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Sammanfattning 
Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet var i behov av att 
utvärdera användbarheten på den prototyp som de tagit fram för mätning av 
fysiologiska parametrar i distribuerad vård. Syftet blev därför att genom att använda 
metoder så som heuristiska och summativa utvärderingar ta reda på vilka behov och 
krav som de tänkta användarna ställer på användargränssnitt som används inom 
distribuerad vård. För att kunna genomföra dessa metoder genomfördes studiebesök, 
användaranalys, fokusgrupper, kontextuell utforskning och en funktionsanalys. 
Resultatet av de två utvärderingarna visar att användarna ställer höga krav på den här 
typen av användargränssnitt, framförallt gällande säkerställande av identitet och 
anpassning till användarnas verklighet. 

Abstract 
The department of Biomedical Engineering at Linköping University needed an 
usability evaluation of their prototype developed for measuring physiological 
parameters in distributed healthcare. The purpose of the thesis was to find needs and 
demands that future users feel that user interfaces for distributed healthcare should 
fulfill. This was done by using methods such as heuristics and summative evaluations, 
a number of actions such as visits, user analysis, focus groups, contextual inquire, and 
functions analyses were carried out to be able to implement these methods. The result 
of the two evaluations shows that users have high demands on these types of user 
interfaces, the most important aspects were that the systems ability to be able to 
identify users and caretakers and the adaptation to the user’s reality. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En stor förändring av sjukvården är att vänta i framtiden. Det nuvarande systemet, där 
mycket av vården utförs på storsjukhusen, förväntas bytas mot ett system där mer och 
mer kan göras närmare vårdtagaren. Den nya vårdformen har många olika 
benämningar, såsom telemedicin, hemsjukvård, distribuerad vård, etc. Den mest 
heltäckande benämningen är dock distribuerad vård och kommer därför att användas i 
detta arbete. För att underlätta denna förändring utvecklas olika sensorlösningar, 
beslutstödssystem och kommunikationslösningar. (Rattfält L., Hult P. Lindén M., 
2004) 

På institutionen för medicinsk teknik (IMT) vid Linköpings universitet har området 
distribuerad vård, speciellt med inriktning på fysiologisk mätteknik varit i fokus. 
Området är nationellt så väl som internationellt ett växande forskningsområde. 
Institutionens forskning baseras på behov inom hälso- och sjukvård och sker i nära 
samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker. En prototyp, avsedd 
för distribuerad vård har utvecklats av IMT för att kommunicera med olika sensorer 
genom att ta emot signaler från bland annat EKG och stetoskop. Prototypen är nu redo 
för de första användartesterna. 

För att fördelarna som tillförs med den nya tekniken verkligen ska upptäckas av 
målgruppen är det viktigt att användarna känner att systemet kan användas utan att det 
upplevs som att gränssnittet är ett hinder för att utföra deras arbete. Det finns många 
faktorer som inverkar på hur användaren upplever interaktionen med systemet. 

1.2 Syfte 
Examensarbetet avser att presentera och analysera de behov och krav som den tänkta 
målgruppen ställer på användargränssnitt som används inom området distribuerad 
vård. Genom att använda olika metoder såsom heuristiska och summativa 
utvärderingar, ska användbarhetsproblem fastställas och analyseras. 

Som verktyg för arbetet är målsättningen att använda en tidigare utvecklad prototyp 
(IRIS, ett system för mätning av fysiologiska parametrar i distribuerad vård). Arbetet 
avser att utvärdera prototypen i verklig vårdmiljö för att sammanställa de 
användbarhetsproblem som prototypen innehåller samt presentera eventuella förslag 
på utveckling. 

1.3 Avgränsningar 
På grund av examensarbetet endast spände över tio veckor uppstod det svårigheter 
med att samla tillräckligt många deltagare för att kunna utvärdera prototypen med alla 
tänkta användargrupper. Med anledning av detta gjordes exempelvis inga tester med 
läkare. Då examensarbetet sträcker sig över en begränsad tid har arbetets resultat 
avgränsats till att stor del bestå av författarens tolkningar och uppfattningar och 
resultaten kan inte anses som statistiskt säkerställt. 

