. Hänsyn måste även tas till att den 
normale användaren inte ger sig själv tid att fullt lära sig hur ett system fungerar i detalj 
innan hon börjar använda det. Den tid det tar för en användare att helt bemästra ett 
systems alla funktioner måste ges lika stort fokus som tiden att lära sig tillräckligt för att 
kunna utföra en normalt förekommande uppgift.29 

2.3.1.2 Effektivt att använda 
Att ett system ska vara effektivt att använda betyder att en användare ska uppnå en jämn 
och effektiv arbetstakt när inlärningskurvan planar ut. För att mäta detta krävs det att 
fokus läggs på expertanvändarna. I detta fall definieras begreppet expertis olika. Ett 
informellt sätt är att låta användarna själv utnämna sig som experter medan ett mer 
formellt sätt att definiera begreppet är att gå på hur många timmar en användare arbetat 
med systemet. Det mest vanligt förekommande sättet att mäta effektivitet är att, för ett 
representativt urval användare, låta dem utföra specifika uppgifter och mäta tiden det tar 
att slutföra dem.30 

2.3.1.3 Lätt att komma ihåg 
Trots att detta attribut är lika viktigt som de andra förekommer det sällan tester av hur lätt 
det är att komma ihåg hur ett system används. Till en stor utsträckning finns det ett 
samband mellan hur lätt ett system är att lära sig och hur lätt det är att komma ihåg det. 
Det bör dock tilläggas att situationerna är olika när en nybörjare använder systemet för 
första gången och när en tillfällig användare, som varit borta från systemet, åter använder 
det. En tillfällig användare är de som besitter en grundläggande kunskap om hur systemet 
fungerar men som, av någon anledning, bara använder det oregelbundet.31 
 
Det är i synnerhet tilläggsprogramvara eller system som används vid exceptionella 
tillfällen som det ställs extra höga krav på att användaren minns hur systemet används. 
Det finns i huvudsak två sätt att mäta hur lätt det är för en användare att komma ihåg hur 
ett system används. Låt en tillfällig användare, som har en grundläggande kunskapsbas 
om systemet men som inte använt det under en tid, utföra en given uppgift och mät tiden 
det tar för henne att utföra den. Ett alternativt sätt är att utföra ett minnestest där en vanlig 
användare efter en testsession får svara på ett antal frågor om var i systemet olika 
funktionaliteter fanns och vad de hette, alternativt hur deras ikoner såg ut. Trots att ett 
minnestest går snabbare att genomföra är det första testet med tillfälliga användare det 
mest representativa. Detta eftersom många moderna gränssnitt bygger på principen att 
visa så mycket information som möjligt för användaren, varför hon inte behöver minnas 
var alla funktioner fanns. Ofta minns användaren inte namnet på en funktionalitet eller 

                                                 
30 ibid., s. 30f. 
31 ibid., s. 31. 
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var den fanns när hon inte använder systemet, men behärskar allt när hon väl använder 
det.32 

2.3.1.4 Få fel 
Ett fel definieras som varje händelse som inte uppfyller ett förväntat resultat. Ett system 
bör minimera de fel som användaren kan göra. Felfrekvensen uppmäts genom att räkna 
de fel som en användare gör given en specifik uppgift. Detta kan ingå som en del i ett 
experiment ämnat mäta andra användbarhetsattribut. Att endast definiera fel som de 
händelser där systemet inte uppfyller ett förväntat resultat tar inte med de fel som rättas 
av användaren och som endast leder till att slöa ner hennes arbete. Dessa typer av fel ses 
som en fråga om effektivitet och behöver därför inte räknas separat.33 
 
Somliga fel är mer katastrofala, antingen eftersom de inte upptäcks av användaren och 
leder till ett defekt slutresultat, eller därför att de förstör användarens arbete vilket gör 
dem näst intill omöjliga för användaren att återhämta sig från. Dessa måste räknas separat 
från mindre fel och särskilda ansträngningar bör göras för att minimera dess frekvens.34 

2.3.1.5 Subjektivt tilltalande 
Subjektivt tilltalande refererar till hur angenämt användaren anser det vara att interagera 
med systemet. Detta attribut är i synnerhet väsentligt för de system som används till icke-
arbetsrelaterade uppgifter, som t.ex. datorspel. För dessa typer av system är 
tillfredsställelsen viktigare än hur effektivt det är att använda eftersom användaren trots 
allt vill spendera mycket tid med systemet. Huvudsyftet systemet ska uppfylla är att 
underhålla.35 
 
Frågan om hur subjektivt tilltalade användare är av ett system ska ses skilt från den 
allmänna opinionen gentemot datorer. Trots att sådana åsikter med stor sannolikhet skulle 
påverka hur tilltalande en användare blir av ett system bör detta ses som ett uttryck för 
social acceptans av datorer snarare än subjektiv tillfredsställelse. Idag vet man faktisk 
väldigt lite om sambandet mellan det som karaktäriserar IT-system och användarnas 
generella åsikter gentemot datorer. Användare som anser sig kunniga på datorer är 
normalt mer vänligt inställda till nya system.36 
 
Trots att det är användarens subjektiva tillfredsställelse som är i fokus finns det objektiva 
metoder för att mäta detta attribut. Med hjälp av psykofysiologiska metoder mäts 
försökspersonens elektriska aktivitet från hjärnan, s.k. EEG (Electroencephalography). 
Även puls, adrenalinnivå i blodet, blodtryck mäts för att göra en uppmätning av 
tillfredsställelsen på ett mer objektivt sätt. Sådana metoder har dock en stor nackdel i och 
med att de kräver dyr och avancerad utrustning och att testet genomförs i ett speciellt 

                                                 
32 ibid., s. 32. 
33 ibid., s. 32f. 
34 ibid. 
35 ibid., s. 33ff. 
36 ibid. 
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laboratorium där användaren inte känner sig säker. Dessutom medföljer den nervositet 
som nästan alltid uppstår i ett test med främmande personer.37 
 
Subjektiva åsikter fås bäst genom att helt enkelt fråga användarna. Genom att fråga en 
användare fås en subjektiv bild av dennes åsikter, men om samma fråga ställs till flera 
användare är medianen av deras svar en objektiv bild över hur tilltalande användarna 
anser att systemet är. Denna typ att undersökning är den mest vanligt förekommande när 
en uppmätning görs av hur tillfredsställande ett system är. Mätningen görs lättast genom 
att ett frågeformulär ges till användaren efter testet. När målgruppen är användare som 
har erfarenhet av ett system i drift kan formuläret ges direkt men när det handlar om helt 
nya användare måste de först lösa en specifik uppgift innan de får svara på formuläret. 
Detta är en viktig aspekt eftersom användare tenderar att tycka olika före respektive efter 
de använt systemet första gången.38 
 
Frågeformulären bör vara kortfattade för att användarens verkliga uppfattning om 
systemet ska erhållas. Användaren ombeds svara på i vilken utsträckning den egna 
uppfattningen överensstämmer med ett antal frågor, normalt på en skala mellan 1-5 eller 
1-7. Detta sätt kallas för Likert-skala.39 Semantiska skalor kan också användas vilket 
innebär att användaren ställs inför två påståenden i motsats mot varandra längs en linje 
där användaren ska ange sin åsikt längs med linjen.40 
 
Stora manualer kan också ha en avskräckande effekt på användare, även i de fall då det 
handlar om ett system som är lätt att använda.41 Av denna anledning är det viktigt att 
hänsyn tas till vad användaren tyckte innan hon använde systemet. Användare tenderar 
också till att forma sina åsikter om systemet efter den svåraste situationen de ställdes 
inför. Detta sker oavsett om användaren har erfarenhet om systemet sedan tidigare. I en 
studie har det visats att 31 procent av en användares subjektiva åsikter om hur svårt ett 
system var att använda utgjordes av den svåraste situationen de ställdes inför, trots att den 
endast stod för 7 procent av testtiden.42 Slutsatsen som Nielsen drar utifrån detta är att det 
inte enbart räcker att förlita sig på användarnas subjektiva åsikter ifall målet är att 
förbättra ett systems övergripande prestanda. Funktioner i ett system som är svåra att 
använda påverkar användarnas åsikter om systemet som helhet i större utsträckning än 
huruvida systemet är effektivt att arbeta med.43 
 
Alla typer av tester måste själva testas och utvärderas innan de används, för att försäkra 
sig om testets effektivitet i fråga om att säkerställa användarens verkliga åsikter. Detta är 

                                                 
37 ibid. 
38 ibid. 
39 S. L. Sclove, Notes on Likert Scales, University of Illinois at Chicago, 2001, hämtad den 8 april 2008, 
<http://www.uic.edu/classes/idsc/ids270sls/likert.htm>. 
40 D. R. Heise, The Semantic Differential and Attitude Research, Indiana University, hämtad den 8 april 
2008, < http://www.indiana.edu/~socpsy/papers/AttMeasure/attitude..htm>. 
41 J. Nielsen et al., Integrated software in the professional work environment: Evidence from questionnaires 
and interviews,  Proc. ACM CHI’86 Conf. (Boston, MA, 13-17 april), 1986, s. 162-167. 
42 R. Cordes, “The Relationship between Post-Task and Continuous-Vicarious Ratings of Difficulty”, 
publicerad i International Journal of Human-Computer Interaction, 5 (2), 1993, s. 115-127 
43 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 35ff. 
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viktigt eftersom användare gärna tenderar till att vara mer positivt inställda i sina svar då 
de vet att de bakom testet har ett intresse i deras svar. Detta kan åtgärdas genom omvända 
semantiska skalor eller frågor där användaren tvingas värdera systemets negativa 
inverkan istället för, som brukligt, dess positiva. I de fall där flera system testas bör den 
subjektiva tillfredsställelsen mätas genom att ställa de olika systemen mot varandra, eller 
i de fall där systemet redan är i drift, fråga användarna i vilken utsträckning de skulle 
välja det nya systemet före de befintliga alternativen. Frivilligt användande är det yttersta 
måttet på subjektiv tillfredsställelse.44 

2.3.2 Sammanställning 
Van Weile har gjort en sammanställning av Nielsens och Shneidermans aspekter av 
användbarhet.45 Deras tolkningar stämmer bra överens med ISO-definitionen trots att 
deras koppling till ändamålsenlighet är svag. För att kunna se användbarheten i sin fulla 
bredd måste alla tre begreppen, effektivitet, tillfredsställelse och ändamålsenlighet, 
beaktas.46  

Tabell 1. Mätbara aspekter av användbarhet enligt ISO 9241-11, Shneiderman och 
Nielsen, sammanställt av van Welie et al., 1999. 

ISO 9241-11 Shneiderman Nielsen 

Effektivitet Tid att utföra en uppgift 
Tid att lära 

Effektivt att använda 
Lätt att lära 

Ändamålsenlighet Kvarhållande i minnet över tid 
Frekvensen fel som användaren 
gör 

Lätt att komma ihåg 
Få fel 

Tillfredsställelse Självupplevd tillfredsställelse Subjektivt tilltalande 
 
Medan Dix tolkning inriktar sig mer på de konkreta delar som påverkar användbarhet och 
att konkretisera mätbara storheter tolkar Nielsen och ISO användbarhet med inriktning 
mot inramning av begreppet. Trots att det är en tydlig indikation på användbarhet 
återfinns inte Nielsens begrepp om effektivitet någonstans i Dix kategorisering.47 

2.4 Principer och regler 
Det finns flera uppsättningar principer och regler som ska tjäna som komplement vid 
sidan av de definitioner och tolkningar för användning som tagits upp tidigare. 
Principerna bör inte ses som absoluta regler utan snarare som rekommendationer eller 
kriterier till hur ett system ska vara utformat.48 

                                                 
44 ibid. 
45 M. van Weile, G. van der Veer & A. Elïens, “Breaking down usability”, i Human-computer interaction – 
INTERACT ’99, M. Angela Sasse and Chris Johnson (red.),  Amsterdam, IOS Press, 1999. 
46 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 67. 
47 ibid., s. 69. 
48 ibid. 
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2.4.1 Nielsens tio designprinciper 
Nielsen har sammanställt en uppsättning generella designprinciper som han menar bör 
ses som heuristiker eftersom de är mer regler än rekommendationer.49 Dessa går att 
använda på nästan alla typer av användargränssnitt, oavsett om de är textbaserade eller 
grafiska. 
 

• Systemets status ska alltid vara synlig. Systemet ska alltid visa användaren vad 
som händer genom lämplig feedback, inom rimlig tid. 

• Matcha verkligheten. Systemet ska tala användarnas språk och följa de regler 
och normer som gäller i den aktuella miljön. Information ska presenteras i en 
ordning som är logisk för användarna. 

• Låt användaren vara i kontroll. Det ska alltid finnas nödutgångar som 
användaren kan utnyttja om han/hon gjort fel eller ångrar sig. Det ska alltid gå att 
ångra sig. 

• Enhetlighet och standarder. Användaren ska aldrig behöva fundera på om olika 
ord, situationer och funktioner betyder samma sak. 

• Förebygg problem. Systemet ska designas så att problem och fel kan undvikas i 
möjligaste mån. 

• Igenkänning snarare än memorering. Objekt, funktioner och alternativ ska vara 
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en dialog till 
en annan. Instruktioner för användning ska vara synliga eller lätta att ta fram. 

• Flexibilitet och effektivitet. Snabbtangenter gör att systemet passar både 
nybörjare och expertanvändare. Det ska finnas möjligheter för expertanvändaren 
att skräddarsy frekventa operationer. 

• Estetisk och minimalistisk design. Dialoger ska inte innehålla information som 
är irrelevant eller används sällan. Varje enhet av onödig information tävlar om 
uppmärksamhet med den nödvändiga informationen. 

• Hjälp användaren att upptäcka och rätta till fel och misstag. Felmeddelanden 
ska skrivas på ett enkelt språk som användaren förstår och ska beskriva problemet 
i detalj samt föreslå lösning. 

• Hjälp och dokumentation. Det bästa är om systemet kan användas utan hjälp 
och dokumentation, men i många fall är inte detta möjligt. Hjälp och 
dokumentation ska vara lätt att hitta i, beskriva användarens uppgifter, ange ett 
antal konkreta steg som användaren ska utföra och inte vara för stor.50 

                                                 
49 J. Nielsen, Ten Usability Heuristics, 2005, hämtad den 10 april 2008, 
<http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html>. 
50 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 115. 
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2.4.2 Shneidermans åtta gyllene regler för design 
Shneiderman ger åtta rekommendationer i sina åtta gyllene regler för design som liknar 
Nielsens tio designprinciper. 
 

• Sträva efter konsekvens 

• Möjliggör för frekventa användare att använda genvägar 

• Erbjud informativ återkoppling 

• Designa dialoger som bidrar till närhet 

• Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering 

• Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar 

• Stöd den inre känslan av kontroll 

• Reducera belastningen på korttidsminnet51 

2.4.3 Alternativa designprinciper 
Det finns alternativ till de traditionella principerna. I en studie av Zhang et al., med 
uppgiften att modifiera dessa traditionella heuristiker så att de var bättre tillämpbara på 
utveckling av medicinska system, fastslogs det att de modifierade heuristiker som där 
togs fram var användbara och effektiva att använda som underlag vid en utvärdering av 
patientsäkerheten i medicinska system.52 De använde sig av en uppsättning av 14 egna 
designprinciper, som i stor utsträckning är en sammanslagning av Nielsens tio heuristiker 
och Shneidermans åtta gyllene regler för design. 
 

• Enhetlighet och standarder. Användaren ska aldrig behöva fundera på om olika 
ord, situationer och funktioner betyder samma sak. 

• Systemets status ska alltid vara synlig. Systemet ska alltid visa användaren vad 
som händer genom lämplig feedback, inom rimlig tid., 

• Matcha verkligheten. Systemet ska tala användarnas språk och följa de regler 
och normer som gäller i den aktuella miljön. Information ska presenteras i en 
ordning som är logisk för användarna. 

• Estetisk och minimalistisk design. Dialoger ska inte innehålla information som 
är irrelevant eller används sällan. Varje enhet av onödig information tävlar om 
uppmärksamhet med den nödvändiga informationen. 

• Reducerad belastning på korttidsminnet. Användaren ska inte behöva minnas 
stora mängder av information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Igenkänning snarare än memorering. 

                                                 
51 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 70. 
52 J. Zhang, T. R. Johnson, V. L. Patel, D. L. Paige & T. Kubose, “Using usability heuristics to evaluate 
patient safety of medical devices” publicerad i Journal of Biomedical Informatics, 36, 2003, s. 30. 
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• Erbjud informativ återkoppling. Systemet ska förse användaren med prompt 
och informativ återkoppling. 

• Flexibilitet och effektivitet. Snabbtangenter gör att systemet passar både 
nybörjare och expertanvändare. Det ska finnas möjligheter för expertanvändaren 
att skräddarsy frekventa operationer. 

• Bra felmeddelanden. Felmeddelanden ska skrivas på ett enkelt språk som 
användaren förstår och ska beskriva problemet i detalj samt föreslå lösning. 

• Förebygg problem. Systemet ska designas så att problem och fel kan undvikas i 
möjligaste mån. 

• Tydliga avslut. Alla uppgifter och operationer ska ha en tydlig början och slut så 
att användaren lätt kan förstå när en operation har slutförts. 

• Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar. Systemet ska underlätta för 
användaren att ångra sina handlingar och återhämta sig från fel. Möjligheten att gå 
bakåt i systemet underlättar för utforskande inlärningsmönster. 

• Tala användarens språk. Information ska alltid presenteras på ett språk som den 
tänkta användaren förstår. 

• Stöd den inre känslan av kontroll. Användaren ska aldrig känna sig som om de 
är kontrollerade av systemet. 

• Hjälp och dokumentation. Det bästa är om systemet kan användas utan hjälp 
och dokumentation, men i många fall är inte detta möjligt. Hjälp och 
dokumentation ska vara lätt att hitta i, beskriva användarens uppgifter, ange ett 
antal konkreta steg som användaren ska utföra och inte vara för stor.53 

2.4.4 Dialogprinciper 
ISO tar upp sju användbarhetsheuristiker som är tänkt att appliceras på interaktion mellan 
människor och datorer. Denna interaktion refereras till som dialoger och principerna 
kallas därför för dialogprinciper. 
 

• Anpassas till uppgiften – en dialog är anpassad till uppgiften om den stödjer 
användaren i att utföra uppgiften säkert och effektivt. 

• Självinstruerande – en dialog är självinstruerande om användaren omedelbart 
förstår varje steg hon gör genom återkoppling från programmet eller genom att 
programmet ger tillräckliga förklaringar när användaren begär det. 

• Styrbar – en dialog är styrbar om användaren kan ha initiativet samt styra riktning 
och hastighet i interaktionen till uppgiften är klar. 

• Förutsägbar för användaren – en dialog är förutsägbar för användaren om den är 
konsekvent och överensstämmer med användarens domänkunskap, utbildning, 
erfarenhet och allmänt accepterade konventioner. 

                                                 
53 ibid. 
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• Tolerant mot fel som görs av användaren – en dialog är tolerant mot fel om, trots 
felaktig hantering, det tänkta resultatet kan uppnås med hjälp av inga eller 
minimum av korrigerade handlingar. 

• Möjlig att individualisera – en dialog är möjlig att individualisera om 
programmets gränssnitt kan modifieras så att det passar uppgiftens krav, 
individuella önskemål samt användarens skicklighet. 

• Stödja inlärning – en dialog stödjer inlärning om den stödjer användaren att lära 
sig systemet.54 

2.5 Kompromisser mellan attribut 
I motsats till vad som kan antas genom att titta på figur 4 måste inte alltid ett systems 
användargränssnitt vara antingen effektivt att använda eller lätt att lära. Faktum är att ett 
system som bidrar med hjälp till nybörjaren även kan bistå expertanvändaren i sitt arbete. 
Oftast är det möjligt att anpassa ett gränssnitt till bägge ytterligheterna genom att skapa 
dubbla uppsättningar av det grafiska användargränssnittet, ett för nybörjaren som är lätt 
att lära sig hur det fungerar, och ett för experten som är mer inriktat mot att möjliggöra ett 
effektivt arbete. Snabbkommandon kan användas för att låta expertanvändare utföra 
vanligt förekommande uppgifter snabbare än på det traditionella sättet.55 
 
Användare som befinner sig i det skede på inlärningskurvan där de ska byta till expertens 
gränssnitt kan uppleva en tillfällig minskning i effektivitet. Av denna anledning ska 
inlärningskurvorna inte antas vara kontinuerligt växande ifall dubbelt användargränssnitt 
används. Dubbla gränssnitt är dessutom mer komplext till sin natur och av denna 
anledning måste de hållas åtskiljda från varandra. Nybörjaren ska aldrig behöva hamna i 
en situation där hon måste förstå en funktion av expertens gränssnitt för att komma 
vidare. Ett system som i stor utsträckning bygger på kortkommandon måste alltid 
presentera det fulla namnet i händelse av att ett kommando leder till ett fel. Funktioner 
som bygger på att användaren dubbelklickar på dem måste alltid finnas i en kopia i en 
meny eller liknande visuella alternativ som är lätta att hitta om användaren inte förstod 
kortkommandot.56 
 
Kompromisser kan ibland åstadkommas till fördel för båda grupperna av användare utan 
att dubbla användargränssnitt måste användas. Beskrivande texter gör det tydligt för 
nybörjaren och samtidigt skadar inte experten i dennes arbete. Möjlighet att välja 
standardvärden är ett ytterligare alternativ till att åstadkomma effektiv 
användaranpassning. Experten ges möjlighet att ställa in värden som hon anser lämpliga 
medan nybörjaren kan välja att använda de standardvärden som är fördefinierade i 
systemet och slipper på detta sätt att förstå för henne onödiga delar av systemet.57 
 

                                                 
54 International Standard Organization (ISO), Ergonomic requirements for office work with visual display 
terminals (VDTs) -- Part 10: Dialogue principles, ISO 9241-11, Genève, 1996. 
55 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 41f. 
56 ibid. 
57 ibid. 
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Trots detta finns det situationer då en kompromiss mellan två eller flera attribut är näst 
intill oundviklig. Viljan att förebygga katastrofala fel, som bygger på felaktig 
användarinmatning, leder gärna till att en mängd följd- och kontrollfrågor används, vilket 
leder till att systemet blir mindre effektivt att använda. I de fall då en kompromiss är 
oundviklig är det systemutvecklingsprojektets användbarhetsmål som ska definiera vilka 
användbarhetsattribut som är viktigast. Målet är att aldrig avfärda ett attribut som en följd 
av att det ställts mot ett annat utan att alltid finna en lämplig balans mellan dem. Vissa 
aspekter måste det alltid visas hänsyn till. Detta gäller vanligtvis säkerhetsaspekter, som 
ofta per definition inte kan vara användbarhetsanpassade. Om en användare anger ett 
felaktigt användarnamn eller lösenord kan ingen mer detaljerad feedback ges till vad av 
de båda alternativen som var fel, allt för att förhindra intrång. 58 

2.6 Användbarhetsmål 
Alla befintliga metoder och processer till trots finns det ingen tydlig metod för hur 
begreppen mål, krav eller kriterier används. Syftet med användbarhetsmål är att vägleda 
designen och att mäta användbarheten. Genom att tydligt specificera målet med 
användbarheten i ett utvecklingsprojekt kan alla projektmedlemmar förhålla sig till och 
arbeta utifrån dem. Det är ofta enklare att tala om mål med användarna och krav med 
utvecklarna. Men ges krav fokus för tidigt i ett projekt leder detta lätt till 
kommunikationsproblem senare. Det är viktigt att förstå att användarna inte har några 
krav, utan mål som de vill ha uppfyllda.59 
 
I sin definition av användbarhet förespråkar ISO tydliga användbarhetsmål: 

“The usability of products can be improved by incorporating features and attributes known 
to benefit the users in a particular context of use. In order to determine the level of usability 
achieved, it is necessary to measure the performance and satisfaction of users working with a 
product. Measurement of usability is particularly important in view of the complexity of the 
interactions between the user, the goals, the task characteristics and the other elements of the 
context of use. A product can have significantly different levels of usability when used in 
different contexts.”60 

Enligt ISO 9241-11 behövs följande information för att användbarhet ska kunna mätas: 

 
• En beskrivning av användarens mål och intentioner. 