1.4 Målgrupp 
Den tänkta läsaren av rapporten har viss kunskap om användargränssnitt och bör veta 
vad ett användargränssnitt är samt ha praktisk erfarenhet av några olika typer av 
användargränssnitt. Läsaren förväntas även ha viss grundläggande teknisk kunskap. 
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Några förkunskaper inom kunskapsområdet användbarhet krävs inte. Inte heller 
förväntas läsaren ha domänkunskap inom distribuerad vård eller ansvarsfördelningen 
av vård mellan kommun och landsting. 

1.5 Struktur 
Uppsatsen är strukturerad enligt ett, för arbetet givet upplägg. Inledningen ger en 
bakgrund till examensarbetet. Varför skulle det utföras? Vad var syftet? Vidare 
beskrivs vilka avgränsningar som ansågs nödvändiga. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av den tänkta läsaren samt en genomgång av rapportens struktur. Andra 
kapitlet innehåller den teori som ligger till grund för examensarbetet. Efter 
teorikapitlet kommer metodkapitlet som består av två delar; metodbakgrund och 
metodutförande. När metoderna och utförandet är avklarat presenteras resultatet av 
arbetet. Först i diskussionskapitlet introduceras undersökarens syn på utförandet och 
resultatet. Diskussionen är uppdelad i två delar, där den första delen diskuterar kring 
den metod som valdes medan den andra delen diskuterar kring resultat och slutsatser 
av arbetet 
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2 Teori 
Kapitlet redogör för tre övergripande områden, först behandlas ansvarfördelningen 
mellan Landstinget och kommunen, därefter följer en del som behandlar tidigare 
forskning kring teknik inom vård och hemtjänst och slutligen ges en teoretisk 
beskrivning av termen användbarhet. 

2.1 Ansvarsfördelningen mellan Landstinget och kommunen 
Det finns stora skillnader mellan vad sjuksköterskor får göra beroende på om de 
jobbar inom Landstinget eller kommunen. Stycket avser att beskriva denna 
problematik. Den reform som skilde Landstinget och kommunen åt var ädelreformen 
som trädde i kraft den första januari 1992. Anledningen till reformen var ”…den 
oklara ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan kommuner och landsting och bristen 
på samverkan mellan huvudmännen, allt fler medicinskt färdigbehandlande patienter 
inom sjukvården samt de ökade kostnaderna som hängde samman med allt fler äldre 
med behov av vård och omsorg.” (Socialstyrelsen, 1996:2, s. 19) 

Ädelreformen innebar att kommunen fick det övergripande ansvaret för långvarig 
service, vård och omsorg till äldre och handikappade. Det medförde att kommunerna 
fick ansvar för hälso- och sjukvård där läkare inte krävs; i särskilda boenden och 
dagverksamheter. Till särskild boendeform räknas olika typer av serviceinrättningar, 
såsom servicehus, äldreboende, ålderdomshem, gruppboende och sjukhem. Inom 
dessa särskilda boendeformer har kommunerna ansvar för enklare tekniska 
hjälpmedel. (Socialstyrelsen, 1996:2) Varje kommun ska alltså erbjuda en god hälso- 
och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform som kommunen ansvarar för. En 
kommun får även erbjuda hemsjukvård om det inte är sådan hälso- och sjukvård som 
behöver ordineras av läkare. (HSL, 18§) 

Att kommunerna fick ansvar för hälso- och sjukvården, exklusive läkarinsatserna har 
lett till att många äldre människor har fått skickas fram och tillbaka mellan sitt boende 
och sjukhus för olika läkarbesök om det behövs mer avancerade tekniska hjälpmedel. 
”I takt med att äldrevården blir allt mer tekniskt, medicinskt och omvårdnadsmässigt 
krävande, måste därför personalen och verksamheten tillföras erforderliga resurser 
och kompetens. Ett särskilt allvarligt problem för patienterna i det särskilda boendet är 
att kommunikationerna mellan sjukhus, äldreomsorg i särskilt boende och primärvård 
ofta är undermåliga. Det är fortfarande vanligt att grundläggande information om 
patienter som kommer till särskilt boende från sjukhuset anländer starkt försenad – 
eller inte alls. Systematisk information till primärvården om samma patient saknas 
alltid. De stora bristerna i kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och 
äldreomsorg kring de enskilda patienterna medför att det nu är nödvändigt att reglera 
detta område med tydligt föreskrifter.” (Socialstyrelsen, 1996:2, s. 12) 