• En beskrivning av användningssammanhanget, inbegripet användarna, 
uppgifterna, utrustningen och miljöerna. 

• Målen eller faktiska värden för ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse 
i det avsedda användningssammanhanget.61 

 
                                                 
58 ibid. 
59 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 72. 
60 ISO 9241-11, s. 6. 
61 ibid. 
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För att kunna mäta användbarhetsmålen krävs det att tydliga användbarhetsmått i termer 
av tillfredsställelse, ändamålsenlighet och effektivitet bestäms. Det kan exempelvis 
handla om faktorer som: 
 

• Procent av relevanta funktioner som används (ändamålsenlighet) 

• Procent av mål som uppnåtts (ändamålsenlighet) 

• Procent av uppgifter som slutförts framgångsrikt vid första försöket 
(ändamålsenlighet) 

• Bedömningsnivå av tillfredsställelse (tillfredsställelse) 

• Bedömningsnivå av felhanteringen (tillfredsställelse) 

• Frekvensen av återanvändning (tillfredsställelse) 

• Antal allvarligare fel (effektivitet) 

• Tiden som spenderas på att rätta dessa fel (effektivitet) 

• Tiden att slutföra en uppgift (effektivitet)62 

 
Användbarhetsmål tvingar utvecklaren att tänka i banor som ligger nära användarnas 
behov och avsikter och därmed kommer inga antaganden att göras.63 

2.7 Användarmedverkan 
Vem är den verkliga användaren? ISO definierar begreppet användare som: 

”Person who interacts with the product.” 64 

Ur användbarhetssynpunkt är detta en allt för ospecificerad definition eftersom den i 
praktiken säger att vem som än använder ett system är dess användare. I vardagligt tal är 
det normalt så begreppet används, men när det gäller processen att utforma system med 
god användbarhet måste en mer precis definition användas som i detalj säger vem som är 
den verkliga användaren.65 
 
J. Gulliksen och B. Göransson definierar begreppet användare som: 

                                                 
62 ibid., Appendix B. 
63 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 73. 
64 ISO 9241-11, s. 6. 
65 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 102. 
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”De som kommer att interagera med systemet för att genomföra uppgifter i arbetet eller i 
andra sammanhang, dvs. de verkliga användarna av ett system – slutanvändarna – inte de 
som beställer systemet.” 66 

De gör tolkningen att användarna nästan alltid är skild från dem som agerar beställare av 
systemet och att skillnaden mellan dessa båda grupper är mycket viktig, då det inte finns 
något substitut för riktiga användare. Ofta finns det i organisationer chefer som tror sig 
kunna företräda de verkliga slutanvändarna av det beställda systemet, dvs. sina anställda. 
J. Gulliksen och B. Göransson menar att i själva verket vet chefen inte alls hur 
användarna arbetar och kan därför inte ses som en användare av systemet. De gånger 
verkliga användare finns att tillgå i ett utvecklingsarbete lånas de ofta in att arbeta 
tillsammans med projektgruppen under en längre tid. Dessa användare tappar snart 
förmågan att företräda användarna till att bli en professionell projektmedlem och går från 
att försvara användarnas behov till att skydda projektet.67 
 
Användare som involveras i ett utvecklingsarbete bör av ovan nämnda anledning inte 
involveras under någon längre tid utan endast under kortare sessioner. Vilka användare 
som bör involveras kan väljas utifrån slumpmässigt eller bestämda kriterier, exempelvis 
att skillnaderna mellan olika deltagande användarkategorier ska maximeras. Andra 
faktorer som kan påverka är huruvida användarna är flexibla och förändringsbenägna 
eller ifall de har en hög social kompetens. Möjlighet för användaren att anonymt kunna 
kritisera situationer är även en viktig del av arbetet. Det som alltid ska eftersträvas är att 
användarna är representativa och att deras deltagande sker helt frivilligt. Om urvalet av är 
representativt kan färre användare involveras vilket sänker kostnaderna och höjer 
effektiviteten på arbetet då mer tid kan läggas på varje användare.68 

2.8 Användbarhetstest 
Att utföra tester med användare är enligt Nielsen det mest fundamentala sättet att bedöma 
användbarheten och är oersättlig. Detta eftersom man får information om hur användarna 
använder datorer och vilka problem de har med det gränssnitt som testas. Det finns flera 
fallgropar som man kan ramla i när det gäller användbarhetstester. Det gäller därför att 
fokusera på frågorna reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om pålitlighet, att det 
man undersöker mäts på ett tillförlitligt sätt och ifall det är troligt att samma resultat 
uppnås om testet görs om igen. Validitet handlar om att det som mäts är relevant i 
sammanhanget, att kunna tala om i vilken situation samt vilken population resultatet är 
giltigt för och ifall testet verkligen mäter något av relevans för ett problem av en verklig 
produkt i verklig användning.69 

                                                 
66 ibid. 
67 ibid, s. 287f. 
68 ibid. 
69 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 165ff. 
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2.8.1 Mål med användbarhetstest 
Genom att utföra användbarhetstester kan företag säkerställa att utvecklingen och 
framtida versioner av en produkt antingen ökar eller åtminstone håller samma 
användbarhetsstandard. Kostnaden minimeras även för service och telefonsupport. Nöjda 
kunder kommer dessutom att marknadsföra produkten till andra potentiella kunder och 
även vilja köpa nya versioner av produkten istället för konkurrenternas produkt. Man får 
även en konkurrenskraftig produkt eftersom användbarhet har blivit en viktig faktor när 
det gäller att avgöra från vilket företag man vill köpa en viss produkt ifrån. Likaså 
minimerar man risken att skapa en produkt med allvarliga användbarhetsproblem som 
ingen vill ha.70 

2.8.2 Testplan 
En testplan behöver tas fram innan testerna startar och bör behandla följande frågor: 
 

• Målet med testet: Vad är det du vill uppnå? 

• Var och när ska testerna utföras? 

• Hur lång tid är det planerat att ett test med en användare ska ta?  

• Vilken slags datorstöd behövs för testet? 

• Vilken mjukvara måste finnas för testet? 

• Vilket tillstånd ska systemet vara i när testet ska börja? 

• Vad ska systemets/nätverkets responstid vara? Försök att matcha verkligheten. 

• Vilka personer kommer att observera och leda testet? 

• Vilka kommer testanvändarna att vara, och hur ska du få tag i dem? 

• Hur många testanvändare behövs? 

• Vilka uppgifter ska testanvändarna få utföra? 

• Vilka kriterier ska användas för att kunna avgöra när en testanvändare har slutfört 
en uppgift på ett korrekt sätt? 

• Vilken hjälp ska testanvändarna få? 

• I viken grad ska de personer som observerar få hjälpa testanvändaren under testet? 

• Vilken information ska samlas in, och hur ska man analysera den? 

• Vilka kriterier ska uppfyllas för att gränssnittet ska klassas som en framgång? 
Ofta ska en bestämd nivå på användbarhetsmålen uppnås för att svara på denna 
fråga, men den kan även vara lösare specificerad.71 

                                                 
70 J. Rubin, Handbook of usability testing: how to plan, design, and conduct effective tests, New York, John 
Wiley & Sons, Inc, 1994, s. 26. 
71 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 170f. 
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2.8.3 Stegen i ett test 
Ett användbarhetstest har vanligtvis fyra olika steg: förberedelse, introduktion, 
genomförande och utfrågning.72 

2.8.3.1 Förberedelse 
Det är viktigt att se till så att allt är i ordning innan användaren man träffar användaren. 
Rummet ska vara i ordning för testet samt material som instruktioner och frågeformulär 
ska finnas tillgängliga. Det är viktigt att systemet som ska testas i datorn är i det tillstånd 
som det bestämdes i testplanen. Alla filer som används i testet ska återställas till sitt 
ursprung och de filer som skapas under föregående test ska flyttas eller döljas för 
användaren. Även skärmsläckare och andra program som körs i bakgrunden som stör 
användaren genom dialoger eller andra meddelanden som kräver dennes uppmärksamhet, 
ska avslutas. Allt detta är viktigt för att minimera risken att användaren känner obehag 
eller blir förvirrad.73 

2.8.3.2 Introduktion 
I introduktionen välkomnar man användaren och ger en kort beskrivning av syftet med 
testet. Därefter görs en genomgång av hur testet är upplagt. För oerfarna testledare kan en 
checklista vara bra att ha, men det är viktigt att introduktionen inte blir stel. Typiska 
saker som kan tas upp under introduktionen är: 
 

• Syftet med testet är att utvärdera mjukvaran, inte användaren. 

• Såvida man inte själv är designer av systemet är det viktigt att nämna att man inte 
har några personliga intressen av systemet. Detta är viktigt för att användaren ska 
kunna prata fritt utan att behöva vara rädd för att såra någon. Är man dock 
designer av systemet bör denna fråga ej tas upp. 

• Testresultaten kommer att användas för att förbättra användargränssnittet, så 
själva slutprodukten kommer att se annorlunda ut i jämförelse med det som 
används i testet. 

• Påminna användaren om att systemet är konfidentiellt och inte får diskuteras med 
andra. Även om systemet inte är konfidentiellt kan det ändå vara en bra idé att 
säga att systemet inte bör diskuteras med andra som kan tänkas delta i testet. 

• Påpeka att testet är frivilligt och att användaren kan avbryta testet när som helst. 

• En garanti om att de individuella svaren från testet kommer att hållas hemliga. 

• Tala om för användaren om video- eller audioinspelning kommer att göras. I de 
fall då videoinspelning utförs och användarens ansikte inte kommer att spelas in 
utan endast skärmen, tangentbordet och användarens rygg är det bra att nämna det 
för att minska användares nervositet av att bli inspelad. 

                                                 
72 ibid., s. 187 
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• Förklara att användaren gärna får ställa frågor eftersom vi gärna vill veta vad som 
är oklart i användargränssnittet, men att de flesta frågorna inte kommer att 
besvaras under testet eftersom målet med testet är att se om systemet kan 
användas utan hjälp. 

• Specifika instruktioner som ska används i testet som t.ex. metoden tänka högt 
eller arbeta så fort som möjligt men försök göra så få misstag som möjligt. 

• Fråga användaren om man ska klargöra något eller om denne har några frågor 
innan testet börjar.74 

Om själva datormodellen eller enheten är främmande för användaren kan det vara bra 
att låta användaren prova något annat program innan själva testet startar. Detta görs 
för att resultatet ska påverkas mindre av användarens första upplevelse av 
hårdvaran.75 

Efter introduktionen får användaren skrivna instruktioner för testet samt vilka 
uppgifter som ska utföras. När användare har läst igenom instruktionerna ska 
testledaren fråga om han eller hon har några frågor angående instruktionerna innan 
testet börjar.76 

2.8.3.3 Genomförande 
Under själva testet ska testledaren inte tala med användaren och absolut inte tala om 
några personliga åsikter eller påpeka om användaren gör bra eller dåligt ifrån sig. Det är 
mycket viktigt att användaren får fokusera på sin uppgift. Det enda testledaren får göra är 
att säga ”aha” eller liknande som svar på användarens kommentarer. Det är viktigt att 
tonen i hur man svarar varken är uppmuntrande eller nedlåtande eftersom detta annars 
kan indikera på om användaren är på rätt spår eller inte. Hjälp ska ges till användaren om 
denne tydligt har kört fast och känner sig otillfreds i situationen. När en användare stöter 
på ett problem som även andra användare har stött på i tidigare tester kan testledaren 
erbjuda hjälp. Detta ska dock endast göras då man tydligt vet vad problemet är och vilka 
konsekvenser det kan få för användaren i systemet. Självklart kan det vara så att ingen 
hjälp alls erbjuds, då man vill veta hur lång tid det tar för användaren att utföra en 
specifik uppgift.77 
 
I de fall det är flera människor som observerar testet är det viktigt att i förväg ha utsett 
endast en testledare som ger instruktioner och talar med användarna. De andra 
observatörerna måste vara helt tysta under hela testet även om de tycker att testledaren 
gör något fel. Observerarna får föra anteckningar under testet och vill de påpeka något till 
testledaren får de skriva en liten lapp eller tala med denne under en rast.78  

                                                 
74 ibid., s. 188f 
75 ibid., s. 189f 
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77 ibid. 
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2.8.3.4 Utfrågning 
Efter testet får användaren svara på ett antal frågor i ett formulär. Det är viktigt att 
formuläret besvaras innan man diskuterar systemet för att undvika att användaren ska 
påverkas av kommentarer från testledaren. När formuläret är besvarat får användaren 
framföra sina åsikter och man diskuterar vad som behöver ändras och hur det i så fall ska 
fungera. Användare kommer ofta med olika förslag på lösningar vilka kan ses som en bra 
grund när systemet ska designas om. I de fall då testledaren inte riktigt förstod något som 
användaren gjorde under testet så är det viktigt att fråga användaren så att denne kan ge 
en förklaring.79 
 
Till sist när användaren har gått kontrolleras alla resultat så att de är märkta med 
användarens nummer. Alla anteckningar, inspelningar, filer som skapats, frågeformulär, 
m.m. ska numreras med användarens nummer. Testledaren bör även göra en 
sammanfattning av hela testet så fort som möjligt då minnet fortfarande är färskt och 
anteckningarna är förståliga. En fullständig rapport över testet av systemet kan skrivas 
senare och det underlättar då om allt material är väl strukturerat.80 

2.8.4 Metoder för användbarhetsutvärdering 
Som nämnts tidigare är den huvudsakliga och mest vanliga metoden för att utvärdera ett 
användargränssnitt att utföra tester med användare. Dock kan det ibland vara svårt eller 
dyrt att få tag i riktiga användare och då kan metoder för användbarhetsutvärdering vara 
ett sätt att inte behöva anlita användare. Flera studier av användbarhet visar att användare 
förbiser eller inte upptäcker vissa användbarhetsproblem men att de även upptäcker 
sådana problem som en användbarhetsutvärdering utan användare inte gör. Så det bästa 
blir ju att använda sig av båda metoderna.81 
 
Användbarhetsutvärderingar används främst när man vill hitta användbarhetsproblem i 
ett redan existerande användargränssnitt, för att sedan kunna göra förbättringar eller 
komma med rekommendationer på lösningar av problemen. Mycket av arbetet handlar 
om att klassificera och räkna antalet användbarhetsproblem i ett användargränssnitt. 
Sådana analyser beror på den exakta definitionen av vad ett användbarhetsproblem 
innebär och den individuella bedömningen av inspektörerna. Att avgränsa vad som är ett 
problem kan vara svårt men oftast är sunt förnuft tillräckligt bra för att avgöra vad som är 
ett användbarhetsproblem. Sådana utvärderingar utförs av en användbarhetsexpert, en 
mjukvaruutvecklare med speciell expertis, en slutanvändare med goda kunskaper om 
programmets innehåll eller uppgift eller av någon annan yrkesman.82

                                                 
79 ibid., s. 191 
80 ibid. 
81 J. Nielsen & R.L. Mack, Usability inspection methods, New York, John Wiley & Sons, Inc, 1994, s. 2. 
82 ibid., s. 1ff. 
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3 Metodbakgrund 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som valdes och vilka som kunde ha använts. För 
varje metod ges en beskrivning över hur den fungerar teoretiskt. Metoderna som valts ut 
för att utföra uppgiften är anpassade till de rådande förutsättningarna.  

3.1 Intervju 
Intervjuer är ett bra sätt att testa många aspekter av användbarhet, speciellt effektivt är 
det på att ta reda på hur subjektivt tilltalande en användare ansåg systemet att vara. En 
intervju utvärderar inte själva användargränssnittet utan vad användaren tycker om det. 
Metoden begränsas till att endast kunna genomföras när användaren kan träffas, vilket 
ibland leder till problem. Trots detta genomförs oftast en intervju när de båda parterna 
kommit överens om en tid.83 

3.1.1 Olika intervjutekniker 
Enligt Nielsen finns det tre huvudsakliga varianter av intervjuer som väljs beroende på 
hur styrd intervjun önskas vara.84 En ostrukturerad intervju har inga frågor skapade i 
förväg med någon bestämd ordningsföljd utan endast ett ämne som ska diskuteras.85 
Denna typ av intervju kan ses som mer av ett samtal än en intervju och kräver stor 
skicklighet av intervjuledaren. I en strukturerad intervju är frågorna och dess 
ordningsföljd redan bestämda.86 Det ges lite utrymme för tidsödande uppföljningar av 
användarens svar. En semistrukturerad intervju ger möjlighet att ställa följdfrågor till den 
som intervjuas även om en viss frågeföljd är förbestämd.87 

3.1.2 Förberedelser 
Det gäller att vara mycket väl förbered inför en intervju för att kunna dra nytta av dess 
fördelar gentemot andra utforskande metoder som till exempel frågeformulär. Oavsett 
vilken intervjuteknik som används bör ett antal huvudrubriker förberedas i förväg som 
beskriver de ämnesområden som ska tas upp under intervjun. En intervju bör lämpligen 
genomföras med en intervjuperson åt gången, för att på detta sätt helt kunna fokusera på 
dennes svar. För att i efterhand lättare kunna minnas vad som sades under samtalet bör en 
intervju alltid ha en notarie som för anteckningar eller att spela in samtalet. Ofta utförs 
även ett pilottest innan själva intervjun för att på detta sätt i förväg utvärdera om de 
frågor och rubriker som tagits fram är lämpliga.88 

                                                 
83 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 209ff. 
84 ibid. 
85 Conduct unstructured interviews, United Nations University, hämtad den 17 april 2008, 
<http://www.unu.edu/Unupress/food2/UIN04E/uin04e06.htm>. 
86 Structured Interviews, Sociology Central, hämtad den 17 april 2008, 
<http://www.sociology.org.uk/methsi.pdf>. 
87 T. Zorn, Designing and Conducting Semi-Structured Interviews for Research, Oxford Journals, hämtad 
den 17 april 2008, <http://jdsde.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/12/1/38>. 
88 ibid. 
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3.1.3 Genomförande 
En intervju inleds alltid med att den som håller i intervjun introducerar sig för personen 
som ska intervjuas. Syftet med samtalet innan intervjun är att bygga upp ett förtroende 
hos intervjupersonen för att lätta lite på stämningen. Under intervjun är det viktigt att låta 
intervjupersonen uttrycka sig fritt och att intervjuledaren håller sig neutral i alla lägen.89 
Därför är det av stor vikt att frågorna ställs på ett öppet och objektivt vis. Intervjuledaren 
ska aldrig behöva förklara varför systemet uppförde sig på ett visst sätt. Inga frågor bör 
formuleras så att det gå att svara ”ja” eller ”nej”, s.k. ledande frågor, utan de bör snarare 
få intervjupersonen att svara mer utförligt. Istället för att fråga ”Tyckte du att denna 
funktion var bra?” bör frågan ställas ”Vad tyckte du om denna funktion?”. Trots fördelen 
med att låta användaren fritt uttrycka sig självt bör intervjupersonens snar inte tas som en 
absolut sanning, då användare i intervjuer gärna tenderar till att ge det svar som hon 
förväntar sig att frågeställaren vill höra.90 Om intervjun genomfördes efter ett test mindes 
användare oftast de situationer de ställdes inför som var svårast.91 

3.1.4 För- och nackdelar 
Den stora fördelen med en intervju jämfört med ett frågeformulär är möjligheten till 
följdfrågor och att den som intervjuas ges möjlighet till att utveckla sina svar. En annan 
möjlighet är att frågeställaren kan förklara vad en fråga betyder ifall intervjupersonen inte 
förstår den. Nackdelarna med intervjuer är att det är komplicerat och tar lång tid att 
sammanställa svaren ur alla intervjuer. Detta arbete är till viss del beroende av hur 
intervjun var strukturerad. Det är inte heller alltid som individerna får en bra kontakt 
under intervjun, personkemin kanske inte stämmer. Av denna anledning är det inledande 
småpratet av stor betydelse. Om en ostrukturerad intervju genomförs är det viktigt att 
frågorna ställs på ett konsekvent sätt.92 

3.2 Frågeformulär 
Precis som en intervju undersöker inte ett frågeformulär ett systems användargränssnitt 
utan endast vad användaren tycker om det. På samma sätt som under en intervju svarar 
gärna användaren så som hon tror att det förväntas att hon ska tycka. Detta visades i en 
studie av Root och Draper93 där de med ett formulär frågade huruvida användarna kände 
till vissa av ett systems funktioner. Senare i formuläret gavs möjlighet att i fritext 
kommentera olika funktioner. Det visade sig att 26 procent av användarna kommenterade 
funktioner som de tidigare i formuläret påstått sig inte känna till.94 Studien visade också 
att användarna gav bättre svar om de fick använda systemet innan de svarade på 
frågeformuläret. Men det mest dramatiska resultatet gavs när svaren från ett formulär 
som gavs ut före användaren introducerades inför en ny funktion jämfördes med ett som 
                                                 
89 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 209ff. 
90 ibid. 
91 J. Nielsen et al., Integrated software in the professional work environment: Evidence from questionnaires 
and interviews, Proc. ACM CHI’86 Conf., s. 162-167. 
92 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 209ff. 
93 R. W. Root & Draper S., Questionnaires as a software evaluation tool. Proc. ACM CHI’83 Conf. 
(Boston, MA, 12-15 december), s. 83-87. 
94 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 209f. 
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gavs efteråt. Användarnas förväntningar på den nya funktionen och hur de betygsatte den 
efteråt överensstämde i 28 procent av fallen. Slutsatsen drogs att man inte bör tolka 
användarnas förväntningar bokstavligt.95 
 
I en studie av Karis och Zeigler96 gavs användare av ett mobilt telefonsystem ett 
frågeformulär om hur svårtolkade systemets instruktioner var. 24 av 25 användare ansåg 
att instruktionerna var ”lagom svåra” eller ”enkla” att förstå och tolkningen gjordes att 
instruktionerna faktiskt var tillfredsställande. Sedan fick samma användare utföra ett test 
under observation. Där visades det att endast hälften av alla användare utförde sin uppgift 
korrekt varpå slutsatsen drogs att instruktionerna inte alls var tillfredsställande. 
Användarna trodde att de förstod instruktionerna fast de egentligen inte gjorde det.97 
 