Citatet är hämtat från ädelreformens slutrapport och visar tydligt att det behövs mer 
resurser och kompetens för att säkerställa kvalitén inom äldreomsorgen. Därför börjar 
det nu dyka upp produkter inom hälso- och sjukvården för att underlätta för personal 
och vårdtagare. 
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2.2 Användbarhetsutveckling inom ny teknik för vård och 
hemtjänst 

Teknik införs i allt större utsträckning inom vård och hemtjänst. Nu börjar den 
tekniska utvecklingen göra det möjligt att förverkliga de visioner som funnits i många 
år. 

1996 kom Gómez E.J., mfl. fram till att tekniken ska låta användarna fokusera på 
huvuduppgiften och programvara ska ge ett stöd utan att användaren ska behöva tänka 
på hur systemet fungerar eller går tillväga för att kommunicera med andra system. Det 
visade sig också att användarna inte stördes så mycket av fördröjningar som kan 
uppkomma vid realtidskommunikation. Jämfört med liknande system optimerades 
informationsutbytet mellan applikationerna vilket gjorde det möjligt att implementera 
systemet med uppkopplingar med låg överföringskapacitet. Det praktiska med 
systemet är sättet att hantera realtidskonsultation som ett tillägg till den redan 
existerande bilddiagnosprogramvaran. Genom att använda liknande 
användargränssnitt till både de lokala och distansapplikationerna blev övergången för 
vanliga användare mycket effektiv. Genom att hålla nere antalet moment som krävdes 
för att utföra en uppgift underlättades inlärningen och det tog nybörjare ungefär sex 
veckor att bemästra användargränssnittet lika effektivt som en expertanvändare. 
(Gómez, E.J. mfl., 1996) 

2004 genomfördes en enkätstudie bland vårdpersonal i Katrineholms kommun samt 
vid ett demensboende i Linköping. Enkäten besvarades av personal från hemtjänsten 
och äldreboenden. Materialet i rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer av 
sammanlagt drygt 90 personer. (Rattfält L., Hult P., Lindén M., 2004) 
Undersökningen visar på att relativt många använder sig av teknik i sin vardag. ”Det 
man fann var att de var väl förtrogna med t.ex. mobiltelefoner och stereo/video men 
mindre med exempelvis digitalkameror. Ungefär hälften anser att deras datakunskaper 
är tillräckliga för det behov de har idag men ändå är fyra femtedelar positivt inställda 
till att utbilda sig vidare på området. Detta visar på en vilja att lära sig, vilket är en bra 
och viktig grund att stå på i all utbildning.” (Rattfält L., Hult P. Lindén M., 2004, s 9) 

För vilka utvecklas då den nya tekniken? I rapporten ”Gränssnitt för mobil 
övervakning inom hemsjukvård” diskuterar Nordberg, J. hur resultatet hade blivit om 
yngre testanvändare använts. ”En personal som är uppvuxen med datorer både i 
utbildningen, på fritiden och i jobbet. Det förändrar förutsättningarna för gränssnittet 
en hel del. Kanske skulle gränssnittet ha testats på yngre vårdpersonal eller 
vårdutbildningsstudenter för att anpassas för dem som kommer använda det?” 
(Nordberg, J., 2003) 

Trots alla framsteg inom medicinsk teknik visar forskning att med den nya tekniken 
kan exempelvis verbal kommunikation gå förlorad. Enligt Beuscart-Zéphir, M.C. mfl. 
fanns en skillnad i arbetssätt på de ställen som använde pappersbaserade 
journalsystem gentemot de som infört datoriserade alternativ. Det traditionella 
systemet använde pappersformulären mest som minnesanteckningar och 
kompletterade dem med verbal kommunikation mellan läkare och sjuksköterska. I de 
datoriserade systemen skrev läkarna in ordinationer till sjuksköterskorna i sin dator, 
sen gick sjuksköterskorna till sin dator och läste vad de skulle göra under dagen. Det 
nya arbetssättet som inte längre tvingade fram en verbal kommunikation ledde till 
problem och missförstånd då läkarna besatt viss kunskap och sjuksköterskorna en 
annan. (Beuscart-Zéphir, M.C. mfl., 2005) 
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2.3 Användbarhet 
1959 lyftes tanken om ergonomi för datorer. Idéerna kring användbarhet växte sakta 
fram från dessa grunder och det antas att den första definitionen av användbarhet 
skrevs 1971 av R B Miller. (Faulkner, 2000) 

Internationella standardiseringsorganisationen gav 1998 ut ISO/DIS 9241-11 som 
innehåller en definition av användbarhet: ”3.1 usability: 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.” (ISO/DIS 9241-11, 1998) 

Definitionen menar att användbarhet är graden av vilken en produkt kan användas av 
en specifik användare för att utföra en specifik uppgift. 

Graden av användbarhet mäts i tre olika parametrar, vilka är: 

• Effectiveness: Till vilken grad kan en användare utföra funktioner som 
förväntas av systemet. 

• Efficiency: Till vilken grad kan användaren lyckas utföra en uppgift på så kort 
tid eller till en så låg kostnad som möjligt. 

• Satisfaction: Till vilken grad är användaren nöjd med systemet och det resultat 
som ges. 

Ett problem med ISO-standarden är att den inte beskriver vid vilken grad av de olika 
parametrarna som systemet anses vara användbart. En annan viktig aspekt är att 
inlärningstid inte tas upp i standarden, dock kan man tolka det som att ett effektivt 
system även ska gå snabbt att lära sig.(Faulkner, 2000) 

Det finns många olika sätt att se på vad användbarhet är. Nielsen anser att begreppet 
användbarhet inte är en endimensionell egenskap som ett användargränssnitt har. 
Användbarhet består istället av en mängd komponenter som påverkar ett system. 
(Nielsen, J., 1993) 

Nielsen delar upp användbarhet i fem olika grupper: 

• Learnability: Systemet ska vara lätt att lära så att användaren snabbt kan 
använda systemet och få resultat.  

• Efficiency: Systemet ska vara ändamålsenligt. När användaren har lärt sig 
systemet ska det vara möjligt att uppnå en hög produktivitet. 

• Memorability: Systemet ska vara lätt att komma ihåg. En användare ska kunna 
använda systemet efter ett längre uppehåll utan att behöva lära sig hur det 
fungerar på nytt. 

• Errors: Systemet ska ha en låg felfrekvens av både systemfel och 
användbarhetsproblem. Användarens handhavande av systemet ska inte leda 
till fel när systemet används, om de ändå uppstår fel ska systemet lätt kunna 
återhämta sig från dem. Det får inte förekomma några allvarliga fel. 

• Satisfaction: Systemet ska vara trevligt att använda, användarna ska vara nöjda 
med systemet och tycka om det. (Nielsen, J., 1993) 

2.3.1 Användarvänlighet eller användbarhet? 
När datorer började tillverkas sågs användare som något besvärligt som var i vägen 
för utvecklingen. På den här tiden användes termen användarvänligt för att beskriva 
ett lättanvänt system. Enligt Nielsen är den termen inte passande, (Nielsen, J., 1993) 
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Faulkner är inne på samma bana ”In some ways, usability builds on the older idea of 
user friendliness. This was the term that was popularly used to describe whether or not 
a system was easy for the user to operate.” (Faulkner, 2000, s 8) 

Enligt Nielsen har användare har inget behov av att maskiner ska vara vänliga mot 
dem, de vill bara att maskinerna inte ska hindra dem när de försöker göra sitt arbete. 
Han säger även att olika användare har olika behov och ett system som är 
användarvänligt gentemot en användare kan vara väldigt frustrerande för en annan. 
Därför bör termen användbarhet användas istället för användarvänlighet. (Nielsen, J., 
1993) 