Frågeformulär kan med fördel skickas till många användare utan att någon behöver 
närvara när hon fyller i det. Formulär är dessutom ett effektivt sätt att nå ut till många 
användare utan en stor ansträngning. Det är tekniskt sätt möjligt att nå ut till alla 
användare med ett frågeformulär. Tack vare detta finns även möjligheten att upptäcka 
skillnader mellan olika grupper eller om det finns någon grupp med speciella behov. 
Normalt brukar formulär skickas till mellan 50 och 1000 användare beroende på hur 
detaljerad data som önskas erhållas.98 
 
Det bör beaktas att ett frågeformulär är en form av användargränssnitt i sig självt, varför 
vedertagna användbarhetsprinciper måste tillämpas vid dess utformning för att försäkra 
sig om att användarna tolkar frågorna på rätt sätt. Långa formulär som uppfattas som 
oprofessionella och svåra att förstå får en låg medverkan. Användare orkar normalt inte 
skriva frisvar och när de skriver är det ofta korta kryptiska meningar. Av denna anledning 
är det bäst att formuläret helt består av frågor med fördefinierade svar. Frisvar är 
dessutom ofta inte särskilt exakta. I en undersökning av Edgerton et al.99 observerades 
användarna när de använde ett system varpå de svarade på ett formulär om det. Det 
visade sig att om en checklista över alla funktioner gavs stämde 85 procent av svaren 
överens med hur testet verkligen gick till, annars stämde svaren bara i 48 procent av 
fallen. Av denna anledning bör frågeformulär utformas så att de innehåller för 
användaren igenkännbara dialoger. Det kan handla om att ange det fullständiga namnet 
på en funktion som att använda sig av ikoner. Även skalor kan användas för att låta 
användaren betygsätta en funktion eller ett påstående. Vilken standard som väljs varierar, 
det viktiga är att samma layout används genom hela formuläret.100 

                                                 
95 ibid. 
96 D. Karis & B. L. Zeigler, “Evaluation of mobile telecommunication systems”, publicerad i Proc. Human 
Factors Society 33rd Annual Meeting, 1989, s. 205-209. 
97 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 210. 
98 ibid. 
99 E. A. Edgerton, S. W. Draper & S. B. Barton, Feature checklists in HCI: Some basic results. Adjunct 
Proceedings ACM INTERCHI’93 Conf. (24-29 april), 1993, s. 189-190. 
100 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 213f. 
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3.3 Tänka högt 
Tänka högt är kanske den viktigaste av alla användbarhetsmetoder. Principen är att 
användaren tänker högt, det vill säga hon verbaliserar kontinuerligt det hon tänker medan 
hon använder systemet. Möjligheten med denna metod är att förstå hur användaren tänker 
och på detta sätt även förstå hur hon ser på systemet. Detta gör det möjligt att hitta precis 
var och när det gick fel under ett test. Dess styrka är att det går att få fram stora mängder 
värdefull information från relativt få användare, jämfört med andra metoder. 
Svårigheterna ligger hos användaren eftersom det är hon som måste kunna tänka högt, 
vilket inte faller sig naturligt för alla användare. Somliga känner det förhindrande och 
därmed blir det omöjligt att mäta effektivitet som ett mått på användbarhet med hjälp av 
denna metod. Därför är det lämpligt att innan testet genomföra ett exempel där 
användaren får en inblick i vad metoden handlar om. Testledaren kan exempelvis 
demonstrera metoden genom att utföra en vardaglig uppgift som att slå upp ett ord i en 
ordbok samtidigt som denne kontinuerligt tänker högt. Sedan får användaren genomföra 
samma simpla test. Alternativt kan användaren få titta på en video vars enda syfte är att 
undervisa om hur metoden fungerar.101 
 
Precis som med så många andra metoder bör inte för stor vikt läggas vid användarens 
”teorier” till varför något gick fel. Berry och Broadbent visade att användare som försågs 
med skriftlig information om hur de skulle lösa en specifik uppgift slutförde densamma 
nio procent snabbare när de ombads tänka högt under testet.102 Deras slutsats var att 
genom att tänka högt förstärkte användaren delarna av beskrivningen de behövde för att 
lösa uppgiften. Testledaren behöver ofta påminna användaren att tänka högt. Detta kan 
han göra genom att fråga ”Vad tänker du på nu?” eller ”Vad tror du detta meddelandet 
betyder?”. Den senare frågan får bara ställas först efter att meddelandet uppkommit och 
då användaren tydligt funderat på dess innebörd en stund. Testledaren ska heller aldrig 
hjälpa användaren utan istället uppmana henne att fortsätta prata. Om användaren verkar 
överraskad över hur systemet beter sig ska testledaren fråga henne om det som hände var 
vad hon förväntade sig. Syftet i alla situationer är att inte hjälpa användaren och att se till 
att hon hela tiden tänker högt.103 
 
Det är viktigt för testledaren att fokusera på rätt saker som användaren säger. En 
användare som använder en datormus för första gången kommenterar ofta aspekter kring 
att flytta på och klicka med musen. Dessa åsikter är förmodligen mer intressanta för en 
designer av mer intuitiva inmatningsmetoder än vad de är för en mjukvaruutvecklare. I 
dessa fall måste fokus läggas på de underliggande användbarhetsproblemen i den aktuella 
dialogen och uppskatta hur användaren skulle ha betett sig ifall hon haft mer erfarenhet i 
att använda musen.104 

                                                 
101 ibid., s. 195. 
102 D. C. Berry & D. E. Broadbent, “The role of instruction and verbalization in improving performance on 
complex search tasks”, publicerad i Information Technology 9, 3 (maj-juni), 1990, s. 175-190. 
103 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 196. 
104 ibid. 
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3.3.1 Konstruktiv interaktion 
Konstruktiv interaktion är en typ av ”tänka högt”-metod som går ut på att testet 
genomförs med två användare som löser en uppgift tillsammans istället för som i vanliga 
fall där användaren är ensam. Detta är en situation som de flesta användare känner sig 
tryggare i eftersom människor generellt är vana vid att prata högt om sina tankar om ett 
problem när de löser ett tillsammans. Denna metod har dock nackdelen att olika 
användare kan ha olika strategier för hur de vill gå tillväga när de löser en uppgift, varför 
testet kommer variera mellan olika sätt att angripa problemet. Det kan också vara så att 
de båda användarna helt enkelt inte kan arbeta tillsammans. Denna metod är speciellt 
tillämpbar på barn eftersom de ofta har svårt att ta till sig instruktioner för hur de ska 
tänka högt.105 

3.3.2 Tillbakablickande testning 
Denna metod går ut på att en användare i efterhand på video får titta på sitt test igen. Den 
refereras ofta till som tillbakablickande testning, eftersom användaren först utför en 
uppgift som vanligt och först i efterhand kommenterar vad hon tänkte i den aktuella 
situationen. Möjlighet ges naturligtvis för testledaren att pausa uppspelningen och 
diskutera något närmare utan att behöva riskera att störa användaren i hennes arbete, 
eftersom testet redan genomförts. Testmetoden är speciellt användbar när det är svårt att 
få tag på representativa användare. Då blir varje testsession mer betydelsefull eftersom 
det inte finns så många användare att tillgå. Anledningen beror ofta på att användarna 
antingen är högavlönade eller att de utför ett kritiskt arbete från vilket de inte kan 
undvaras en längre tid. I dessa situationer är inte detta en lämplig metod eftersom testet 
tar åtminstone dubbelt så lång tid som i normala fall. Olyckligtvis är ofta de högavlönade 
användarna de som är svåra att få att delta i ett användartest. Trots detta finns det 
situationer i vilka tillbakablickande testning kan användas med fördel.106 

3.3.3 Handledande metod 
Vanligtvis lägger sig testledaren aldrig i hur användaren löser en given uppgift. Under ett 
handledande test försiggår det däremot en faktisk interaktion mellan användaren och 
testledaren, eller handledaren, som styr användaren i rätt riktning. Av denna anledning 
skiljer sig denna metod från de flesta andra testmetoder. Om det är något som hon inte 
förstår vänder sig användaren till handledaren som svarar efter bästa förmåga. Det är 
möjligt att expertanvändare får agera handledare. På detta sätt kan testledaren helt 
fokusera på användaren, vilka fel hon gör och vad hon säger.107 
 
Metoden har visat sig vara lyckosam i Japan, där kulturen ibland försvårar för en 
användare att verbalt misstycka med hur ett gränssnitt är utformat. Den är även bra i de 
fall där det är svårt att finna representativa användare, antingen för att urvalsgruppen är 
liten, användarnas arbete gör det svårt för dem att få tid över eller att de är högavlönade. 
Sättet att genomföra testet med en handledare faller sig ofta mer naturligt för en 

                                                 
105 ibid., s. 198. 
106 ibid., s. 199. 
107 ibid., s. 195ff. 



  Metodbakgrund 

 31(81)  

användare än att tänka högt medan testet utförs ensam. Metoden gör det också möjligt att 
simulera hur en expertanvändares interaktion med systemet skulle kunna se ut, eftersom 
en nybörjares som får stöd av en handledare under testet arbetar nästan lika effektivt som 
en erfaren expertanvändare.108 

3.4 Pilottest 
Varje test bör utvärderas innan det används på riktigt för att upptäcka eventuella brister. 
Vanligtvis genomförs ett pilottest med en till två testpersoner, men i större projekt kan 
det behövas fler eller om det första pilottestet visar på allvarliga brister i hur testet är 
upplagt. De första testpersonerna behöver inte väljas utifrån den verkliga målgruppen 
utan kan helt enkelt väljas på preferensen att de är lättillgängliga, eftersom vissa misstag 
som gjorts i testets utformning kommer att upptäckas av alla användare, representativa 
eller inte. Trots detta bör åtminstone ett pilottest genomföras med en representativ 
användare.109 
 
Ofta påvisar pilottest att den tid som avsatts till testet är för kort eller att instruktionerna 
för några testuppgifter är obegripliga eller att användaren på annat sätt missuppfattar dess 
syfte. På liknande sätt behöver ofta frågeformulär om subjektiv tillfredsställelse behöva 
ändras efter ett pilottest. Vanligast är att testet är mer komplicerat än förväntat. Beroende 
på projektets storlek kan testet då behöva skrivas om eller mer tid avsättas till testet. 
Pilottest kan även användas till att förfina eller omdefiniera de attribut som ska mätas 
eller hur de på bästa sätt bör mätas.110 

3.5 Heuristisk utvärdering 
Heuristisk utvärdering är en metod för att hitta användbarhetsproblem i ett 
användargränssnitt. Utvärderingen utförs av en liten grupp utvärderare som undersöker 
och bedömer huruvida gränssnittet överensstämmer med erkända användbarhetsprinciper. 
Exempel på sådana principer är Jakob Nielsens tio designprinciper (se stycke 2.4.1), 
Shneidermans åtta gyllene regler för design (se stycke 2.4.2) eller 14 alternativa 
designprinciper av Zhang et al (se stycke 2.4.3). Utvärderarna kan antingen bestå av 
användbarhetsexperter, användare med specifik kunskap om innehållet i systemet eller 
mjukvaruutvecklare av systemet.111 När utvärderarna hittar användbarhetsproblem kan 
dessa graderas för att kunna fastställa vilka problem som är allvarligast. Därmed kan en 
bedömning göras av hur mycket resurser som behövs för att åtgärda de mest allvarliga 
problemen. Det är viktigt att varje utvärderare får göra sin egen gradering av hur 
allvarligt ett problem är utan påverkan från andra utvärderare. För att gradera ett problem 
kan nedanstående skala användas: 
 

0 = Jag håller inte med om att detta är ett användbarhetsproblem. 

1 = Kosmetiskt problem. Behöver endast åtgärdas om tid finns. 

                                                 
108 ibid. 
109 ibid., s. 174f. 
110 ibid. 
111 J. Nielsen & R.L. Mack, Usability inspection methods, s. 25f. 



  Metodbakgrund 

 32(81)  

2 = Mindre användbarhetsproblem. Låg prioritet att åtgärda. 

3 = Större användbarhetsproblem. Hög prioritet att åtgärda. 

4 = Användbarhetskatastrof. Måste åtgärdas innan systemet kan ges ut.112 

 
En heuristisk utvärdering är svårt att genomföra för endast en person eftersom en ensam 
person inte kan hitta alla användbarhetsproblem i ett användargränssnitt. Dock har flera 
experiment från flera olika projekt visat att om man involverar flera olika användare 
kommer de att hitta flera olika användbarhetsproblem. Detta innebär att metoden kan 
förbättras radikalt genom att involvera flera användare. Figuren nedan visar ett exempel 
där heuristisk utvärdering har använts för att hitta 16 användbarhetsproblem. 
Utvärderingen genomfördes av 19 utvärderare där varje rad representeras av en 
användare och varje fyrkant representeras av ett användbarhetsproblem. Figuren visar 
även att enkla användbarhetsproblem hittas av många utvärderare medan svåra 
användbarhetsproblem endast hittas av några få.113 
 

 

 
Figur 5. Varje rad visar antalet användbarhetsproblem som varje utvärderare hittat.114 

En heuristisk utvärdering utförs genom att en utvärderare i taget inspekterar gränssnittet 
ensam. Först efter att utvärderingen är klar får utvärderarna prata med varandra. Detta är 
viktigt för att utvärderarna ska göra en så opartisk bedömning som möjligt. Resultatet av 
utvärderingen kan antingen spelas in, skrivas ned av utvärderarna själva eller att 
utvärderarna berättar sina åsikter för en observatör. Att använda en observatör ökar dock 
tiden för utvärderingen men minskar också arbetsbördan på utvärderarna. Resultatet av 
hela utvärderingen blir ganska snabbt tillgängligt efter den sista utvärderingen om man 
har använt en observatör då denna bara behöver förstå och organisera sina egna 

                                                 
112 ibid., s. 47ff 
113 ibid., s. 25f. 
114 ibid., s. 27 
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anteckningar istället för flera rapporter skrivna av utvärderarna. Observatören kan även 
vara till hjälp under själva utvärderingen då utvärderarna kan stöta på problem som 
instabila prototyper eller att de har begränsad kunskap inom området och behöver få en 
viss del i systemet förklarat. Detta är en av skillnaderna mellan heuristisk utvärdering och 
traditionella användbarhetstester, där man vill upptäcka vilka misstag användaren gör och 
bara då det är absolut nödvändigt svarar observatören på frågor. Detta eftersom man vill 
att användaren själv ska svara på sina frågor genom att använda systemet. I en heuristisk 
utvärdering av ett ämnesspecifikt system skulle det vara dumt att vägra svara på frågor 
om ämnet, speciellt om utvärderingen utförs av en utvärderare med begränsad kunskap 
inom ämnet. Genom att svara på utvärderarnas frågor ger man dem en bättre möjlighet att 
utvärdera användbarheten av systemet med hänsyn till kännedom av ämnet. Däremot ska 
observatören inte svara på en fråga förrän det är tydligt att utvärderaren behöver hjälp och 
utvärderaren har påpekat användbarhetsproblemet med en fråga.115 
 
En heuristisk utvärdering varar ungefär en till två timmar beroende på hur stort systemet 
är. Om system är väldigt omfattande kan det vara bra att dela upp utvärderingen i två 
tillfällen där de fokuserar på olika delar i systemet.116 
 
Utvärderingen utförs genom att utvärderaren går igenom systemet flera gånger 
inspekterar olika delar och jämför dem med en lista med erkända användbarhetsprinciper. 
Som komplettering till checklistan med principerna är det även självklart för utvärderaren 
att använda andra användbarhetsprinciper eller kommentera något som kan vara relevant 
för en beståndsdel i systemet.117   
 
I princip bestämmer utvärderarna själva hur de vill gå till väga för att utvärdera systemet, 
men det kan vara bra om de i alla fall går igenom systemet minst två gånger. Första 
genomgången är till för att få en känsla av flödet i interaktionen och för att få en bild över 
systemets förmåga. Den andra genomgången är till för att utvärderarna ska kunna 
fokusera på specifika delar i systemet, då de har bildat sig en uppfattning om hur allt 
hänger ihop. Ett sätt som visat sig vara framgångsrikt är att använda användarscenarion 
där utvärderarna får utföra en eller flera realistiska uppgifter i systemet.118  
 
Eftersom utvärderarna inte måste använda systemet för att utföra en riktig uppgift är det 
möjligt att genomföra en heuristisk utvärdering på ett system som endast finns skissat på 
papper. Det här gör att heuristisk utvärdering kan användas i ett tidigt stadium i 
användbarhetsarbetet.119 
 
Resultatet av en heuristisk utvärdering är en lista med olika användbarhetsproblem där 
utvärderarna har kopplat ihop varje enskilt problem med en eller flera 
användbarhetsprinciper. Det räcker inte att säga att man inte gillar något utan man måste 
kunna förklara varför och kunna referera till någon av användbarhetsprinciperna. En 
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heuristisk utvärdering ger inte någon systematisk väg för att fixa problemen eller för att 
fastställa kvaliteten på omdesignen. Det är dock ofta relativt enkelt att skapa lösningar på 
problemen eftersom heuristisk utvärdering inriktar sig på att förklara varje observerat 
användbarhetsproblem.120 
 
Ett sätt att utöka den heuristiska utvärderingen är att sammankalla till ett möte efter den 
sista utvärderingen för att samla in råd för designen. De som ska delta i mötet är alla 
utvärderare, observatör, och några representanter ur designgruppen. Mötet består av en 
brainstorming där man försöker omarbeta systemets design för att lösa de 
användbarhetsproblem som har hittats. Detta möte är även bra då det ger utvärderarna en 
möjlighet att tala om positiva aspekter i systemet, eftersom heuristisk utvärdering missar 
denna viktiga fråga.121 
 
Antalet utvärderare som utför utvärderingen är helt avgörande för hur många 
användbarhetsproblem som hittas. I princip kan en ensam utvärderare användas men av 
erfarenhet har det visat sig att resultatet blir ganska dåligt. I en studie av Nielsen och 
Molich hittades i sex projekt i medel 35 procent av användbarhetsproblemen när endast 
en utvärderare användes. Eftersom utvärderare tenderar att hitta olika 
användbarhetsproblem behövs endast ett fåtal utvärderare för att hitta en stor andel av 
alla användbarhetsproblem. Figuren nedan presenterar en graf över hur stor andel av 
användbarhetsproblemen som hittas beroende på hur många utvärderare som används. 
Att använda fem och absolut minst tre utvärderare anses rimligt att rekommendera. Det 
exakta antalet utvärderare beror dock på en nyttokostnadsanalys. I system där 
användbarheten är kritisk är det självklart att använda fler utvärderare.122 
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Figur 6. Kurvan visar andelen funna användbarhetsproblem i en heuristisk utvärdering av ett 

gränssnitt i förhållande till antalet utvärderare.123 

3.6 Alternativa metoder 
Dessa metoder kunde ha använts som komplement eller istället för någon eller några av 
de metoder som användes. 

3.6.1 Scenariobaserad utvärdering 
Vid scenariobaserad utvärdering får användaren utföra specifika arbetsuppgifter med 
systemet i form av scenarier. Syftet är att förstå hur en typisk arbetssituation för 
användaren ser ut och hur denne löser uppgiften. Metoden är speciellt tillämpbar på 
system under utveckling och passar utmärkt att använda i en iterativ utvecklingsprocess 
där prototyper används. Samtidigt som användarna utför scenarierna mäts huruvida 
användbarhetsmålen uppnås. Efter testet får de även svara på ett antal frågor om hur de 
upplevde systemet, dvs. hur subjektivt tilltalande systemet ansågs vara.124 

3.6.2 Fokusgrupper 
Sex till nio användare diskuterar vad som gör systemet bra respektive dåligt. En 
användbarhetsexpert antar rollen som moderator som i förväg förbereder de ämnen som 
ska diskuteras. Moderatorn försöker under intervjun samla in så mycket information som 
möjligt om de ämnen som diskuteras och vilka faktorer som påverkar användarna. Detta 
är ingen lätt uppgift varför rollen endast ska antas av en person med kunskap och 
erfarenhet inom liknande möten. Flera fokusgrupper bör samordnas för att insamlad data 
ska vara representativ.125 

                                                 
123 ibid., s. 33 
124 J. Gulliksen & B. Göransson, s. 259f. 
125 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 214ff. 
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3.6.3 Kognitiv genomgång 
Under en kognitiv genomgång utför en eller flera experter givna uppgifter med systemet 
samtidigt som dess gränssnitts begriplighet utvärderas och hur lätt det är att lära. 
Gränssnittet utgörs oftast av en enkel prototyp men kan även utgöras av det färdiga 
gränssnittet. Före testet ges experterna en beskrivning av användaren och vilka specifika 
domänkunskaper denne har samt ett testscenario. Experter kan med fördel innefatta 
individer med olika expertområden som t.ex. användbarhetsexperter, kognitiva 
beteendeexperter, mjukvaruutvecklare, marknadsföringsexperter etc. Metoden bör främst 
användas i designfasen men kan även användas under kodning, test och driftsättande.126 

3.6.4 Fältstudier 
En fältstudie kan med fördel genomföras i den inledande fasen under ett 
utvecklingsarbete för att fastställa vilka användarna är, hur deras arbetsuppgifter och 
arbetsmiljö ser ut. Det går till så att användbarhetsexperter besöker representativa 
användare på deras arbetsplatser för att tala med dem och observera dem i deras arbete. 
Syftet är att användbarhetsexperterna ska förstå vad som driver användarna, hur arbetet 
utförs och vilka behov de har som systemet måste tillgodose. Fältstudier bör genomföras 
som ett första steg i ett användbarhetsarbete.127 

                                                 
126 Cognitive Walkthrough, Usability Home, hämtad den 27 maj 2008, 
<http://www.usabilityhome.com/FramedLi.htm?Coaching.htm>. 
127 J. Nielsen, Usability Engineering, s. 73ff. 
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4 Utförande 
 

4.1 Intervju 
Intervjuerna genomfördes med en användare åt gången på neutral plats med rätt 
förhållanden, då det var nödvändigt att åtkomst skulle finnas till trådlöst Internet via 
WLAN. En intervju bokades in på en tid och plats som passade användaren. Innan 
intervjun inleddes formellt fördes lite småprat mellan oss, utvärderarna, och användaren 
för att bygga upp ett förtroende och bli ”kompis” med denne med syfte att lätta på 
stämningen. Totalt intervjuades sju användare varav fem av dessa var läkarstuderande 
och två var yrkesverksamma läkare. 
 
Varje intervju inleddes med en introduktion där testledaren förklarade mötets syfte och 
att vi inte hade några personliga intressen i prototypen. Utöver detta informerades 
användaren att: 
 

• Vi inte ämnade bedöma användarens prestationer utan ville höra dennes tankar 
och idéer om prototypen. 

• Intervjun var helt frivilligt och kunde avbrytas ifall användaren så önskade. 

• Allt som sades och alla formulär var anonyma och skulle i efterhand inte kunna 
kopplas tillbaka till användaren. 

 
Intervjun leddes av testledaren som ställde frågor till användaren medan en notarie 
antecknade av det som användaren sade. Som komplement till dessa anteckningar 
genomfördes också ljudinspelningar av samtliga intervjuer efter samtycke med 
användaren. Inspelningsutrustningen placerades diskret inuti en liten väska som ställdes 
på bordet för att inte störa användaren. Slutligen fick användaren en beskrivning av vad 
som skulle hända under intervjun och om dennes och våra roller. 
 
Intervjun bestod av fem delar som beskrevs kort för användaren under introduktionen. 
 

• Formulär 1 som behandlade användarens mobil- och datorvana samt erfarenhet av 
att arbeta med patientjournaler. 

• En heuristisk utvärdering där användaren använde prototypen och graderade de 
fel den hade och det som saknades. 

• Test med iPoden där användaren skulle tänka högt. 

• Ett andra formulär om hur användaren upplevde interaktionen med iPoden. 

• En kort diskussion om vad användaren anser om att arbeta med iPoden som 
verktyg i sitt arbete med patientjournaler. 
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Under den heuristiska utvärderingen diskuterades prototypen. Denna diskussion hade en 
semistrukturell karaktär där det fanns ett antal förbestämda ämnesområden som kunde 
behandlas, men där användaren i stor utsträckning styrde diskussionen i fråga om vad 
som togs upp. De frågor som testledaren ställde till användaren var öppna frågor och 
formulerade på ett sådant sätt att användaren skulle behöva ge utförliga svar. Följdfrågor 
ställdes i den utsträckning testledaren ansåg ytterligare information nödvändig. 
Testledaren höll sig också neutral inför vad användaren sade för att inte indikera någon 
bedömning av dennes åsikter och på detta sätt ge sken av att hålla med eller motsätta sig 
åsikten. 

4.2 Pilottest 
Den första intervjun som genomfördes med en användare var ett pilottest vars mål var att 
dels säkerställa att metoderna användes på rätt sätt men också att de bidrog till vårt syfte. 
Användaren var en representativ användare från den verkliga målgruppen och hade 
kontaktats i samband med de övriga användarna. Intervjun genomfördes som om det vore 
på riktigt och användaren informerades inte om att det handlade om ett pilottest. Efteråt 
fick användaren svara på frågor om hur denne upplevde intervjuns olika delar. Frågorna 
var följande: 
 

• Vad tyckte du om intervjun generellt? 

• Vad tycker du vi kan förbättra? 

• Vad tyckte du om formulär del 1? Förstod du frågorna? Var något otydligt? 

• Vad tyckte du om att rangordna problem och nya funktioner som du hittade? 

• Vad tyckte du om uppgifterna du fick utföra med iPoden? 

• Vad tyckte du om formulär del 2? Förstod du frågorna? Var något otydligt? 

 
Användaren hade inga större invändningar mot hur intervjun genomfördes men tyckte att 
de tre användbarhetsfaktorerna i det andra frågeformuläret (se stycke 4.3.2) var lite svåra 
att förstå, trots att en beskrivning av dem fanns infogad i formuläret. Med anledning av 
detta beslutades det att dessa skulle förtydligas ytterligare genom att beskrivas muntligt 
för användaren före denne gavs formuläret. Utöver dessa synpunkter framkom det ingen 
ytterligare kritik mot intervjun varför inga ändringar ansågs nödvändiga. 
 
Eftersom metoderna inte förändrades nämnvärt efter pilottestet ansågs det inte innebära 
några förhinder mot att använda resultatet från det i utvärderingen. 

4.3 Frågeformulär 
Två formulär användes vars syfte var att ge svar på hur användarfördelningen såg ut och 
vad användarna ansåg om att använda iPoden för att lösa specifika uppgifter som de gavs 
under testet. För att kunna få en överblick över vilka kategorier användarna kunde anses 
tillhöra fick de i det första formuläret svara på frågor om deras mobil- och datorvana samt 
erfarenhet av att arbeta med patientjournaler. Utifrån dessa attribut ansågs det vara 
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lämpligt att kategorisera användarna för att kunna svara på i vilken utsträckning de kunde 
anses vara representativa för en stor del av målgruppen och därmed vilken tyngd det 
resultat som erhållits under mötena hade. 
 
Det andra formuläret behandlade användarnas åsikter om att använda en iPod touch 
bedömt utifrån de tre kända användbarhetsfaktorerna som beskrivs i stycke 2.2: 
effektivitet, tillfredsställelse och ändamålsenlighet.  
 
Båda formulären var korta med raka och tydligt formulerade frågor som användaren 
skulle bedöma på en semantisk differentiell skala (beskrivs i stycke 2.3.1.5). Formulären 
var anonyma vilket användaren informerades om under mötets introduktion. Det rådde 
tveksamheter om i vilken utsträckning användarna skulle förstå innebörden av de tre 
användbarhetsfaktorerna varför ett förtydligande av dem infogades överst i det andra 
formuläret där de förekom. 

4.3.1 Formulär del 1 
Det första formuläret var utformat på följande sätt. 
 

Arbetslivserfarenhet 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta med patientjournaler? 

Antal år:____ 
 
 

Allmän datorvana 

Nedan följder några alternativ på vad en normal dator kan användas till. Fyll i hur ofta du använder en 
dator till följande aktiviteter. 

 
Dagligen 

Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden Mer sällan Aldrig 

      

Ordbehandling 
(t.ex. Word)      

E-post/Chatprogram      
Lyssna på musik      

Titta på film/TV      
Datorspel      

Informationssökning 
(t.ex. Google)      

Internet i övrigt      
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Mobilanvändning 

Nedan följder några alternativ på vad en modern mobiltelefon kan användas till. Fyll i hur ofta du 
använder din mobiltelefon till följande aktiviteter. 

 
Dagligen 

Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden Mer sällan Aldrig 

      

Ringa      
Skicka SMS/MMS      
Lyssna på musik      
Ta bilder      
Ringa videosamtal      
Surfa på Internet      
Planera med almanackan      
Spela      
Titta på TV      

 
Resultatet från detta formulär sammanställdes till ett diagram som finns i stycke 6.1. 
Diagrammet består av två axlar, där x-axeln motsvarar tiden användaren arbetat med 
patientjournaler och y-axeln är en uträkning av mobil- och datorvana. Var en användare 
hamnar på tidsaxeln bestäms rakt av från antalet år de arbetat med patientjournaler. Detta 
innefattar eventuell praktik. Vad gäller y-axeln erhåller användaren olika antal poäng 
beroende på i vilken utsträckning de använder en mobil och dator till de aktiviteter som 
finns beskrivna i formuläret. Poängfördelningen är följande: 
 

• Att använda en aktivitet dagligen ger 6 poäng. 

• Några gånger i veckan ger 4 poäng. 

• Några gånger i månaden ger 2 poäng. 

• Mer sällan ger 1 poäng. 

• Aldrig ger 0 poäng. 

 
Den totala poängsumman beräknades genom att poängsumman för mobilvana 
multiplicerades med faktorn 0,78 för att sedan adderas till poängsumman för datorvana. 
Faktorn var nödvändig eftersom poängsumman för mobilvana och datorvana inte var lika 
stora. Det eftersträvades att svaren i både mobil- och datorvana skulle väga lika mycket. 
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4.3.2 Formulär del 2 
Det andra formuläret var utformat på följande sätt. 
 

Effektivitet – Att utföra en uppgift på ett snabbt, smidigt och enkelt sätt 
Tillfredsställelse – Att få en angenäm och tilltalande känsla medan man använder systemet 
Ändamålsenlighet – Att man kan utföra rätt saker, med noggrannhet och fullständighet 

 
Interaktion med iPod touch 

Hur upplevde du zoomfunktionen i iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du iPodens navigeringsfunktion som att t.ex. byta bilder i bildalbumen eller att röra sig i 
en inzoomad karta? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du att skriva text med iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla gränssnitt? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Utifrån den erfarenhet du fått idag, skulle du kunna tänka dig att arbeta med grafiska patientjournaler 
med en iPod-touch eller liknande handhållna enheter med pekskärm? 

Ja  
Nej  

 
Resultatet från detta formulär låg till grund för vår slutsats och sammanställdes i ett 
diagram som finns beskrivet i stycke 6.3. Diagrammet består av fyra områden: zoom, 
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navigering, textinmatning och möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla 
skärm. Staplarna i varje område är medianvärdet av hur användarna svarade på frågorna i 
formuläret. Den sista frågan sammanställdes med en egen stapel, vilken är antalet procent 
av användarna som svarade ”Ja”. 

4.4 Tänka högt 
För att kunna testa hur användarna upplevde att använda iPoden gavs de tre konkreta 
uppgifter som de skulle lösa med dess interna kartapplikation Google Maps. Under testet 
ombads användaren att tänka högt. För att förstärka metodens effekt på det erhållna 
resultatet utfördes först en enkel övning som gick ut på att användaren skulle slå upp en 
översättning av ett svenskt ord i en svensk-engelsk ordlista. För att ytterligare försäkra sig 
om att användaren var införstådd i metodiken genomförde först testledaren samma 
uppgift samtidigt som han tänkte högt. Under själva testet förde en notarie anteckningar 
över de väsentligaste delarna av vad användaren sade. 
 
De av iPodens funktioner som ämnades testas var följande: 
 

• Knipzoomsfunktionen 

• Navigation (hur användaren förflyttar sig i iPoden) 

• Textinmatningsfunktionen 

• Den semantiska zoomningen 

• iPodens lilla skärm 

 
Uppgifterna som sedan utfördes innehöll tillsammans alla de funktioner av iPoden som 
beskrevs ovan. Uppgifterna som användaren fick utföra var följande: 
 

1. Användaren skulle zooma in på Universitetssjukhuset (US) i Linköping och byta 
mellan karta och satellitbilder. 

2. Användaren skulle söka efter pizzerior i Linköping och ta del av informationen 
om en valfri pizzeria. 

3. Användaren skulle ta fram en färdväg mellan US och Campus Valla i Linköping 
samt stega sig framåt längs denna. 
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Figur 7. En beräknad färdväg i kartapplikationen i en iPod touch.128 

Dessa uppgifter gavs till användaren skriftligen och ansågs vara tillräckligt elementära 
för att en person utan erfarenhet av handhållna enheter med pekskärm skulle kunna utföra 
dem. Samtidigt skulle de ge användaren en upplevelse motsvarande den som de hade fått 
ifall prototypen funnits tillgänglig i iPoden. Testet genomfördes med viss hjälp från 
testledaren men endast när användaren uttryckligen önskade det. I händelse av att 
användaren slutade tala under en tid längre än cirka 15 sekunder påmindes denne om att 
fortsätta tänka högt. Utöver denna kommunikation var det endast användaren som talade 
under hela testet. 

4.5 Heuristisk utvärdering 
Under diskussionen om prototypen fick användarna leta efter problem och avsaknad av 
funktioner och gradera dem själva enligt en skala från ett till fyra. Jobbet med att 
kategorisera problemen och funktionerna utefter vissa de 14 designprinciperna (se stycke 
2.4.3) har utförts av oss själva då det är tidskrävande och krävs viss erfarenhet att jobba 
utifrån dessa kategorier. 

                                                 
128 Apple, hämtad den 3 juni 2008, <http://www.apple.com/ipodtouch/gallery/index5.html>. 
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4.5.1 Diskussion om prototypen 
För att användarna skulle kunna hitta problem och avsaknad av funktioner fick de under 
varje möte använda prototypen på en bärbar dator. Denna var utrustad med en vanlig 
datormus för att användarna skulle känna sig bekväma och inte begränsas av att använda 
den bärbara datorns pekplatta som de kanske inte är vana vid, då datormusen är den 
vanligaste typen av pekdon. Innan användarna fick navigera i prototypen själva fick de en 
kort introduktion där testledaren visade hur interaktionen fungerar samt en kort 
beskrivning av prototypen för att de lättare skulle kunna komma igång. Testledaren 
förklarade också att användarnas uppgift var att vara kritiska och försöka hitta problem 
samt nya funktioner som de har behov av i prototypen. Användarna fick även ett papper 
med en graderingsskala som de bads att använda för att gradera problem och funktioner i 
systemet. Graderingen skedde efter nedanstående skala som är en något modifierad 
version av skalan som återfinns under rubrik 3.5. 
 

1 = Behöver endast åtgärdas om tid finns. 

2 = Låg prioritet att åtgärda. 

3 = Hög prioritet att åtgärda. 

4 = Måste åtgärdas. 

 
Användarna fick använda prototypen mellan 30 och 60 minuter på datorn där de 
graderade de problem de hittade och de funktioner de hade behov av. Trots att 
användarna hade fått ett papper med en graderingsskala glömde de vid flera tillfällen bort 
att använda den och behövde påminnas av testledaren flera gånger. Trots detta graderades 
ändå inte allt som användarna påpekade. Under testet av prototypen på datorn 
antecknades alla problem och avsaknad av funktioner samt dess gradering av notarien. 
Testledarens uppgift var att lyssna och komma med frågor om systemet för att få fram 
användarnas åsikter. Stor vikt lades vid att inte ställa några ledande frågor utan frågorna 
var av karaktären: 
 

• Vad tycker du om det? 

• Vilka funktioner vill du att det ska finnas?  

• Om du får bestämma hur vill du att det ska se ut och fungera? 

 
Det som diskuterades i prototypen var först och främst upp till användarna eftersom 
syftet var att få fram deras behov och vad de tycker är viktigast. Testledaren hade dock en 
checklista med ungefär tio punkter som kunde diskuteras om användaren blev tyst och 
inte hade något att säga. Checklistan var följande: 
 

• Tidslinjen 

• Kategorier 

• Ikoner 
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• Rubriker 

• Information i flera lager 

• Placering av ikoner från samma tid 

• Varningar och tips 

• Textinmatning 

• Bilder, röntgenbilder, EKG och grafer 

• Nya diagnoser 

• Lista på de mediciner patienten tar 

 
Av dessa punkter behövde som mest fem användas under intervjuerna. 

4.5.2 Kategorisering av problemen 
När alla intervjuer genomförts gicks alla problem och funktioner igenom som användarna 
hade hittat och kategoriserades utifrån de 14 designprinciperna (se stycke 2.4.3) som 
finns beskrivna i rubrik 2.4.3. Varje problem och ny funktion diskuterades noggrant för 
att komma fram till vilken eller vilka av dessa 14 kategorier som det tillhörde. Alla 
problem och funktioner som kunde kategoriseras placerades i en tabell där man först får 
en beskrivning av vad det är för problem eller vad funktionen handlar om. Sedan 
presenteras vilken eller vilka av de 14 kategorier det tillhör. Sist i tabellen presenteras 
medianvärdet av graderingen av hur allvarligt problemet eller funktionen är enligt 
användarna. Vissa funktioner som användarna har behov av i systemet kunde inte 
placeras in i någon kategori, varför dessa presenteras i en egen tabell där endast en 
beskrivning av vad det är för funktionalitet som användarna vill ha och en gradering av 
hur viktig den funktionen är i systemet.
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas det resultat som framkom under arbetsutförandet. All 
information i detta kapitel är oförändrad från den information som erhölls under 
intervjuerna. Användarnas svar i formulären finns bifogat som bilagor, medan 
användarfördelningen illustreras i ett diagram (se Figur 9) och analyseras i stycke 6.1. 

5.1 Användare 1 
Användaren studerar till läkare vid Linköpings Universitet och går i näst sista terminen, 
termin 10. Användaren har två års erfarenhet av att jobba med patientjournaler och har 
mycket god mobil- och datorvana. 

5.1.1 Diskussion om prototypen 
Användaren tyckte inte att några animationer var intressanta då de skulle innebära ett 
irritationsmoment i arbetet. Det kan t.ex. röra sig om att byten mellan olika vyer och 
fönster ska ske snabbt och utan animationer. Användaren poängterade vikten av att 
systemet måste ha en snabb responstid så att det blir effektivt att arbeta med. Vidare 
tyckte användaren att idén med en grafisk representation av en patientjournal var 
intressant då den kunde ge en bra överblick, vilket är av stor vikt när man träffar en ny 
patient för första gången. Användaren tyckte att övergången mellan överblick och 
detaljnivå måste förbättras och all onödig information i såväl detaljnivån som 
överblicksbilden ska tas bort. 
 
Användaren ansåg att när denne tittar på ett EKG är endast det eller tidigare EKG av 
intresse. Just jämförelsen mot tidigare EKG, eller liknande, är mycket viktig. Detta kan 
enligt användaren gärna ske med hjälp av tumnaglar av samtliga EKG i nederkant av 
skärmen medan valt EKG visades i full skala. Användaren tilltalades inte av faktumet att 
man behöver navigera, som i en karta, för att hitta information då detta lätt kan leda till 
att all tillgänglig information inte hittas. Prototypen skulle också behöva kopplas samman 
med befintliga system för t.ex. EKG och röntgenbilder. Tidsskalan behöver inte vara mer 
detaljerad än månadsvis varför en zoom som gick från år till månader vore bäst. 
Användaren sade att det trots allt finns fördelar med de pappersjournaler som används 
idag och att en datoriserat system måste fungera snabbt och effektivt för att inte uppfattas 
som långsammare. Datorns möjlighet att sammanställa stora mängder data på ett grafiskt 
sätt och möjligheten att snabbt gå in på djupet är de två faktorer som användaren ansåg 
talade till datoriserade systems fördel. 
 
De ikoner som finns i prototypen är svårtolkade och de berättade inte något om den 
diagnos de företrädde. Användaren tyckte att ikonerna gärna skulle informera om 
huruvida diagnosen är ställd av primärvård, slutenvård eller öppenvård då överblicken 
över patientens tidigare kontakter med vården är av intresse. På frågan om data 
sammanställd i grafer svarade användaren att grafer sällan eller aldrig är av intresse. Data 
bör presenteras i tabellform. 
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5.1.2 Test med iPod touch 
Användaren hade använt en iPod touch tidigare varför testet genomfördes utan större 
komplikationer. Problemen var att användaren inte fann sökfunktionen i kartprogrammet 
och att användaren inte hittade tillbaka till kartprogrammet från webbläsaren. I övrigt 
hanterade användaren tangentbordet med skicklighet, trots att bokstaven Ö inte återfanns 
utan hjälp från testledaren. Detta eftersom den är dold bakom bokstaven O och nås endast 
genom att hålla nere denna knapp. 
 
Användaren ansåg att iPoden är något för långsam i övergången mellan olika funktioner 
för att den ska kännas helt intuitiv att arbeta med, då snabbhet och effektivitet är av 
största vikt, men att den detta tills trots är adekvat att använda. Användaren ville hellre 
genomföra textinmatningar på ett vanligt tangentbord än på iPodens lilla tangentbord. 
iPoden bör hellre användas för att presentera data i fliksystem än som verktyg för 
textinmatning då det är för lätt att göra fel med den under stressade förhållanden. Det 
krävs dock att iPoden är snabb och effektiv att använda och att inga animationer 
förekommer då användaren tyckte att dessa är ett irriterande inslag, för trots att 
animationer ibland är snygga att titta på bidrar de inte till ett effektivare arbete varför de 
ska tas bort. Användaren ansåg också att om iPoden ska användas i arbetet bör 
zoomfunktioner undvikas. Speciellt den s.k. knipzoomen där man zoomar genom att hålla 
två fingrar på skärmen och föra isär dem eller ihop dem beroende på om man vill zooma 
ut eller in. 

5.2 Användare 2 
Användaren studerar till läkare vid Linköpings Universitet och går i nionde terminen. 
Användaren har två års erfarenhet av att jobba med patientjournaler och har både god 
mobil- och datorvana. 

5.2.1 Diskussion om prototypen 
Användaren förstod inte om färgerna på ikonerna betyder något särskilt och vill ha fler 
symboler och färgkoder. Det skulle t.ex. kunna se ut så att det första besöket var i en färg 
medan resterande besök var i en annan färg. Färgerna kan också berätta var inom vården 
diagnosen är ställd, kirurg, röntgen, ortoped osv. Användaren tyckte att det viktigaste är 
att man ska kunna få en bra överblick över patientinformationen med hjälp av systemet. 
Användaren tyckte att det var en smart idé att ha EKG och röntgenbilder med i 
diagrammet, men att när man vill titta på dem närmare måste de dyka upp i 
fullskärmsläge. Det måste också gå att jämföra olika röntgenbilder och EKG med tidigare 
bilder eftersom en bild ensam inte ger helhetsbilden. 
 
Användaren tyckte att zoomfunktionen var smart. Användaren saknade dock ett sätt att 
kunna se ifall flera diagnoser var ställda under en och samma period som patienten var 
inlagd. Detta kunde gärna ske med någon form av klamrar eller liknande. Användaren 
ansåg att det kanske kan lösas med hjälp av färgkoder, men kunde inte ge något konkret 
exempel på hur detta skulle kunna se ut. Användaren ville också kunna skilja på om en 
diagnos är kirurgisk, medicinsk eller ortopedisk. 
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Användaren ställde sig frågande till vad y-axeln innebar eftersom diagnoserna inte är 
endimensionellt placerade på en tidslinje utan i ett diagram där x-axeln är tiden. Då borde 
definitivt y-axeln betyda något, t.ex. var inom vården som en diagnos är ställd, 
vårdcentral, akut, ortoped etc. Zoomfunktionen bör endast zooma i tiden och inte beröra 
y-axeln då eventuella indelningar av den måste vara synliga kontinuerligt. Användaren 
tyckte att om man kan zooma i tiden bör även färgerna på x-axeln skifta beroende på 
nivå, så att år kan skiljas från månader osv. Användaren ansåg att det fanns en poäng med 
att kunna zooma så mycket som till minuter, då fall på intensivvården ofta förändras på 
minutnivå, men att det är högre prioritet att kunna zooma till dagar. I prototypen just nu 
saknas det en tydlig markering av datum på diagnoserna i inzoomat läge vilket måste 
åtgärdas. 
 
Användaren ville inte behöva zooma in för att kunna ta del av t.ex. ett EKG utan vill få 
upp bilden i fullskärmsläge genom att klicka på den. Vid jämförelsen av bilder kan de 
icke-aktiva bilderna visas i form av tumnaglar. När det handlar om EKG kan kanske flera 
EKG läggas ovanpå varandra om graferna har olika färger. Användaren tyckte också att 
det vore smidigt om de system som används idag kunde sammanfogas till ett system för 
att förenkla användningen. 

5.2.2 Test med iPod touch 
Det var första gången som användaren använde en iPod touch. Trots detta tyckte 
användaren att den verkar smidig att navigera i och att det är smidigt hur man med 
fingrarna kan flytta runt kartan medan man zoomar. Dock hade användaren lite svårt att 
hantera tangentbordet och slinter stundtals på tangenterna. Användaren hittade inte 
bokstaven Ö utan hjälp från testledaren. I övrigt hanterade användaren iPodens funktioner 
med skicklighet och hittar både satellitbilderna och hur man stegar sig framåt längs en 
färdväg utan några svårigheter. Det som användaren saknade är ett hjul på sidan av 
iPoden för att enklare kunna scrolla. Användaren tyckte också att skärmen är lite i minsta 
laget och tycker att en något större skärm vore att föredra. Men trots det lilla gränssnittet 
tyckte användaren att det gick att ta del av den information som visades och ställde sig 
positiv till att arbeta med patientjournaler i en liten handhållen enhet med pekskärm som 
iPoden. Dock tyckte användaren att det är svårt att analysera ett EKG i iPoden då man 
tvingas zooma in på grafen för att lättare kunna se dess form. Användaren anser att 
iPoden är ett hjälpmedel för den enskilde läkaren när denne arbetar ensam. 
Sjuksköterskorna skulle kunna använda den till att skriva upp vilka läkemedelsdoser som 
läkaren ordinerar. 

5.3 Användare 3 
Användaren studerar till läkare vid Linköpings Universitet och går i sjunde terminen. 
Användaren har två och ett halvt års erfarenhet av att jobba med patientjournaler och har 
både god mobil- och datorvana. 
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5.3.1 Diskussion om prototypen 
Användaren tyckte att sättet man zoomar på i prototypen kändes bra, dock framgår det 
inte ifall patienten föddes i början på tidsaxeln eller om den börjar ett godtyckligt antal år 
före den första diagnosen. Diagrammet innehåller dessutom endast diagnoser och inga 
utredningar vilket användaren gärna ville ha. Dessutom saknas datum på diagnoserna 
varför de blir nästan omöjliga att arbeta efter. När användaren klickar på en diagnos ville 
denna se en kort beskrivning och fullständig information ur textjournalen i ett PDF-
dokument som visas om man klickar på en länk. 
 
När användaren zoomar på x-axeln måste tidsintervallet förändras så att det tydligt 
framgår vilken tidsskala som gäller. Användaren ville kunna zooma in från år till 
månader och till dagar. Om man kan zooma till dagar kan det vara lämpligt att visa 
daganteckningar i den nivån, ansåg användaren. Användaren förstod inte vad y-axeln 
betydde och tycker att denna skulle kunna delas in, t.ex. efter prioriteringsgrad. 
Användaren befarade att det skulle uppstå problem ifall många diagnoser hamnar på 
samma datum, t.ex. rutinmässigna kontroller som sker regelbundet då en patient är 
inlagd. Då måste dessa diagnoser särskiljas på något sätt, kanske buntas ihop så att 
samtliga inte visas samtidigt i ett visst utzoomat läge. 
 
Användaren ville inte att diagrammet ska innehålla för många färger. Speciellt röd färg 
ses som en varningsfärg och ska endast användas då något allvarligt måste få 
användarens uppmärksamhet. När flera ikoner finns nära varandra överlappar dess 
rubriker varandra vilket gör det svårt att se vilken ikon som hör till vilken rubrik. 
Användaren ansåg att om informationen delas upp i flera lager ska det i utzoomat läge 
visas översiktlig information medan gradvis detaljerad information visas ju mer man 
zoomar. 
 

 
Figur 8. Exempel på hur det kan se ut när flera ikontexter överlappar varandra i prototypen. 

Användaren tyckte inte att bilder nödvändigtvis måste finnas inlagda i diagrammet 
eftersom det kan bli för plottrigt med många bilder. Användaren ville hellre klicka på 
t.ex. ett EKG för att ta del av det i fullskärmsläge än att behöva zooma in för att se det i 
sin helhet. Just EKG är något som användaren behöver kunna analysera med en linjal 
som lämpligen bör visas i samband med att ett EKG visas. Användaren befarade att 
iPodens skärm är för liten för att man ska kunna ta del av innehållet i ett EKG, men ansåg 
sig inte kunna uttala sig till fullo om detta då saken inte testats utförligt. 
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5.3.2 Test med iPod touch 
Det var första gången som användaren använde en iPod touch och är mycket imponerad 
av dess zoomfunktion. Dock hade användaren lite svårt att skriva in text och hittar inte 
bokstaven Ö utan hjälp från testledaren. Användaren påpekade att det gärna ska gå att 
diktera med iPoden för att på lättare sätt kunna spara anteckningar från möten med 
patienter. Att iPoden har tillgång till Internet via WLAN förbättrar dess 
användningsområden då patientjournalerna kan hämtas trådlöst när och var som helst på 
sjukhuset. 
 
Användaren hittade inte direkt till satellitbilderna utan klickar fel ett par gånger, men 
hittade tillbaka till kartfunktionen från webbläsaren utan hjälp. Färdvägsfunktionen fann 
användaren också utan hjälp och kunde stega sig framåt längs färdvägen. 
 
Användaren ansåg att iPoden generellt sett är ett smidigare verktyg än vad denne först 
trodde, trots att det var svårt att skriva text med den. Användaren ansåg inte att allt arbete 
ska utföras med hjälp av en iPod men att vissa arbetsuppgifter lämpar sig bra för den. 
Speciellt bra är iPoden att visa grafik och sammanställa stora mängder data. Användaren 
trodde att prototypen kan anpassas så att den fungerar bra i en iPod och att den då skulle 
gå att arbeta med. Användaren ville också kunna ordinera recept med iPoden med hjälp 
av de formulär som används idag där det i iPoden ska finnas fördefinierade 
meddelandeförslag till patienten så att dessa kan se lika ut oberoende av vilken läkare 
som skriver ut receptet. 

5.4 Användare 4 
Användaren studerar till läkare vid Linköpings Universitet och går i åttonde terminen. 
Användaren har två års erfarenhet av att jobba med patientjournaler och har mycket god 
mobil- och datorvana. 

5.4.1 Diskussion om prototypen 
Användaren ville att systemet ska innehålla roller som filtrerar data utifrån vem som lagt 
in informationen, t.ex. läkare, sjuksköterska, sjukgymnast etc. På detta sätt kan en läkare 
välja att endast ta del av information inlagd av andra läkare. När användaren klickar på en 
ikon tyckte denne att det ska visas dag- och intagningsanteckningar. Användaren ställde 
sig också positiv till att dela upp informationen i lager som blir mer detaljerad ju mer man 
zoomar, där man som mest ska kunna zooma in på dagnivå. Vid zoom ska detta endast 
beröra tidsaxeln så att inga ikoner försvinner. 
 
Eftersom det oftast är vårdtillfällen som är av intresse för läkarna och att dessa nästan 
alltid utgörs av flera diagnoser, anteckningar och annan information måste det i systemet 
finnas ett lätt sätt att se vilka ikoner som hör till samma vårdtillfälle ansåg användaren. 
Dessa kan sedan sorteras eller filtreras efter vald roll. Användaren ville också kunna ta 
del av stora mängder textmassor på ett enkelt och smidigt sätt. Oftast vill man, enligt 
användaren, ha flera dokument öppna samtidigt för att enkelt kunna byta mellan dem. 
Detta kan ske genom att de dokument som är av intresse öppnas i ett gemensamt stort 
dokument där man scrollar mellan dem. 
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Användaren ville också att labbprovsresultat och utlåtanden om t.ex. röntgen och EKG 
ska finnas tillgängligt i systemet. Användaren poängterade att systemets primära syfte 
inte är att man ska kunna ta del av fullskaliga EKG eller röntgenbilder då detta görs av 
specialistläkare med hjälp av system som är specialutformade för detta ändamål. 
Användaren ville också att systemets gränssnitt måste vara utformat på ett sådant sätt att 
all information är lättillgänglig på ett snabbt sätt för att undvika mycket scrollande och 
klickande fram och tillbaka. Användaren ansåg sig ha ett behov att snabbt kunna ta sig 
tillbaka till ursprungsläget för att sedan gå in djupare i en annan del av systemet. Intresset 
för att kunna navigera i tre dimensioner intresserade inte användaren i någon stor 
utsträckning. Vid klick på ikoner tyckte användaren att en sammanfattning av det 
nödvändigaste ska visas. 

5.4.2 Test med iPod touch 
Användaren hade använt en iPod touch förut och kände sig därför familjär med dess 
gränssnitt och hur man använder den. Användaren hittade dock inte var man byter mellan 
kartbild och satellitbilder utan går in under Anvisningar. Vid textinmatning slant 
användaren lite på tangenterna och hittar inte bokstaven Ö utan hjälp. Efter denna hjälp 
hanterade användaren funktionen utan svårigheter. Användaren ställde sig slutligen 
positiv till iPoden som verktyg och kunde tänka sig att använda den i sitt arbete som 
komplement till befintliga system när läkaren är hos patienten. 

5.5 Användare 5 
Användaren studerar till läkare vid Linköpings Universitet och går i åttonde terminen. 
Användaren har ett års erfarenhet av att jobba med patientjournaler och har både god 
mobil- och datorvana. 

5.5.1 Diskussion om prototypen 
Användaren undrade om diagnoserna i systemet visas vid den tidpunkt där de först 
skapades eller om de kan förändras, som t.ex. i fallet med diabetes. Användaren ville att 
ikonernas färg eller storlek ska berätta huruvida det rör sig om en kronisk eller tillfällig 
åkomma. Systemet måste erbjuda en möjlighet för läkaren att se om flera ikoner hör till 
samma diagnos eller vårdtillfälle ansåg användaren, så att hela förloppet framgår. 
Användaren tyckte att det är bra att skilja på var en diagnos är ställd, på en vårdcentral, 
ortopeden, kirurgen etc. Detta skulle kunna lösas med hjälp av färgkoder. Vidare ville 
användaren att labbprovsresultat ska visas i systemet då detta är av stor vikt vid 
behandlingen. Resultaten kan med fördel kopplas till befintliga system. 
 
Användaren ville gärna kunna diktera med den handhållna enheten. Vad gäller 
röntgenbilder är utlåtandet av större intresse än själva röntgenbilden varför dessa har 
lägre prioritet att finnas med i systemet än själva röntgenutlåtandet. Användaren sade 
också att all information om patienten ska finnas tillgänglig i systemet för att användaren 
ska slippa tvingas komplettera med information från andra system vilket skulle göra 
systemet mindre ändamålsenligt. Användaren tyckte att om EKG-bilder är av tillräckligt 
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god kvalité kan dessa med fördel integreras i systemet, bara om de visas i fullskärmsläge 
och kan nås på ett effektivt sätt. Användaren ville kunna jämföra flera EKG, antingen 
samtidigt genom att bilderna överlagras eller att man snabbt kan röra sig mellan dem. 
Användaren ansåg också att utlåtande ska visas när man klickar på bilden. 
 
Användaren tyckte att tidsskalan ska förstoras när användaren zoomar in för att det 
synliga tidsspannet alltid ska framgå. Användaren trodde att det skulle bli svårt att kunna 
ta del av all information om en diagnos bara genom att läsa sammanfattningen när man 
klickar på ikonen. Användaren ville kunna ta del av daganteckningar med systemet. 

5.5.2 Test med iPod touch 
Användaren hade aldrig tidigare använt en iPod touch eller liknande enhet med 
pekskärm. Trots detta navigerade användaren med lätthet i kartan även om 
satellitbilderna inte återfanns utan hjälp. Användaren hittade inte bokstaven Ö utan hjälp 
men tycker ändå att dess placering är smart om ej självklar. Trots att användaren inte 
visade några problem med att behärska iPodens textinmatningsfunktion tyckte denne att 
det vore smart om det fanns en funktion som känner igen ord, liknande de som finns i 
mobiltelefoner. Färdvägen enligt uppgift tre i test med iPoden (se stycke 4.4) togs fram 
med lätthet och användaren stegade sig fram utan någon ytterligare hjälp från testledaren. 
Användaren tyckte att iPoden verkar vara ett smidigt verktyg trots att dess lilla skärm är 
för liten för att kunna ta del av bilder större textmassor. iPoden erbjuder en snabb 
överblick ansåg användaren. 

5.6 Användare 6 
Användaren är läkare vid akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping. 
Användaren har tolv års erfarenhet av att jobba med patientjournaler och har varken god 
mobil- eller datorvana. 

5.6.1 Diskussion om prototypen 
Traditionellt är det vårdtillfället som framgår i patientjournaler medan själva diagnosen 
visas längre ner, enligt användaren. Av denna anledning borde vårdtillfällena vara det 
som primärt visas som ikoner i systemet. Användaren tyckte att vårdtillfällena ska 
innehålla allt som hänt t.ex. daganteckningar, eventuella inläggningsanteckningar, 
labbprovsresultat, röntgenutlåtande, diagnoser, medicinering etc. Som det ser ut just nu 
innehåller diagnoserna inga exakta tidpunkter vilket måste förbättras, då det enligt 
användaren förmodligen är lag på att journalen måste vara detaljerad på minutnivå. 
Användaren ville kunna vandra mellan olika journalanteckningar på ett effektivt sätt där 
informationen ska kunna sorteras utifrån olika enheter (vårdcentral, ortoped, kirurg etc.) 
och filtreras utifrån vem som skrivit anteckningen (läkare, sjuksköterska, undersköterska, 
dietist, sjukgymnast, psykolog, kurator etc.). 
 
Användaren tyckte att principen med att placera diagnoser på en tidsaxel är intressant, 
men att vårdtillfället är av större intresse än själva diagnosen då denna endast utgör en del 
av ett vårdtillfälle. Användaren tyckte att y-axeln kan användas till att dela in 
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vårdtillfällena efter var i vården de skett, t.ex. primärvård, slutenvård, akutmottagning 
etc. Användaren sade sig vara konfunderad över att se bilden med EKG före vårdtillfället. 
Dessa bör visas först medan EKG och röntgenutlåtande finns i djupare lager. Användaren 
ville också ha möjlighet att också kunna ta del av alla EKG samtidigt utan att behöva leta 
upp dem i varje enskilt vårdtillfälle. 
 
När användaren zoomade ville denne att skalan på tidsaxeln skulle förändras från år till 
månader, veckor, dagar, timmar och minuter. Användaren ville också kunna se vilken 
vårdcentral som en patient besökt. Så som prototypen är utformad nu används röd färg 
för lättvindigt vilket inte är bra eftersom röd färg inom vården alltid används för 
varningstexter som ska fånga användarens uppmärksamhet. Användaren ansåg också att 
det ska vara möjligt att ta del av hela röntgenbilder och inte endast utlåtandet. Bilden ska 
ej gå att ändra men det ska gå att jämföra flera bilder. Att jämföra fler EKG kan t.ex. ske 
genom att överlagra dem med olika färg på linjerna. Användaren ville också kunna ta sig 
från ett EKG till samtliga på ett smidigt sätt. Utöver detta ville användaren också ha en 
lista på var och när alla anteckningar är gjorda. Patientuppgifter måste självklart finnas 
med i prototypen och bör visas överst. Användaren ville slutligen kunna ha flera patienter 
öppna samtidigt. 

5.6.2 Test med iPod touch 
Användaren hade aldrig använt en iPod touch förut men använde med lätthet enhetens 
zoomfunktion. Användaren hittade inte satellitbilderna utan gick in under Anvisningar. 
Användaren gick också in under Anvisningar för att söka efter platser i kartan och hittade 
inte bokstaven Ö utan hjälp. Användaren saknade en ”delete”-knapp och slant på 
tangenterna vid textinmatning. Framstod som lite förvirrad vid textinmatning och när 
färdvägen skulle tas fram. Trots detta trodde sig användaren att man vänjer sig vid att 
arbeta med iPoden men ser inget behov av den som verktyg i arbetet när man träffar 
patienter. Detta eftersom textinmatningen på iPoden är för krånglig och att den lilla 
skärmen gör det svårt att ta del av information. En vanlig skärmstorlek är att föredra. 
Dock är det lätt att söka stora mängder information med iPoden. 

5.7 Användare 7 
Användaren är läkare vid akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping. 
Användaren har elva års erfarenhet av att jobba med patientjournaler och har relativt god 
mobil- och datorvana. 

5.7.1 Diskussion om prototypen 
Användaren ville kunna se om en diagnos är kopplad till en viss händelse. Tyckte också 
att bilderna som finns mest verkade utslängda i diagrammet utan någon eftertanke. 
Användaren tyckte att y-axeln kan delas in efter var i vården ett vårdtillfälle skett, t.ex. 
vårdcentral, slutenvård eller öppenvård. Olika färger kan användas för att illustrera om en 
patient varit inlagd eller kanske blivit opererad vid ett vårdtillfälle. Syftet är att färgerna 
som används måste betyda något för som det är nu verkar de inte ha någon innebörd. Inte 
heller förstod användaren vad bokstäverna i ikonerna betydde. Provsvar skulle t.ex. 
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kunna ha bokstaven P. Användaren ville inte behöva klicka flera gånger för att ta del av 
alla provsvar. Som prototypen är utformad nu är det svårt att veta vilken av två rubriker 
som hör till vilken ikon om de ligger för nära varandra, vilket kan leda till problem. 
 
Principen med att dela in informationen i flera lager tilltalade användaren som tycker att 
mer detaljinformation ska visas ju mer man zoomar. I utzoomat läge visas diagnoser 
medan diagnostexten visas i inzoomat läge. Det måste gå att urskilja ifall en eller flera 
diagnoser hör till samma vårdtillfälle. Y-axeln kan användas till att dela in diagnoser efter 
var inom vården som diagnosen är ställd. Användaren tyckte också att bilder inlagda i 
diagrammet gör det tydligt och lättlillgängligt men att det kan bli rörigt om det blir för 
många bilder. 
 
Användaren ville ta del av samtliga EKG som gjorts och även kunna bläddra mellan flera 
EKG och jämföra flera samtidigt. Användaren tyckte att zoomen på tidsaxeln ska vara 
kalendervis, från år till månader och dagar. Olika symboler kan med fördel användas för 
att visa vem, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast etc., som skrivit en anteckning. 
Användaren ville också kunna söka i systemet efter undersökningar, antingen på fritext 
eller efter symbol om sådana används. Sökfunktionen är det viktigaste verktyget i 
datoriserade journalsystem. 
 
Användaren sade också att det är det senaste åren som är av störst intresse, varför dessa 
bör ta större plats i diagrammet. Användaren ville också kunna ta del av information om 
vilka läkemedel som ordinerats till patienten. 

5.7.2 Test med iPod touch 
Användaren hade aldrig sett och än mindre använt en iPod touch förut. Trots detta 
zoomade användaren med lätthet i kartan och behandlade textinmatningen smidigt. Att 
iPoden försåg användaren med ett förstoringsglas när denne håller nere fingret för att 
placera markören exakt i en text tilltalade användaren mycket som utöver detta tyckte att 
iPoden verkar vara ett lättillgängligt och tilltalande verktyg med vilken det är smidigt att 
zooma och navigera i kartor och bilder. Användaren upplevde dock att det var lite svårt 
att skriva in text. 
 
Slutligen tyckte användaren att iPoden kan vara ett bra verktyg att använda i arbetet med 
patientjournaler och framför allt när läkarna går sina ronder. Att dela in informationen i 
flera lager som man når genom att zooma mellan dem såg användaren som tilltalande. 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras det resultat som framkom under mötet med användarna. 

6.1 Användarfördelning 
Användarnas svar i det första frågeformuläret sammanställdes i ett diagram på följande 
sätt. 
 

 
Figur 9. Fördelning av användare. 

I diagrammet har användarna placerats ut enligt de svar som erhållits från det första 
frågeformuläret och efter de beräkningar som beskrivs i stycke 4.3.1. 
 
I diagrammet syns det att spridningen bland användarna inte var tillräckligt stor för att 
användarna kan påstås vara representativa för hela målgruppen. Ingen användare hade 
mer än tolv års erfarenhet av att arbeta med patientjournaler och fem av sju användare 
hade stor eller mycket stor erfarenhet av mobiltelefoner och datorer. Det är intressant att 
de två färdigutbildade läkarna som deltog båda placerar sig i den undre vänstra 
kvadranten då de båda inte hade någon större erfarenhet av mobiltelefoner eller datorer. 
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6.2 Diskussion om prototypen 
Nedan presenteras en lista med alla användbarhetsproblem som användarna har hittat i 
prototypen. De problem som användarna har graderat som mest allvarliga visas överst i 
listan medan de problem som användarna inte har graderat visas längst ned i listan. 
Användbarhetsproblem 1 till och med 17 har kategoriserats mot vilka av de 14 
designprinciperna (se stycke 2.4.3) de bryter emot. Resterande tolv problem har ej kunnat 
kategoriseras pga. att dessa problem inte diskuterats tillräckligt noggrant med användarna 
för att vi ska kunna sätta in dem i ett sammanhang och verkligen förstå vad problemet 
innebär för användarna. Graderingskolumnen visar medianvärdet av användarnas 
gradering av problemet, där graderingen gjordes utifrån skalan mellan 1-4 som 
presenterades i stycke 4.5.1, där 4 innebar ett problem som måste åtgärdas. 
 

Tabell 2. Sammanställning av problem användarna hittat i prototypen. 

ID Användbarhetsproblem Bryter mot dessa 
designprinciper 

Antal 
användare 

som 
upptäckte 
problemet

Antal 
användare 

som 
graderade 
problemet 

Gradering 
Medianvärdet 

5 Det går inte att jämföra 
bilder (EKG, röntgen, 
mm) utan att behöva 
zooma in och ut 

Reducerad belastning 
på korttidsminnet, 
Flexibilitet och 
effektivitet 

5 3 4 

7 Diagnoser saknar datum 
och tidsangivelse 

Förebygg problem 2 2 4 

9 Röd färg används på 
ikoner. Ska endast 
användas som 
varningsfärg 

Enhetlighet och 
standarder, Förebygg 
problem 

2 1 4 

11 Zoomningen animeras 
vid dubbelklick 

Flexibilitet och 
effektivitet 

1 1 4 

12 Det går inte att filtrera 
informationen utifrån 
olika arbetsroller 

Estetisk och 
minimalistisk design, 
Flexibilitet och 
effektivitet 

3 3 4 

13 Det finns ingen 
sökfunktion i systemet 

Flexibilitet och 
effektivitet 

1 1 4 

16 Systemet måste ha 
direkt responstid 

Systemets status ska 
alltid vara synlig, Stöd 
den inre känslan av 
kontroll 

1 1 4 

19 När man klickar på en 
ikon ska en 
sammanfattning av det 
nödvändigaste visas 

 2 1 4 

26 Man ska kunna mäta i 
EKG med ett 
linjalverktyg 

 1 1 4 

2 Y-axeln zoomas in. Det 
är inte bra pga. att ikoner 
försvinner 

Reducerad belastning 
på korttidsminnet 

2 2 3,5 
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Tabell 3. Sammanställning av problem användarna hittat i prototypen (fortsättning 1). 

ID Användbarhetsproblem Bryter mot dessa 
designprinciper 

Antal 
användare 

som 
upptäckte 
problemet

Antal 
användare 

som 
graderade 
problemet 

Gradering 
Medianvärdet 

20 Man ska kunna se 
resultat från labbprover i 
systemet 

 3 2 3,5 

1 Det går inte att skilja 
informationen utifrån var 
inom vården en 
vårdkontakt har skett 

Flexibilitet och 
effektivitet 

5 5 3 

3 Det framgår inte om flera 
ikoner är från samma 
vårdtillfälle 

Matcha verkligheten 5 3 3 

4 Det går inte att snabbt 
kunna ta sig till 
utgångsläget 

Flexibilitet och 
effektivitet 

1 1 3 

6 Tidsskalan ändras inte 
vid zoom på x-axeln 

Matcha verkligheten, 
Reducerad belastning 
på korttidsminnet, 
Förebygg problem 

7 5 3 

10 Ikontexter överlappar 
varandra 

Förebygg problem, 
Stöd den inre känslan 
av kontroll 

2 1 3 

14 Informationen finns inte i 
flera lager 

Estetisk och 
minimalistisk design, 
Reducerad belastning 
på korttidsminnet 

6 2 3 

17 Gränssnittet ska vara 
utformat så att mycket 
scrollande och klickande 
kan undvikas 

Estetisk och 
minimalistisk design, 
Flexibilitet och 
effektivitet, Tillåt enkla 
sätt att gå bakåt i 
handlingar 

1 1 3 

18 Man ska kunna ta del av 
daganteckningar och 
intagningsanteckningar  

 4 1 3 

21 Man ska kunna läsa 
utlåtande av EKG och 
röntgensvar i systemet 

 3 2 3 

22 När information i 
systemet kommer från 
primärvården ska man 
kunna se från vilken 
vårdcentral 
informationen kommer 
ifrån 

 1 1 3 

23 Man ska kunna 
överlagra EKG kurvorna 
med olika färger för att 
kunna jämföra dem 

 3 1 3 
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Tabell 4. Sammanställning av problem användarna hittat i prototypen (fortsättning 2). 

ID Användbarhetsproblem Bryter mot dessa 
designprinciper 

Antal 
användare 

som 
upptäckte 
problemet

Antal 
användare 

som 
graderade 
problemet 

Gradering 
Medianvärdet 

24 De senaste åren är av 
störst intresse. Därmed 
visas de på större del av 
skärmytan än t.ex. 80-
talet 

 1 1 3 

8 Ikonerna är svårtolkade 
och säger ingenting när 
det gäller färg, symboler, 
storlek och bokstäver 

Flexibilitet och 
effektivitet 

4 2 2,5 

15 Det måste gå att ha flera 
dokument öppna 
samtidigt och enkelt 
kunna växla mellan dem 

Reducerad belastning 
på korttidsminnet, 
Flexibilitet och 
effektivitet 

1 1 2 

25 I dagslagret ska man 
kunna se vilka läkemedel 
patienten får och vilka 
recept den fått 

 2 1 2 

27 Om många ikoner visas 
på samma datum måste 
dessa buntas ihop 

 1 0 - 

28 Man ska kunna se 
utredningar 

 1 0 - 

29 Flera patienter öppna 
samtidigt 

 1 0 - 

6.2.1 Användbarhetsproblem som måste åtgärdas 
Användbarhetsproblem 5 handlar om att användarna vill kunna jämföra olika bilder på ett 
snabbt och smidigt sätt eftersom en bild ensam inte ger helhetsbilden. Det kan röra sig 
om EKG och röntgenbilder som i dagsläget krävs att man zoomar in på dem för att kunna 
ta del av dem. Användarna menar att om man vill titta på en bild, t.ex. ett EKG, måste 
man kunna bläddra mellan flera EKG på ett smidigt sätt för att kunna jämföra dessa. 
Användarna vill heller inte behöva zooma in för att titta på en bild i fullskärmsläge utan 
bara kunna klicka på den. Två användare poängterar också att om det finns många bilder 
synliga i systemet som man ska zooma in på kan det bli för plottrigt och svårt att hitta rätt 
bild. En användare tycker även att bilderna verkar mest utslängda i systemet utan 
eftertanke. Totalt var det fem av sju användare som hittade det här problemet. 
Användbarhetsproblemet bryter mot två designprinciper. Återigen handlar det om 
snabbkommandon. Systemet måste erbjuda användarna möjligheten att på ett snabbt och 
smidigt sätt kunna utföra frekventa operationer. Det här problemet orsakar även en 
belastning på korttidsminnet då användarna idag måste komma ihåg hur en bild ser ut och 
sedan navigera sig i systemet för att hitta en annan bild som användaren vill jämföra med. 
Här finns det en stor risk att användarna glömmer vissa delar i den första bilden som 
leder till att det blir svårare för dem att utföra sina arbetsuppgifter.  
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Användbarhetsproblem 7 handlar om att användarna vill kunna se vid vilket datum och 
tidpunkt en diagnos ställdes. Totalt var det tre av sju användare som hittade det här 
problemet. Det bryter mot designprincipen som handlar om att förebygga problem. Om 
det inte framgår vid vilket datum och tidpunkt en diagnos ställdes kan det leda till 
felaktiga beslut. Dessutom är det enligt en användare förmodligen lag på att journalen ska 
vara detaljerad på minutnivå.  
 
Användbarhetsproblem 9 handlar om att användarna endast vill att röd färg ska användas 
som varningsfärg, då något allvarligt i systemet måste påkalla användarnas 
uppmärksamhet. En användare säger att röd färg alltid används som varningsfärg inom 
vården och får därmed inte användas för lättvindigt. Totalt var det två av sju användare 
som hittade det här problemet. Det här användbarhetsproblemet bryter mot två 
designprinciper. Det ena är enlighet och standarder som innebär att systemet ska följa de 
standarder som finns. Alltså röd färg ska endast användas som varningsfärg. Det andra 
handlar om att förebygga problem. Om röd färg används till annat än som varningsfärg 
kan detta leda till att användarna tror att här är det en varning i systemet, men så märker 
de att så är inte fallet. Efter ett tag vänjer sig användarna med detta och kan då i ett annat 
system missa en varning som är röd för att de har lärt sig att röd färg inte alltid behöver 
vara en varning vilket då kan leda till allvarliga konsekvenser.   
 
Användbarhetsproblem 11 handlar om att alla animationer i systemet innebär ett 
irritationsmoment i arbetet. Totalt var det en av sju användare som hittade det här 
problemet. Användare säger att det måste gå att röra sig snabbt mellan olika vyer och 
fönster utan animationer för att systemet ska bli effektivt att arbeta med. I dagsläget så 
sker en animering när man dubbelklickar på någon av musens två huvudknappar. Det var 
den här animeringen som användaren irriterades av. Användaren tycker att man ska 
zoomas in eller ut direkt till nästa nivå utan någon animering för att systemet ska fungera 
tillfredställande. Det här användbarhetsproblemet bryter mot en av designprinciperna. 
Det handlar om att systemet måste vara flexibelt och effektivt att arbeta med för att 
systemet ska kunna passa både nybörjare och expertanvändare. Genom att systemet 
erbjuder snabbkommandon kan frekventa operationer, alltså zoomningen, utföras 
snabbare och smidigare. 
 
Användbarhetsproblem 12 handlar om att användarna vill kunna filtrera informationen 
för att endast se information som t.ex. läkare lagt in i patientjournalen. Användarna vill 
kunna filtrera på alla typer av yrken som har behörighet att lägga in information i en 
patientjournal. De yrken som användarna nämner är läkare, sjuksköterska, 
undersköterska, dietist, sjukgymnast, psykolog och kurator. Totalt var det tre av sju 
användare som hittade det här användbarhetsproblemet. En av dessa användare säger inte 
att det ska gå att filtrera informationen utan att det kan ske med hjälp av symboler. Det 
här användbarhetsproblemet bryter mot två designprinciper. Estetisk och minimalistisk 
design handlar om att dialoger inte ska innehålla information som är irrelevant eller som 
används sällan av användarna. Om en användare idag endast vill se information som t.ex. 
en läkare har skrivit in så går det inte utan man ser information från alla som lagt in något 
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i journalen. Flexibilitet och effektivitet handlar om att man ska kunna skräddarsy 
frekventa operationer för att kunna utföra en arbetsuppgift på ett smidigt sätt. 
 
Användbarhetsproblem 13 handlar om att man ska kunna söka efter information, antingen 
på fritext eller efter symboler om sådana används i systemet. Det här problemet hittades 
av en användare. Användare anser att sökfunktionen är det viktigaste verktyget i ett 
datoriserat journalsystem. Det här användbarhetsproblemet bryter mot en av 
designprinciperna som är flexibilitet och effektivitet. Genom att ha en sökfunktion i 
systemet skulle användarna kunna skräddarsy frekventa operationer och på så sätt utföra 
sina arbetsuppgifter på ett snabbare och smidigare sätt.   
 
Användbarhetsproblem 16 handlar om att systemet måste ha snabb responstid så att det 
blir effektivt att arbeta med. Totalt var det en av sju användare som hittade det här 
problemet. Användaren säger att det trots allt finns fördelar med att använda 
pappersjournaler och att ett datoriserat system måste fungera snabbt för att inte uppfattas 
som långsammare. Det här användbarhetsproblemet bryter mot två designprinciper. Den 
första handlar om att systemets status alltid ska vara synligt. Detta innebär att systemet 
alltid ska visa användaren vad som händer genom lämplig feedback inom rimlig tid. Om 
systemet inte ger feedback direkt på en handling på något sätt så visas inte systemets 
status. Om feedback inte heller ges inom några sekunder så riskerar man att användarna 
känner sig kontrollerade av systemet och bryter således mot designprincipen som handlar 
om att stödja den inre känslan av kontroll. 
 
Användbarhetsproblem 19 handlar om att när man klickar på en ikon om t.ex. en specifik 
diagnos ska en sammanfattning av den nödvändigaste informationen om just den 
diagnosen visas i rutan som kommer upp. Det ska även gå att klicka på en länk i rutan för 
att få fullständig information ur textjournalen som kan visas i ett PDF-dokument. Det här 
problemet hittades av två användare. En annan användare nämner även det här problemet 
indirekt då denne säger att det kan bli svårt att ta del av all information genom att bara 
läsa sammanfattningen när man klickar på en ikon. Det här användbarhetsproblemet 
handlar om att man får en överblick av patienten. 
 
Användbarhetsproblem 26 handlar om att man ska kunna mäta i EKG med ett 
linjalverktyg i systemet. Detta är nödvändigt för att kunna analysera EKG kurvorna. Det 
här problemet upptäcktes av en användare och innebär att en funktion saknas i systemet.  
 
Användbarhetsproblem 2 handlar om att användarna inte vill att y-axeln ska zoomas in 
när man zoomar in i x-axeln. Anledningen till detta är att användarna vill se all 
information om en patient från den tidsperiod som man för tillfället har zoomat till. Totalt 
var det två av sju användare som hittade det här användbarhetsproblemet. Det här 
problemet bryter mot en designprincip som innebär att användarna får en belastning på 
korttidsminnet då information försvinner i y-led när man zoomar i x-led. Användarna 
måste idag minnas var viss information finns för att slippa zooma ut och sedan zooma in 
igen för att ta del av informationen. Problemet kan även innebära att användaren försöker 
navigera sig runt i systemet för att hitta informationen vilket kan vara tidskrävande och 
frustrerande. 
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Användbarhetsproblem 20 handlar om att användarna vill kunna ta del av 
labbprovsresultat i systemet. Totalt var det fyra av sju användare som hittade det här 
problemet. En av dessa användare nämner att data bör presenteras i tabellform och att 
grafer sällan eller aldrig är av intresse. De andra tre användarna nämner inget om hur 
labbproverna bör presenteras i systemet. Det här användbarhetsproblemet handlar om att 
information saknas i systemet.   

6.2.2 Användbarhetsproblem med hög prioritet att åtgärda 
Användbarhetsproblem 1 handlar om att användarna vill att informationen i systemet ska 
gå att skilja ut efter var en vårdkontakt har skett. Totalt var det fem av sju användare som 
hittade det här användbarhetsproblemet. Två av dem tyckte att informationen ska skiljas 
åt efter vårdcentral, slutenvård och öppenvård. Två av de andra tyckte att informationen 
ska skiljas åt efter vårdcentral, ortoped, kirurg, etc. Den sista av dem tyckte att det ska gå 
att skilja informationen på båda sätten. För att kunna särskilja var informationen kommer 
ifrån tycker två användare att det kan göras med hjälp av ikonerna. Den ena användaren 
säger att man kan använda olika färger på ikonerna för att lösa problemet medan den 
andra användaren inte vet exakt hur ikonerna ska skiljas åt. En annan användare tycker 
att man ska kunna sortera informationen så att man kan skilja varifrån den kommer. En 
ytterligare användare tycker att y-axeln kan användas för att lösa det här problemet. Den 
sista användaren tycker att man kan lösa problemet med olika färgkoder. Det här 
användbarhetsproblemet bryter mot en av designprinciperna och handlar om att systemet 
inte blir flexibelt och effektivt att använda pga. att man inte kan skräddarsy frekventa 
operationer för att hitta informationen snabbare.  
  
Användbarhetsproblem 3 handlar om att användarna vill kunna se ifall information är 
från samma vårdtillfälle. Idag visas diagnoser som ikoner i systemet och det måste gå att 
urskilja ifall de hör till samma vårdtillfälle. Totalt var det fem av sju användare som 
hittade det här användbarhetsproblemet. Två av dessa anser att själva vårdtillfället är det 
primära och att vårdtillfällena bör visas som ikoner i systemet. En annan användare säger 
att man kan använda klamrar eller något liknande för att se vilka ikoner som hör till 
samma vårdtillfälle. En fjärde användare säger att vårdkontakter, inläggningar och 
diagnoser är av störst intresse och därmed bör visas i det första lagret som är det mest 
utzoomade. Användaren säger även att det måste gå att urskilja ifall en eller flera 
diagnoser hör till samma vårdtillfälle. Den sista användaren vet inte hur informationen 
ska kunna kopplas till ett vårdtillfälle. Det här användbarhetsproblemet bryter mot en av 
designprinciperna som handlar om att informationen ska presenteras i en ordning som är 
logisk för användarna. Idag går det inte att se vilka diagnoser som kommer från samma 
vårdtillfälle vilket blir ologiskt för användarna.    
 
Användbarhetsproblem 4 handlar om att snabbt kunna ta sig tillbaka till ursprungsläget i 
systemet. Totalt var det en av sju användare som hittade det här problemet. Användaren 
tycker att det är viktigt att kunna komma till ursprungsläget för att på ett snabbt och 
smidigt sätt kunna få en överblick och på ett enkelt sätt kunna gå djupare in i en annan 
del av systemet. Det här användbarhetsproblemet bryter mot en designprincip som 
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handlar om att snabbkommandon måste finnas för att systemet ska kunna anpassa till 
både nybörjare och expertanvändare för att det ska bli flexibelt och effektivt att använda. 
 
Användbarhetsproblem 6 handlar om att användarna vill att tidsskalan ska bli 
noggrannare ju längre man zoomar in. Det här problemet hittade sju av sju användare. 
Fyra användare anser att tidsskalan ska gå från år till månader och sedan till dagar. En 
annan användare tycker det räcker att skalan går från år till månader och en annan 
användare tycket att den ska gå från år till månader, veckor, dagar, timmar och minuter. 
En av de fyra användarna ser också en poäng att kunna zooma till minuter då 
intensivvården ofta förändras på minutnivå. Den sista användaren vet inte exakt hur 
tidsskalan ska förändras men anser att den alltid ska synas och att tidsspannet tydligt ska 
framgå. En annan användare tycker att x-axeln ska förändras beroende på vilken nivå 
man är i för att det ska gå att skilja år ifrån månader osv. I systemet framgår det inte 
heller om tidsskalan börjar då patienten föddes eller ej. Det här användbarhetsproblemet 
bryter mot tre designprinciper. Det ena handlar om att matcha verkligheten där 
information ska presenteras i en ordning som är logisk för användarna, vilket användarna 
inte ansåg att systemet gör idag då man endast kan se år. Problemet innebär också en 
belastning på korttidsminnet då man ofta inte ser tidsskalan när man är i ett inzoomat läge 
utan måste komma ihåg vilken tid det rör sig om. Den sista designprincipen som 
problemet bryter emot är att förebygga problem. I det här fallet handlar det om att 
användarna kan begå fel eftersom man ofta inte ser tidsskalan i ett inzoomat läge. 
Användarna kan då tro att man får information från en viss tid, men som egentligen är 
från en helt annan tid och som då kan leda till ett felaktigt beslut.  
 
Användbarhetsproblem 10 handlar om att användarna vill att det tydligt ska framgå 
vilken ikonrubrik och ikon som hör ihop. I dagsläget överlappar ikonernas rubriker 
varandra vilket gör det svårt att se vilken ikon som hör till en viss rubrik. Totalt var det 
två av sju användare som hittade det här problemet. Det här användbarhetsproblemet 
bryter mot två designprinciper som handlar om att förebygga problem och att stödja den 
inre känslan av kontroll. Om man tror att man klickar på ikonen som rubriken visar och 
får information om något annat kan det i extrema fall inte upptäckas pga. att 
informationen matchar båda områdena vilket då kan leda till allvarliga konsekvenser. 
Mer troligt är att användaren blir förvirrad av att det handlar om något helt annat än vad 
denne förväntade sig. Det är viktigt att stödja den inre känslan av kontroll så att 
användaren inte känner att det är systemet som styr användaren.    
 
Användbarhetsproblem 14 handlar om att användarna vill att patientinformationen ska 
finnas i flera olika lager. I första lagret får man en överblick och allteftersom man zoomar 
får man gradvis mer information. I sista lagret ska man kunna ta del av all 
patientinformation. Totalt var det sex av sju användare som hittade det här problemet. 
Det här användbarhetsproblemet bryter mot två designprinciper. Den ena handlar om att 
information som är irrelevant eller som används sällan inte ska visas tillsammans med 
den nödvändiga informationen. Detta är viktigt eftersom den onödiga informationen 
annars tävlar om uppmärksamheten med den nödvändiga, vilket medför att det blir 
svårare att hitta rätt information. Den andra designprincipen handlar om att användaren 
inte ska behöva minnas stora mängder av information för att kunna utföra sina 
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arbetsuppgifter. Om all information visas i ett lager måste användarna t.ex. komma ihåg 
var informationen ligger i systemet som de nyss tittade på för att kunna ta del av den 
igen. Detta blir då en belastning på korttidsminnet.  
 
Användbarhetsproblem 17 handlar om att gränssnittet ska vara utformat på ett sådant sätt 
att scrollande och klickande fram och tillbaka minimeras för att man på ett snabbt och 
enkelt sätt ska kunna ta del av all information i systemet. Det här problemet hittades av 
en användare och bryter mot tre designprinciper. Återigen handlar det om att information 
som är irrelevant eller som används sällan inte ska tävla om användarnas uppmärksamhet 
med den nödvändiga informationen. Samtidigt gäller det att hitta en balansgång så att 
informationen som används sällan inte kräver flera användarinitiativ för att göras 
tillgänglig. Genom att använda snabbkommandon kan frekventa operationer skräddarsys 
så att användarna kan utföra operationerna snabbare. Om man även erbjuder användarna 
enkla sätt att gå bakåt i handlingar blir systemet mer flexibelt och effektivt att använda 
samt att man underlättar för användarna att ångra sina handlingar och återhämta sig från 
fel. 
 
Användbarhetsproblem 18 handlar om att användarna vill kunna läsa dag- och 
intagningsanteckningar i systemet. Totalt var det fyra av sju användare som vill kunna ta 
del av daganteckningar och två av dessa fyra vill även kunna läsa intagningsanteckningar 
i systemet. En användare tycker att daganteckningar ska visas när man är i dagslagret, 
dvs. när man har zoomat in så långt att dagar visas på x-axeln. En annan användare vill 
att dag- och intagningsanteckningar ska visas när man klickar på en ikon i systemet. De 
andra två användarna nämner inte hur eller i vilket lager som daganteckningarna ska 
visas. Det här användbarhetsproblemet handlar om att information saknas i systemet. 
 
Användbarhetsproblem 21 handlar om att användarna vill kunna ta del av EKG och 
röntgenutlåtande i systemet. Totalt var det tre av sju användare som hittade det här 
problemet. En av användarna säger att systemets primära syfte inte är att kunna ta del av 
fullskaliga EKG eller röntgenbilder då detta görs av specialistläkare och då är utlåtandet 
viktigare. En annan av användarna instämmer i resonemanget då denne säger att när det 
gäller röntgenbilder är utlåtandet av större intresse än själva röntgenbilden. Samma 
användare säger även att när det gäller utlåtande ska dessa visas när man klickar på ett 
EKG eller röntgenbild i systemet. Den tredje användaren anser dock att det ska vara 
möjligt att ta del av hela EKG och röntgenbilder och inte bara utlåtandet eftersom detta är 
av stort intresse. Det här användbarhetsproblemet handlar om att information saknas i 
systemet.  
 
Användbarhetsproblem 22 handlar om att systemet ska visa vilken vårdcentral som lagt 
in information i patientjournalen. Detta för att man ska kunna se vilken vårdcentral som 
patienten har besökt. Det här problemet hittade av en användare. 
Användbarhetsproblemet handlar om att information saknas i systemet. 
 
Användbarhetsproblem 23 handlar om att användarna vill att systemet ska erbjuda en 
funktion för att överlagra EKG. Varje EKG som överlagras får en egen färg så att man 
enkelt kan skilja mellan kurvorna. Anledningen till att användarna vill ha den här 
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funktionen är att det blir smidigare att jämföra olika EKG. Totalt var det tre av sju 
användare som hittade det här problemet. Det här användbarhetsproblemet handlar om att 
en funktion saknas i systemet. 
 
Användbarhetsproblem 24 handlar om att de senaste åren ska vara bredare än tidigare år 
eftersom de senaste åren är av störst intresse. Alltså kommer de senaste åren att ta upp 
mer plats på skärmen än vad tidigare år gör. Det här problemet upptäcktes av en 
användare och handlar om att en funktion saknas i systemet. 
 
Användbarhetsproblem 8 handlar om att användarna tycker att ikonerna är svårtolkade 
och inte berättar något. Tre användare nämner att färgen på ikonerna ska använda för att 
illustrera något. Det kan t.ex. vara att första besöket är i en färg och resterande i en annan 
färg eller så kan färgerna tala om var informationen kommer ifrån, kirurg, röntgen, 
ortoped, etc. Färgerna kan även tala om ifall det rör sig om en kronisk eller tillfällig 
åkomma eller så kan färgerna användas för att illustrera om en patient varit inlagd eller 
opererad. En av användarna säger att det viktiga är att färgerna betyder något. En 
användare tycker även att man kan använda olika symboler för att illustrera olika saker. 
En annan användare säger att storleken kan användas för att illustrera olika saker. 
Ytterligare en annan användare poängterar bokstäverna i ikonerna och undrar vad de 
betyder. Användaren tycker att t.ex. bokstaven P kan stå för provsvar. Totalt var det fyra 
av sju användare som hittade det här problemet. Det här användbarhetsproblemet bryter 
mot en av designprinciperna som är flexibilitet och effektivitet eftersom man idag inte 
kan få någon information ifrån ikonernas utseende. Ikonerna skulle annars kunna erbjuda 
användarna att skräddarsy frekventa operationer genom att t.ex. tala om var inom vården 
informationen kommer ifrån och därmed göra det enklare för användarna att hitta rätt. 

6.2.3 Användbarhetsproblem med låg prioritet att åtgärda 
Användbarhetsproblem 15 handlar om att kunna ha flera dokument öppna samtidigt och 
att på ett enkelt sätt kunna växla mellan dem. Användaren vill genom en inmatning kunna 
växla mellan dokument och bibehålla sin position i dem. Det här användbarhetsproblemet 
bryter mot två designprinciper och hittades av en användare. Om man inte kan växla 
mellan två dokument och hamna på exakt det ställe man var i dokumentet innan kommer 
detta att resultera i en belastning på korttidsminnet samt att arbetet inte kommer att kunna 
utföras på ett flexibelt och effektivt sätt. Anledningen till att det blir en belastning på 
korttidsminnet är att man måste gå flera steg för att kunna växla mellan två olika 
dokument vilket kräver en viss ansträngning som kan leda till att man glömmer vad som 
stod i det första dokumentet. Det här kan även bli ett problem då ett dokument innehåller 
mycket text där användaren vill växla mellan två olika delar som ligger långt ifrån 
varandra. Flexibilitet och effektivitet handlar i det här fallet om att användarna måste 
kunna skräddarsy frekventa operationer för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna utföra 
sina arbetsuppgifter. 
 
Användbarhetsproblem 25 handlar om att man i systemet ska kunna se vilka mediciner 
samt vilka recept en patient tar eller har tagit. Det här problemet upptäckte två användare. 
En av användarna vill att informationen ska presenteras i dagslagret. Det här 
användbarhetsproblemet handlar om att information saknas i systemet.  
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6.2.4 Användbarhetsproblem som ej graderats 
Användbarhetsproblem 27 handlar om att när det ligger många ikoner samlade tätt intill 
varandra så måste dessa kunna särskiljas på något sätt. Det här problemet hittades av en 
användare. Användaren säger att ikonerna som ligger tätt kan buntas ihop till en i ett visst 
utzoomat läge. Det här användbarhetsproblemet handlar om att systemet saknar en 
funktion. 
 
Användbarhetsproblem 28 handlar om att man ska kunna se utredningar i systemet. Det 
här problemet hittade en användare och handlar om att information saknas i systemet.   
 
Användbarhetsproblem 29 handlar om att systemet ska erbjuda användarna möjligheten 
att ha flera patienter öppna samtidigt. Det här problemet hittade en användare. Det här 
användbarhetsproblemet handlar om att systemet saknar en funktion. 

6.2.5 Sammanställning av den heuristiska utvärderingen 
Nedan presenteras två diagram som berör de 17 användbarhetsproblem som kunnat 
kategoriseras. Figur 10 visar hur många problem som bryter mot varje designprincip. 
Man kan se att prototypen måste bli mer flexibel och effektiv att använda, att den måste 
reducera belastningen på användarens korttidsminne samt att den måste utformas på ett 
sådant sätt att problem förebyggs. 
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Figur 10. Antal användbarhetsproblem som bryter mot varje designprincip. 
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Figur 11 visar medianvärdet av hur allvarliga problemen är enligt användarna. Ur 
diagrammet kan man se att de flesta problemen inom varje kategori som är berörda är 
mycket allvarliga. 
 

Medianvärde per designprincip
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Figur 11. Medianvärdet av hur allvarliga användbarhetsproblemen är. 
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6.3 Test med iPod touch 
Användarnas svar i det andra formuläret blir lättare att överblicka om de sammanställs i 
ett diagram. 
 

Hur bra användarna upplevde interaktionen med iPoden
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Figur 12.Sammanställning av svaren användarna gav i formulären om iPoden. 

Alla staplar är medianvärden av vad användarna svarade i formuläret på respektive fråga. 
Av detta kan vi utläsa att användarna ställde sig mycket positiva till iPodens 
zoomfunktion, dvs. att använda antingen knipzoom eller dubbelklick. Utifrån vad 
användarna sade under testet hade ingen några problem att hantera zoomfunktionen, vare 
sig det handlade om att zooma i kartor eller i bilder. Samma gäller för navigering, dvs. att 
röra på det öppna fönstret i iPoden genom att dra det med ett finger. I båda fallen med 
zoom och navigering upplevde ingen användare några svårigheter som var direkt 
kopplade till den faktiska funktionen. De problem som en majoritet av användarna 
upplevde var när de inte hittade i gränssnittet. Detta var dock inte av intresse då vi inte 
ämnade utvärdera hur iPodens gränssnitt var utformat utan hur dess funktioner för att 
zooma, flytta på fönster, textinmatning och möjligheten att ta del av information genom 
den lilla skärmen var av intresse. 
 
Att skriva text med iPodens tangentbord upplevde ett flertal användare som besvärligt. 
Detta visades också under testet då det var ett inslag som tog oproportionerligt lång tid 
jämfört med andra delar av testet. Några användare klagade dessutom på det lilla 
tangentbordet när de skrev fel. De tyckte det var för litet och lätt att slinta på. Skillnaden 
mot mobiltelefoner är att iPoden har ett vanligt QWERTY-tangentbord liknande det som 
används vid stationära datorer och där alla ord måste skrivas in manuellt.  
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Figur 13.En bild av iPodens tangentbord.129 

Detta upplevde i synnerhet en användare som irriterande och tyckte att iPoden borde ha 
en funktion som känner igen ord, liknande de som finns i mobiltelefoner. Generellt när 
det gäller textinmatning i iPoden så hade nästan alla användare någon form av svårighet 
att slutföra sin uppgift utan problem. Men lika ofta sade användaren att de förmodligen 
skulle bli bättre på att skriva text i iPoden om de fick använda den under en längre tid. 
 
Utifrån användarnas test att lösa uppgifter i kartapplikationen ser vi, både från svaren i 
formulären och vad användaren sade under testet, att möjligheten att ta del av information 
genom den lilla skärmen upplevdes som relativt effektiv och ändamålsenlig samt 
tillfredsställande. Genom att låta användaren zooma mellan kartans olika lager och ta del 
av olika information gjordes uppgiften så lik att arbeta med prototypen som möjligt. 
Några användare hade tvivel om hur bra det skulle gå att läsa stora textmängder i iPoden. 
De ville hellre läsa dessa textmängder på vanligt papper och endast använda iPoden till 
att söka efter information. Många poängterade också vikten av att prototypen på ett bättre 
sätt måste använda ikoner och färger. Två användare ville dessutom kunna diktera med 
iPoden. 
 
På frågan om de efter att fått använda en iPod touch i testet kunde tänka sig att vilja 
arbeta med den ställde sig endast en av sju användare negativ. Frågan visar dock inte hur 
användarna verkligen interagerade med iPoden utan är snarare ett mått på ifall de ställer 
sig positiva till att arbeta med den, vilket alla utom en gör. Svaren stämmer dock bra 
överens med vad användarna ansåg om iPodens olika funktioner i det fysiska gränssnittet. 
Kombinerat med vad de sade under testet förstärks denna bild ytterligare av att 
användarna överlag gav en positiv bild av att arbeta med iPoden, undantaget 
textinmatningsfunktionen. 

                                                 
129 Eric Bangeman, The iPod meets the iPhone: a review of the iPod touch, Ars Technica, publicerad den 
17 september 2007, hämtad den 3 juni 2008, <http://arstechnica.com/reviews/hardware/The-iPod-meets-
the-iPhone-a-review-of-the-iPod-touch.ars/3>. 
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6.4 Slutsats 
Här presenteras svaren på frågorna i frågeställningen. 
 
Genom att åtgärda problemen i graderingsordning, de alvarligaste först, anpassas 
prototypen efter användarnas behov i den ordning de har graderat problemen. Hur många 
problem som kan åtgärdas beror på en kostnadsanalys, vilket de som ska utveckla 
prototypen vidare måste ta ställning till. Vi anser dock att alla problem som fått högre 
medianvärde än 2 i graderingen bör åtgärdas, eftersom användarna har uttryckt ett stort 
behov av att dessa problem verkligen åtgärdas. Det är mycket viktigt att poängtera att det 
inte bara räcker att åtgärda dessa fel för att kunna säga att prototypen har uppnått god 
användbarhet. Vår rekommendation är att prototypen vidareutvecklas på ett iterativt sätt 
med användbarhetsfokus, där användarna kontinuerligt involveras i utvecklingsarbetet. 
 
Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att användarna ställer sig positiva till att använda 
iPoden i sitt arbete, förutom när det gäller funktionen för textinmatning. Funktionerna för 
zoom och navigering var de som användarna tyckte fungerade bäst, vilket gör iPoden 
lämplig att använda som interaktionsverktyg då en mjukvara bygger på att information 
hittas med hjälp av zoom och navigering.
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras vilka metoder som använts, hur arbetet genomfördes och vad 
som kunde ha gjorts bättre samt ifall resultatet kan sägas vara tillförlitligt. 

7.1 Metoddiskussion 
Prototypen är tänkt att i framtiden användas på en liten handhållen enhet med pekskärm, 
t.ex. en iPod touch. Med eftersom prototypen inte fanns tillgänglig att köras på en iPod 
touch, men att användarnas interaktion med den ändå var av intresse för oss, var vi 
tvungna att testa prototypen och iPoden skilt från varandra i två olika test. Detta anser vi 
dock inte vara så allvarligt eftersom prototypen befinner sig så tidigt i utvecklingsfasen 
varför inga regelrätta test går att utföra av den. Därför använde vi oss av undersökande 
användbarhetsmetoder som intervju för att få fram användarnas behov och vilka problem 
som finns i prototypen idag. Men för att samtidigt få en användbarhetsmässig tyngd i 
våra resultat genomförde vi även en heuristisk utvärdering. Detta eftersom den ger en 
tydlig bild av inom vilka designmässiga områden prototypen brister vilket gör det enkelt 
att svara på vad som rent generellt är fel med prototypen. 

7.1.1 Val av metoder 
En tänkbar fördel med fokusgrupper är förstås att användarna kan inspirera varandra och 
få tänka och tycka på problem de annars inte hade gjort. Fokusgrupper hade varit en 
tänkbart alternativ metod till intervjuer eftersom den hade gett oss samma typ av 
information som en intervju, dvs. sådant relaterat till ändamålsenlighet och 
tillfredsställelse. Effektivitet är svårt att mäta bara genom att diskutera ett system. 
Prototypen är heller inte tillräckligt utvecklad för att utföra representativa uppgifter med 
det varför det är svårt att mäta hur effektiv prototypen är. Emellertid valde vi dock att inte 
använda oss av fokusgrupper då metoden hade krävt minst dubbelt så många användare 
som vi behövde till intervjuerna. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer var 
att vi både ville föra ett längre samtal med användarna och att vi ville träffa dem en åt 
gången. Detta för att de inte skulle påverka varandra i sina svar vilket är en risk med 
fokusgrupper. Ingen kan dock exakt förutse hur en enskild användare reagerar på att sitta 
i en grupp och diskutera systemet som hade skett i en fokusgrupp. 
 
Även om prototypen inte är testbar hade en kognitiv genomgång av den kunnat ge ett 
mått på hur effektiv den är att använda. Denna metod är dock en inspektion snarare än en 
undersökning av gränssnittet och det hade dessutom krävt att prototypen befunnit sig 
något längre fram i utvecklingen för att kunna genomföras. Dels för att prototypen måste 
vara i ett sådant skick att representativa scenarier hade kunnat utföras men också att vi 
ensamma inte hade kunnat genomföra metoden. Detta eftersom en till fyra 
användbarhetsexperter ska delta tillsammans med en eller två utvecklare. 
Persontillgången hade helt enkelt inte varit tillräcklig. 
 
Fältstudier kan också användas för att förstå användarnas behov. Men denna metod 
kräver att vi har tillgång till användarna under arbetstid och möjlighet att observera dem i 
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deras arbete. Eftersom användarna är anställda inom sjukvården hade detta varit en högst 
svårgenomförd metod med tanke på konfidentialitet mellan läkare och patienter, vilket 
hade gjort det omöjligt för oss att studera användarna i den verkliga kontexten. 
 
Istället för att testa användarnas interaktion med iPoden som vi nu gjorde hade vi kunnat 
låta användarna utföra liknande arbetsuppgifter som de nu fick göra men att vi under 
testet förde anteckningar av antalet fel användaren gjorde och hur lång tid det tog att 
slutföra en uppgift. Antalet gjorda fel är då ett mått på ändamålsenlighet medan tiden att 
korrekt slutföra en uppgift är ett mått på effektivitet. Genom att sedan jämföra dessa 
värden mot varandra hade vi kunnat svara på hur effektiv och ändamålsenlig iPoden är. 
Däremot hade vi fortfarande tvingats fråga användaren om hur tillfredsställande denne 
upplevde interaktionen med iPoden, då detta är en högst subjektiv bedömning som ej går 
att mäta. 
 
Istället för att låta användaren lösa uppgifterna själv, som nu skedde, hade testledaren 
kontinuerligt under testet ha kunnat fråga användaren varför denne tycker på ett visst sätt, 
vad denne tror om varför något ser ut eller fungerar på ett visst sätt och vad användaren 
anser om det. På detta sätt hade vi fått reda på hur tillfredsställande användaren anser att 
iPoden är att arbeta med. Men eftersom denne hade fått hjälp under testet kunde resultatet 
inte ha återspeglat hur effektiv den är att arbeta med, varför detta hade behövt testas på 
annat sätt. 

7.1.2 Intervju 
Som vi redan nämnt befann sig prototypen i ett mycket tidigt utvecklingsstadium varför 
inga tester hade kunnat genomföras med hjälp av scenarion. Utifrån detta gjorde vi 
bedömningen att det var bäst att istället genomföra en intervju där användaren fritt skulle 
få se och ”provköra” prototypen och samtidigt verbalisera sina idéer och behov. 
Intervjuerna genomfördes med en användare i taget för att inte påverkas av vad någon 
annan användare tyckte. På detta sätt skulle användaren också behöva anstränga sig mer 
för att formulera sina tankar vilket vi bedömde skulle leda till både längre och mer 
genomtänkta svar. 
 
Att finna en balans mellan att inte avbryta användarna men att faktiskt få dem att använda 
graderingsskalan, vilket de ofta glömde, var något vi upprepade gånger återkom till. 
Somliga användare kunde dessutom behöva avbrytas på något sätt då de tenderade till att 
prata för länge om samma sak samtidigt som de upprepade sig. Nu i efterhand gör vi 
bedömningen att vi faktiskt borde ha varit ännu hårdare med att användarna skulle ha 
använt skalan för att gradera problemen de hittade då dessa utgör grunden för vår slutsats. 
 
Förekomsten av ledande frågor var ett inslag i de första intervjuerna och vi hade ibland 
svårigheter med att hålla oss neutrala och opartiska mot användarens svar. En 
intervjuledare ska i dessa situationer alltid uppträda professionellt och hålla sig neutral. 
Svårigheten är att samtidigt inte framstå som känslokall och likgiltig gentemot 
användarna utan uppmuntra dem att prata mer. Detta förbättrades dock efterhand. 
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Trots att anteckningarna överlag höll bra kvalité fanns det tillfällen då användare pratade 
mycket fort och det var svårt att hinna anteckna allt de sade. I de fall anteckningarna var 
bristfälliga hade ljudinspelningarna ha kunnat användas som komplement. Men på grund 
av tidsbrist fanns inte denna möjlighet. Anteckningarna blev i vissa fall svårtolkade då 
användarna ofta upprepade sig och kom med motsägelsefulla svar. Vi anser att detta 
tydligt visar vikten av att inte ta användarnas svar som en absolut sanning utan att det är 
helhetsbedömningen som är viktig då missuppfattningar, feltolkningar av resultat, 
bristfälliga datainsamlingar samt användares tendens att motsäga sig själva är ett vanligt 
inslag i arbete av detta slag. 
 
Ofta ställde användarna frågor till oss om hur det var tänkt att systemet ska fungera. I de 
fall vi tydligt visste den bakomliggande tanken förklarade vi denna för användaren. 
Anledningen till detta var att vi ämnade utvärdera prototypen med den bakomliggande 
tanken som utgångspunkt. Men vi ville inte påverka användarna med våra svar eller tala 
om för dem vad de skulle tycka varför vi undvek att svara i de fall vi trodde oss veta eller 
då vi inte alls visste. Samtidigt hade vi förväntat oss att prototypen skulle ha varit mer 
färdigutvecklad rent tekniskt innan vi använde den. Detta gjorde att det blev en 
avvägning mellan att berätta hur prototypen ämnade se ut och att låta användaren tänka 
helt fritt. 
 
Under samtliga intervjuer genomfördes en ljudinspelning. Detta skedde med användarens 
uttryckliga samtycke, vilket vi frågade dem om under intervjuns inledning. Huruvida 
inspelningen störde användarna kan ingen annan än de svara på, men vår uppfattning är 
att den inte gjorde det då ingen användare hade några som helst invändningar mot att 
inspelningen genomfördes. Utrustningen placerades dessutom i ett fodral diskret på 
bordet för att inte störa användaren. 

7.1.3 Frågeformulär 
Med formuläret ämnade vi få reda på hur användarfördelningen såg ut och vad 
användarna ansåg om att arbeta med iPoden. Detta hade vi kunnat fråga dem under 
intervjuerna men för att kunna göra en likvärdig bedömning ansåg vi att det var mer 
lämpligt att låta användarna svara på dessa frågor i ett formulär. Frågorna skulle de få 
bedöma på en likvärdig skala vilket skulle göra det enklare för oss att tydligt kunna 
särskilja dem åt. 

7.1.3.1 Formulär del 1 
Med frågorna i det första formuläret ämnade vi att ta reda på hur användarfördelningen 
ser ut. Vi anser att de två egenskaper (eller tre, beroende hur man ser på det) som är av 
intresse är dels hur lång deras arbetslivserfarenhet av patientjournaler är och vilken 
mobil- och datorvana de har. Att ta reda på användarnas arbetslivserfarenhet gjorde vi 
genom att fråga hur många år de arbetat med patientjournaler. Anledningen att vi ville 
veta detta är att vi anser att erfarna användare är mer medvetna om vanligt 
förekommande problem och vet vilka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är av 
störst vikt. Deras behov kan därmed se något annorlunda ut. 
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När det gäller mobil- och datorvana anser vi att det är enklast att få en rättvis bild av detta 
genom att fråga hur ofta de använder dem. Eftersom båda kan användas till så många 
olika aktiviteter tycker vi att man måste ta reda på till vad de eventuellt använder en 
mobiltelefon och dator. Samtidigt får inte frågorna vara vaga och komplicerade. Med 
anledning av detta frågade vi användarna om hur ofta de använde en mobiltelefon och 
dator till ett antal fördefinierade aktiviteter. De aktiviteter som togs upp ansåg vi var 
tillräckligt enkla för att vi med vetskap om hur ofta de utför någon av dem kunna se vilka 
typer av användare vi träffat. 
 
Användarna ombads uppskatta hur ofta de utförde en aktivitet på en femstegsskala. Svar i 
fritext skulle innebära många fler steg på skalan än de fem vi ansåg som tillräckliga. 
Eftersom användarna gjorde en bedömning utifrån samma skala kunde vi lätt tilldela dem 
poäng efter deras svar utan att behöva inordna svaren i grupper. De fem stegen på skalan 
sträckte sig från så ofta som dagligen till aldrig. Vi strävade efter att ha tillräckligt många 
steg för att användarna skulle känna att det fanns ett alternativ som passade tillräckligt 
bra på just dem. Samtidigt skulle det inte finnas för många steg då vi ansåg att det är för 
svårt för användarna att uppskatta med sådan noggrannhet. 
 
Vi tyckte att poängfördelningen mellan aktivitetsförekomsterna inte kunde vara helt linjär 
eftersom stegen på skalan inte var lika stora. Vi eftersträvade en ungefärlig 
poängfördelning som motsvarade storleken på stegen. Utslagsfaktorn som multipliceras 
med poängsumman för mobilvana används för att fördelningen mellan mobil- och 
datorvana ska bli lika stor, oavsett hur många poäng som maximalt kan erhållas för varje 
enhet. 
 
För att få en ännu mer detaljerad överblick av användarnas mobil- och datorvana kunde 
ytterligare aktiviteter ha tagits med i formuläret. Dessa aktiviteter skulle kunna vara mer 
inriktade mot en specifik uppgift. Men detta skulle innebära att en stor mängd sådana 
aktiviteter hade behövts inkluderats för att få med alla och formuläret hade då blivit 
mycket längre och mödosamt för användaren att fylla i. Syftet med formuläret var inte att 
med mycket stor noggrannhet ta reda på användarnas mobil- och datorvanor utan mer få 
en översiktlig bild av deras erfarenhet inom området. 
 
Man kan diskutera ifall faktorer som kön, ålder och etniskt ursprung borde ha varit av 
intresse. Först bör det sägas att formuläret inte användes för vi på förhand skulle få en 
korrekt fördelning mellan användarna utan snarare så att vi i efterhand kunde se hur den 
ser ut och hur detta påverkar resultatets tyngd. Anledningen till att formuläret inte 
användes i urvalsprocessen av användare var att vi befarade att detta hade försvårat vårt 
arbete att få tag i användare. Detta eftersom det var upp till oss själva att kontakta 
användare och att vi inte var garanterade några i ursprungsläget. 

7.1.3.2 Formulär del 2 
I det andra formuläret lät vi användarna bedöma hur de upplevde att använda iPodens 
olika funktioner utifrån de tre användbarhetsattributen som nämnts i teorikapitlen, 
nämligen effektivitet, tillfredsställelse och ändamålsenlighet. Vi använder oss av dessa då 
de enligt flera experter inom användbarhet anser att de är de tre viktigaste faktorerna ett 
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system ska uppfylla. Det kan diskuteras ifall användarna förstår dessa attribut men vi tror 
att de är tillräckligt vanligt förekommande för att de ska förstå dem. Men i förebyggande 
syfte i händelse av att någon användare inte förstod dess innebörd infogades en kort 
beskrivning av dem överst i formuläret. Under pilottestet framkom det att attributen var 
lite svåra att förstå varpå vi gjorde bedömningen att det räckte med att vi även muntligen 
skulle förklarade för användarna vad begreppen innebär. Trots det som pilottestet visade 
är det svårt att säga i vilken utsträckning användaren i testet förstod attributen eftersom vi 
inte bad användaren utveckla sin åsikt. Då hade vi förhoppningsvis fått veta mer exakt 
vad användaren inte förstod. 
 
Frågan är huruvida det verkligen går att säga hur ändamålsenlig och effektiv iPodens 
fysiska grässnitt är bara genom att fråga användarna. Det är tänkbart att det är svårt för 
användarna att uppskatta hur effektivt det var att utföra uppgifterna med iPoden varför 
man bör ta svaren ur detta formulär mer som en fingervisning än som en faktisk sanning. 
För ett mer objektivt mått kunde uppmätningar ha gjorts av användarna när de utförde 
uppgifterna. 
 
Frågorna skulle behandla de ämnesområden som handlade om av användarnas interaktion 
med iPoden. De områden vi ansåg var av likartad karaktär i prototypen och som vi ansåg 
skulle vara intressanta var iPoden fysiska gränssnitt bestående av zoomfunktionen, 
pekrörelser och textinmatning samt möjligheten att ta del av information genom dess lilla 
skärm. Vi utelämnade helt frågor som berörde iPodens grafiska gränssnitt då detta inte 
skulle vara samma som i kartapplikationen ifall prototypen skulle användas i iPoden. Vi 
ansåg att en semantisk differentialskala med åtta steg var lämplig för användarna att 
bedöma frågorna efter. Anledningen till att den skulle bestå av åtta steg var att detta 
skulle tvinga användaren att välja sida då det inte fanns något alternativ i mitten som det 
hade gjort på en skala med udda antal steg. Fördelen med åtta steg jämfört med sex är 
dessutom att i åtta steg finns det heller inget mittenalternativ i varje halva vilket det gör 
på en sexstegsskala då åtta, till skillnad från sex, är jämt delbart även med fyra.  
 
Formulärets avslutande fråga om huruvida användarna kunde tänka sig att arbeta med 
patientjournaler i iPoden eller i en liknande enhet syftade inte till att besvara huruvida 
användarna skulle kunna använda iPoden utan att i rent hypotetiska termer ta reda på ifall 
användarna ställer sig positiva till den eller ej. En användare kan ställa sig negativ till att 
arbeta med iPoden men skulle förmodligen ändå kunna göra det eftersom användaren i 
tillräckligt stor utsträckning behärskar dess funktioner, vilket formulärets övriga frågor 
besvarar. 

7.1.4 Tänka högt 
Att vi före det riktiga testet inledde med att demonstrera metoden för användaren 
upplevde vi som positivt då det gav användarna en lektion om hur metoden fungerar. 
Annars kanske användarna hade varit mer motvilliga att prata högt i den utsträckning de 
nu gjorde. Demonstrationen var av en tillräckligt elementär karaktär för att metoden inte 
skulle uppfattas som svår vilket var viktigt då vi absolut inte ville att användarna skulle 
känna sig besvärade av metoden. Detta hade i så fall kunnat återspegla sig i svaren i 
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formuläret. Vi ville att användarna skulle tänka högt utan att själva känna sig förhindrade 
av att behöva verbalisera sina tankar på det sätt som metoden beskriver. 
 
Metoden fungerade också bra då användarna verbaliserade sina tankar om iPodens 
fysiska gränssnitt och den lilla skärmen. Man hade kunnat befara att de mest skulle 
kommentera det grafiska grässnittets utformning. Utifrån dessa svar framkom det 
exempelvis med stor tydlighet att de flesta användare upplevde det besvärligt att skriva 
text på iPodens tangentbord. 
 
Under testet gavs användarna hjälp från testledaren, men endast om hjälpen berörde 
områden som inte var av intresse, oftast det grafiska gränssnittet. Vi anser att den hjälp vi 
gav användarna inte påverkar vårt resultats tillförlitlighet då vi endast hjälpte användaren 
om denne hade problem med saker som ej testades. Hade vi inte hjälpt användarna i dessa 
situationer hade detta försvårat vår bedömning av hur de upplevde interaktionen med 
iPoden eftersom problemen de upplevde i den grafiska delen av gränssnittet hade kunnat 
påverka dem i deras syn om den del av gränssnittet vi testade. Vi ansåg även att det inte 
var intressant för oss att testa iPodens grafiska gränssnitt eftersom detta förmodligen inte 
hade varit likt det som prototypen hade haft om den funnits färdigutvecklad till en iPod. 
 
Vi upplevde att testet av knipzoomsfunktionen och pekrörelser gick bra eftersom 
användarna verbalt uttryckte sin uppskattning av dessa funktioner. Däremot hade vi 
kunnat testa möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla skärm på ett bättre 
sätt. Vi missade helt att testa hur användarna upplevde att läsa stora textmängder på 
iPoden och vi borde ha visat bilder på EKG och röntgenplåtar. Stora textmängder hade 
kunnat testas genom att användarna hade fått lösa uppgifter som gick ut på att t.ex. i en 
större textmassa (säg ett urklipp ur en berättelse) finna namnet på en viss person eller att 
de i efterhand skulle förklara vad texten handlade om. Vi hade också kunnat låta dem ta 
del av information om en specifikt utvald pizzeria istället för vilken som helst. Uppgiften 
skulle då ha kunnat vara att på papper skriva ner telefonnumret eller adressen till 
pizzerian. Ändamålet hade varit att med hjälp av kontrollfrågor eller genom att rätta deras 
svar i efterhand kunna se ifall de verkligen tagit del av informationen istället för att, som 
vi nu gjorde, nöja oss med hur användaren sa att det kändes, som mer är ett mått på 
tillfredsställelse än ändamålsenlighet. 

7.1.5 Pilottest 
Vi tycker att det var rätt att användaren inte informerades om att det handlade om ett 
pilottest eftersom detta hade kunnat påverka användaren i hur denne uppträdde under 
testet. Vi förklarade för användaren att vi ville få dennes syn på hur testet genomförts för 
att kunna förbättra de delar som behövdes. Tyvärr hade användaren ont om tid när dessa 
frågor ställdes varför mycket lite tid fanns för användaren att utveckla sina svar. 
Anteckningarna blev bristfälliga på grund av detta och någon fråga glömdes bort i den 
stressade situationen. Trots detta framkom det ändå viss kritik mot testet. Det handlade 
om att användaren hade haft svårt att förstå de tre användbarhetsattributen i det andra 
formuläret varför dessa hade varit svåra att använda för att bedöma frågorna. 
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Trots att vi sa till användaren att denne gärna skulle kritisera oss i utvärderingen kunde 
detta gärna ha påpekats ännu tydligare eftersom kritiken var direkt riktad mot vår 
prestation. Vi borde ha sagt att vi inte skulle ta illa upp på den kritik som användaren 
kom med och att dennes åsikter, speciellt i detta läge, var mycket viktiga. Möjligtvis 
kunde detta ha lösts genom att låta användaren svara på samma frågor i ett formulär 
istället, men då hade ingen möjlighet till att vidareutveckla svaren funnits. 

7.1.6 Heuristisk utvärdering 
Vi valde att utföra en variant av en heuristisk utvärdering, där användarna graderade de 
problem de hittade medan vi inordnade problemen under de 14 designprinciperna. 
Anledningen till att vi involverade användarna att finna problemen är att prototypen är i 
ett så tidigt utvecklingsstadium att det i nuläget är läge att ta reda på användarnas behov 
innan konkreta och smarta designlösningar utformas. Därmed anser vi att det vore fel att i 
nuläget genomföra en expertutvärdering. Samtidigt anser vi att designprinciperna är lite 
för svåra för användarna att arbeta med. Dessa kräver en teoretisk grund för att man 
effektivt ska kunna förstå och arbeta med dem, vilket användarna inte har. Enligt oss bryr 
sig användarna inte om heuristiker utan om behov vilka de vill ha tillgodosedda. 
 
Vi lät användarna gradera problem de fann eftersom de är dem enda som kan bedöma hur 
allvarligt ett problem är då prototypen är i ett så tidigt utvecklingsstadium. Att låta 
användarna gradera problem tycker vi ger tyngd åt vår slutsats om vilka brister som 
måste åtgärdas först, medan arbetet att inordna dem under designprinciperna påvisar 
inom vilka områden den nuvarande prototypen brister. Detta gör det fortsatta 
utvecklingsarbetet lättare då kommande användbarhetsexperter eller 
interaktionsdesigners vet vilka designområden som den nuvarande prototypen har sina 
största brister inom och vilka behov som de är kopplade till. 
 
Vi modifierade graderingsskalan som beskrivs i stycke 3.5 till den som vi använde och 
som finns beskriven i stycke 4.5.1. Anledningen till detta var att vi ansåg att den 
ursprungliga skalan skulle vara för svår för användaren att förstå. Förenklingen av skalan 
innebar att gradering 0 inte medför något problem och därför fyllde den ingen funktion i 
vår utvärdering. 
 
Eftersom prototypen inte fanns tillgänglig att köras på iPoden tvingades vi utföra 
undersökningen genom att låta användarna se och kommentera prototypen på en bärbar 
dator. Eftersom ändamålet var att utvärdera prototypens grafiska användargränssnitt och 
vilka behov den måste tillgodose fanns det ingen anledning att låta användarna titta på 
prototypen genom ett förminskat fönster i datorn. En sådan lösning hade inte korrekt 
efterliknat de på iPoden rådande förhållandena eftersom dess gränssnitt är speciellt 
utformat för en liten skärm, medan datorns gränssnitt inte är det. Datorn var dessutom 
utrustad med en vanlig datormus för att användaren inte skulle behöva känna sig hindrad 
av att navigera i prototypen med hjälp av datorns pekplatta. 
 
Eftersom vi inte besatt någon domänkunskap upplevde vi det ibland svårt att förstå hur 
arbetssituationerna såg ut som behoven var kopplade till. Av denna anledning var det i 
efterhand svårt att tolka vad användaren sade utan att lägga in någon egen bedömning. 
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Under intervjuerna var vi dessutom överlag dåliga på att be användaren förtydliga 
kontexten för oss, för att vi i efterhand skulle förstå problemets verkliga natur vilket 
krävs för att vi ska kunna inordna problemen under designprinciperna. För att inte 
avbryta användaren i sitt resonemang borde vi efteråt gått tillbaka och låtit användaren 
komplettera våra anteckningar i de områden det behövdes. 

7.2 Resultatdiskussion 
Enligt Jakob Nielsen räcker det att man genomför användbarhetstest på fem 
representativt utvalda användare för att man ska finna mer än 85 procent av alla 
användbarhetsproblem. Detta kräver dock att testet genomförs på ett kvalitativt sätt. Det 
kan ifrågasättas om vi har kunskapen och erfarenheten inom området för att det ska 
kunna påstås att vår undersökning höll tillräckligt hög klass för att det skulle ha räckt 
med att träffa fem användare. Vi lade inte heller tillräckligt stort fokus på urvalsprocessen 
för att få en representativ grupp användare. Vår urvalsgrupp var inte tillräckligt stor för 
detta ändamål. Trots att vi tog kontakt med flera användare var det endast ett fåtal av dem 
som svarade och ännu färre av dessa som deltog i undersökningen. Totalt träffade vi sju 
användare och det var endast två av dessa som var anställda läkare med 
arbetslivserfarenhet. Resten var läkarstuderande vars enda erfarenhet var deras praktik. 
Detta borde få konsekvenser för vårt resultat eftersom vi antar att erfarenhet ger andra 
typer av behov. Trots att vi hade kontakt med fler än de fem läkarstuderande vi träffade 
ansåg vi det inte nödvändigt att träffa fler, dels på grund av att de kom från samma 
målgrupp men också utifrån tidsaspekten. Vi befarade att vi inte hade tillräckligt med tid 
för att träffa fler användare. 
 
Utifrån Figur 9 syns det att våra läkarstuderande har större erfarenhet av mobiltelefoner 
och datorer än de riktiga läkarna. Det kan dock inte helt uteslutas att detta är en slump. 
Men utifrån svaren i undersökningen syns det dessutom att de läkarstuderande 
användarna ställer sig mer positiva till iPoden än vad läkarna gör, vilket påverkar 
validiteten för denna del av resultatet. Man kan spekulera om ifall fler läkare hade svarat 
på liknande sätt som de läkare vi träffade gjorde. I så fall hade vårt slutresultat sett 
annorlunda ut ifråga om hur positivt inställda användarna är till iPodens fysiska 
gränssnitt. 
 
Det hade varit mycket intressant ifall vi hade fått träffa några användare vars 
arbetslivserfarenhet av patientjournaler sträcker sig över 30 år. Vår gissning är att dessa 
användare inte hade varit lika positivt inställda till iPoden som verktyg inom vården som 
de läkarstuderande användarna gjorde. Men detta är mest spekulationer, faktum är dock 
att erfarna användare hade gett en större tyngd åt resultaten. 
 
Överlag uppfattade vi att läkarstuderande har lite annorlunda åsikter än läkarna. De var i 
synnerhet lite bättre på att förstå och använda iPodens funktioner, speciellt för att skriva 
text. Denna funktion hade nästan alla användare lite svårt att använda på ett 
tillfredsställande sätt. Användarnas uppfattning av textinmatningen kanske påverkas av 
avsaknaden av den haptiska återkopplingen när man rör fingret över iPodens platta skärm 
jämfört med den man får när man för fingret över knappsatsen på en vanlig mobiltelefon. 
Trots att dessa tangenter är ungefär lika små som de i iPoden upplevs vanligtvis 
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mobiltelefoner inte som svåra att använda för textinmatning. Detta är dock inget vi kan 
svara på eftersom undersökningen inte gjordes i jämförelse med mobiltelefoner eller 
liknande enheter. När det gäller hur effektivt användarna matade in text tror vi att 
resultaten hade sett annorlunda ut om användarna fått använda iPoden under en längre tid 
innan testet. Vårt antagande är att arbetet hade utförts mer effektivt. Men detta gick inte 
att tillgodose då vi endast hade en iPod touch till vårt förfogande. 
 
Att vi ibland inte riktigt förstår den rådande kontexten ett behov är kopplat till gör att vår 
bedömning av vilka designprinciper problemet faller under kan bli bättre. 
Begränsningarna i resultatet från diskussionen om prototypen ligger därmed i risken att vi 
ibland kan ha misstolkat vad användaren verkligen menade. Diskussionen gav oss dock 
det resultat vi eftersträvade, dvs. användarna fann flera konkreta problem i prototypen 
och kom med många behov de vill ha tillgodosedda. 
 
Våra resultat är tillfredsställande eftersom de med lätthet kan användas av andra 
användbarhetsexperter eller interaktionsdesigners med uppdrag att vidareutveckla 
prototypen. Att vi har inordnat problemen under designprinciper gör det lättöverskådligt 
inom vilka områden som prototypen har sina största brister.
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Bilaga 1: Frågeformulär användare 1 
 

anonymt frågeformulär 
(del 1) 

 
Arbetslivserfarenhet 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta med patientjournaler? 

Antal år: 2 
 
 

Allmän datorvana 

Nedan följder några alternativ på vad en normal dator kan användas till. Fyll i hur ofta du använder en 
dator till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ordbehandling 
(t.ex. Word) 

     

E-post/Chatprogram      

Lyssna på musik      

Titta på film/TV      

Datorspel      

Informationssökning 
(t.ex. Google) 

     

Internet i övrigt      



 

 

 
Mobilanvändning 

Nedan följder några alternativ på vad en modern mobiltelefon kan användas till. Fyll i hur ofta du 
använder din mobiltelefon till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ringa      

Skicka SMS/MMS      

Lyssna på musik      

Ta bilder      

Ringa videosamtal      

Surfa på Internet      

Planera med almanackan      

Spela      

Titta på TV      



 

 

 
anonymt frågeformulär 

(del 2) 
 

Interaktion med iPod-touch 

Hur upplevde du zoomfunktionen i iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du iPodens navigeringsfunktion som att t.ex. byta bilder i bildalbumen eller att röra sig i 
en inzoomad karta? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du att skriva text med iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla gränssnitt? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Utifrån den erfarenhet du fått idag, skulle du kunna tänka dig att arbeta med grafiska patientjournaler 
med en iPod-touch eller liknande handhållna enheter med pekskärm? 

Ja  

Nej  



 

 

Bilaga 2: Frågeformulär användare 2 
 

anonymt frågeformulär 
(del 1) 

 
Arbetslivserfarenhet 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta med patientjournaler? 

Antal år: 2 
 
 

Allmän datorvana 

Nedan följder några alternativ på vad en normal dator kan användas till. Fyll i hur ofta du använder en 
dator till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ordbehandling 
(t.ex. Word) 

     

E-post/Chatprogram      

Lyssna på musik      

Titta på film/TV      

Datorspel      

Informationssökning 
(t.ex. Google) 

     

Internet i övrigt      



 

 

 
Mobilanvändning 

Nedan följder några alternativ på vad en modern mobiltelefon kan användas till. Fyll i hur ofta du 
använder din mobiltelefon till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ringa      

Skicka SMS/MMS      

Lyssna på musik      

Ta bilder      

Ringa videosamtal      

Surfa på Internet      

Planera med almanackan      

Spela      

Titta på TV      



 

 

 
anonymt frågeformulär 

(del 2) 
 

Interaktion med iPod-touch 

Hur upplevde du zoomfunktionen i iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du iPodens navigeringsfunktion som att t.ex. byta bilder i bildalbumen eller att röra sig i 
en inzoomad karta? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du att skriva text med iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla gränssnitt? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Utifrån den erfarenhet du fått idag, skulle du kunna tänka dig att arbeta med grafiska patientjournaler 
med en iPod-touch eller liknande handhållna enheter med pekskärm? 

Ja  

Nej  



 

 

Bilaga 3: Frågeformulär användare 3 
 

anonymt frågeformulär 
(del 1) 

 
Arbetslivserfarenhet 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta med patientjournaler? 

Antal år: 2,5 
 
 

Allmän datorvana 

Nedan följder några alternativ på vad en normal dator kan användas till. Fyll i hur ofta du använder en 
dator till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ordbehandling 
(t.ex. Word) 

     

E-post/Chatprogram      

Lyssna på musik      

Titta på film/TV      

Datorspel      

Informationssökning 
(t.ex. Google) 

     

Internet i övrigt      



 

 

 
Mobilanvändning 

Nedan följder några alternativ på vad en modern mobiltelefon kan användas till. Fyll i hur ofta du 
använder din mobiltelefon till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ringa      

Skicka SMS/MMS      

Lyssna på musik      

Ta bilder      

Ringa videosamtal      

Surfa på Internet      

Planera med almanackan      

Spela      

Titta på TV      



 

 

 
anonymt frågeformulär 

(del 2) 
 

Interaktion med iPod-touch 

Hur upplevde du zoomfunktionen i iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du iPodens navigeringsfunktion som att t.ex. byta bilder i bildalbumen eller att röra sig i 
en inzoomad karta? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du att skriva text med iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla gränssnitt? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Utifrån den erfarenhet du fått idag, skulle du kunna tänka dig att arbeta med grafiska patientjournaler 
med en iPod-touch eller liknande handhållna enheter med pekskärm? 

Ja  

Nej  



 

 

Bilaga 4: Frågeformulär användare 4 
 

anonymt frågeformulär 
(del 1) 

 
Arbetslivserfarenhet 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta med patientjournaler? 

Antal år: 2 
 
 

Allmän datorvana 

Nedan följder några alternativ på vad en normal dator kan användas till. Fyll i hur ofta du använder en 
dator till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ordbehandling 
(t.ex. Word) 

     

E-post/Chatprogram      

Lyssna på musik      

Titta på film/TV      

Datorspel      

Informationssökning 
(t.ex. Google) 

     

Internet i övrigt      

 



 

 

 
Mobilanvändning 

Nedan följder några alternativ på vad en modern mobiltelefon kan användas till. Fyll i hur ofta du 
använder din mobiltelefon till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ringa      

Skicka SMS/MMS      

Lyssna på musik      

Ta bilder      

Ringa videosamtal      

Surfa på Internet      

Planera med almanackan      

Spela      

Titta på TV      

 



 

 

 
anonymt frågeformulär 

(del 2) 
 

Interaktion med iPod-touch 

Hur upplevde du zoomfunktionen i iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du iPodens navigeringsfunktion som att t.ex. byta bilder i bildalbumen eller att röra sig i 
en inzoomad karta? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du att skriva text med iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla gränssnitt? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Utifrån den erfarenhet du fått idag, skulle du kunna tänka dig att arbeta med grafiska patientjournaler 
med en iPod-touch eller liknande handhållna enheter med pekskärm? 

Ja  

Nej  



 

 

Bilaga 5: Frågeformulär användare 5 
 

anonymt frågeformulär 
(del 1) 

 
Arbetslivserfarenhet 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta med patientjournaler? 

Antal år: 1 
 
 

Allmän datorvana 

Nedan följder några alternativ på vad en normal dator kan användas till. Fyll i hur ofta du använder en 
dator till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ordbehandling 
(t.ex. Word) 

     

E-post/Chatprogram      

Lyssna på musik      

Titta på film/TV      

Datorspel      

Informationssökning 
(t.ex. Google) 

     

Internet i övrigt      

 



 

 

 
Mobilanvändning 

Nedan följder några alternativ på vad en modern mobiltelefon kan användas till. Fyll i hur ofta du 
använder din mobiltelefon till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ringa      

Skicka SMS/MMS      

Lyssna på musik      

Ta bilder      

Ringa videosamtal      

Surfa på Internet      

Planera med almanackan      

Spela      

Titta på TV      

 



 

 

 
anonymt frågeformulär 

(del 2) 
 

Interaktion med iPod-touch 

Hur upplevde du zoomfunktionen i iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du iPodens navigeringsfunktion som att t.ex. byta bilder i bildalbumen eller att röra sig i 
en inzoomad karta? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du att skriva text med iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla gränssnitt? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Utifrån den erfarenhet du fått idag, skulle du kunna tänka dig att arbeta med grafiska patientjournaler 
med en iPod-touch eller liknande handhållna enheter med pekskärm? 

Ja  

Nej  



 

 

Bilaga 6: Frågeformulär användare 6 
 

anonymt frågeformulär 
(del 1) 

 
Arbetslivserfarenhet 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta med patientjournaler? 

Antal år: 12 
 
 

Allmän datorvana 

Nedan följder några alternativ på vad en normal dator kan användas till. Fyll i hur ofta du använder en 
dator till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ordbehandling 
(t.ex. Word) 

     

E-post/Chatprogram      

Lyssna på musik      

Titta på film/TV      

Datorspel      

Informationssökning 
(t.ex. Google) 

     

Internet i övrigt      

 



 

 

 
Mobilanvändning 

Nedan följder några alternativ på vad en modern mobiltelefon kan användas till. Fyll i hur ofta du 
använder din mobiltelefon till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ringa      

Skicka SMS/MMS      

Lyssna på musik      

Ta bilder      

Ringa videosamtal      

Surfa på Internet      

Planera med almanackan      

Spela      

Titta på TV      

 



 

 

 
anonymt frågeformulär 

(del 2) 
 

Interaktion med iPod-touch 

Hur upplevde du zoomfunktionen i iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du iPodens navigeringsfunktion som att t.ex. byta bilder i bildalbumen eller att röra sig i 
en inzoomad karta? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du att skriva text med iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla gränssnitt? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Utifrån den erfarenhet du fått idag, skulle du kunna tänka dig att arbeta med grafiska patientjournaler 
med en iPod-touch eller liknande handhållna enheter med pekskärm? 

Ja  

Nej  



 

 

Bilaga 7: Frågeformulär användare 7 
 

anonymt frågeformulär 
(del 1) 

 
Arbetslivserfarenhet 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta med patientjournaler? 

Antal år: 11 
 
 

Allmän datorvana 

Nedan följder några alternativ på vad en normal dator kan användas till. Fyll i hur ofta du använder en 
dator till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ordbehandling 
(t.ex. Word) 

     

E-post/Chatprogram      

Lyssna på musik      

Titta på film/TV      

Datorspel      

Informationssökning 
(t.ex. Google) 

     

Internet i övrigt      

 



 

 

 
Mobilanvändning 

Nedan följder några alternativ på vad en modern mobiltelefon kan användas till. Fyll i hur ofta du 
använder din mobiltelefon till följande aktiviteter. 

 Dagligen Några gånger 
i veckan 

Några gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

      

Ringa      

Skicka SMS/MMS      

Lyssna på musik      

Ta bilder      

Ringa videosamtal      

Surfa på Internet      

Planera med almanackan      

Spela      

Titta på TV      

 



 

 

 
anonymt frågeformulär 

(del 2) 
 

Interaktion med iPod-touch 

Hur upplevde du zoomfunktionen i iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du iPodens navigeringsfunktion som att t.ex. byta bilder i bildalbumen eller att röra sig i 
en inzoomad karta? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du att skriva text med iPoden? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Hur upplevde du möjligheten att ta del av information genom iPodens lilla gränssnitt? 

Mycket effektiv                              Inte effektiv 

Mycket tillfredsställande                              Inte tillfredsställande 

Mycket ändamålsenlig                              Inte ändamålsenlig 

Utifrån den erfarenhet du fått idag, skulle du kunna tänka dig att arbeta med grafiska patientjournaler 
med en iPod-touch eller liknande handhållna enheter med pekskärm? 

Ja  

Nej  

 
 
 