Nielsen och Faulkner är inte ensamma med att ifrågasätta termen användarvänlighet 
som ett sätt att mäta det perfekta systemet. Norman och Draper förbjöd termen så 
tidigt som 1986. Uppenbarligen drevs de till vansinne över att ingen hade förmågan 
att beskriva exakt vilka fördelar ett system hade bara för att det var lätt att använda. 
(Faulkner, 2000) 

Trots allt lever termen kvar än idag, framförallt i reklam för olika system. Termen har 
blivit en del av allmänhetens vardagsvokabulär, där man nu beskriver alla möjliga 
olika saker som användarvänliga. 
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3 Metod 
Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första avser att ta upp relevanta metoder som är 
lämpliga enligt ett ramverk, framtaget 2004 av Jonas Löwgren och Erik Stolterman 
för boken Design av informationsteknik. Ramverket beskrivs nedan. Den andra delen 
beskriver vilka metoder som använts och på vilket sätt de har använts. 

3.1 Metodbakgrund 
Under arbetsgång har ett flertalet olika metoder och tekniker använts. För att ge 
arbetet struktur har ett ramverk hämtats från Löwgren och Stoltermans 
aktivitetsorienterade uppdelning av metoder och tekniker. 

Ramverket består av fem olika faser: undersökning, utforskning, komposition, 
värdering och koordination. (Löwgren och Stolterman, 2004, s. 85) Dessa kommer att 
beskrivas mer utförligt nedan. 

3.1.1 Undersökning 
Undersökningsfasen analyserar hur situationen ser ut innan processen inleds. Enligt 
Nielsen är det första steget i en användbarhetsprocess att studera de tänkta användarna 
och hur produkten ska användas. (Nielsen, J.,1993) 

”By knowing the users’ work experience, educational level, age, previous computer 
experience, and so on, it is possible to anticipate their learning difficulties to some 
extent and to better set appropriate limits for the complexity of the user interface.” 
(Nielsen, J., 1993, s.74) 

Som Nielsen påpekar i citatet ovan är det bra att veta så mycket som möjligt om 
användarna men det är även viktigt att inte bara se själva användaren utan även alla 
andra som påverkas av produkten på något sätt. Även slutanvändarna ska räknas in 
även om de inte själva använder systemet. Trots att ”lära känna användarna” är den 
mest grundläggande av användbarhetens alla riktlinjer är det ofta svårt för utvecklare 
att få tillgång till användare. (Nielsen, J., 1993) Nästa steg i ramverket är 
utforskningsfasen. 

3.1.2 Utforskning 
Utforskningsfasen tittar på vad som är möjligt att göra utifrån den ursprungssituation 
som undersökningsfasen definierat. (Löwgren & Stolterman, 2004) Nedan följer två 
metoder, fokusgrupp och kontextuell utforskning, som kan användas för att uppnå 
målet med utforskningsfasen. 

Fokusgrupper 
En typ av intervjuform som kan lämpa sig för att utforska ett ämne är fokusgrupper. 
En fokusgrupp består av en liten grupp människor som har en eller ett par 
gemensamma egenskaper såsom ålder, erfarenheter eller yrke. Fokusgruppen leds 
sedan av en moderator i samtal kring ett utvalt ämne. (Nyström, B. Edström, A., 
2004) 

Fokusgruppernas möten kan sammanställas på olika sätt. Ett sätt att dokumentera ett 
möte är att spela in med en videokamera för att sedan transkriberas, vilket betyder att 
dialogen renskrivs samt att andra intryck som kan vara intressanta när man ska tolka 
resultatet antecknas. Därefter gås materialet igenom för att hitta viktiga ord, 
kommentarer och åsikter som har med det valda ämnet att göra. 
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Användningsområden för resultatet kan vara: 

• Förslag till förbättringar 
• Uppföljning av förändringar 
• Idéer till frågor inför enkäter 
• Som ett komplement till andra undersökningar eller för kvalitativ forskning 

(Nyström, B. Edström, A., 2004) 

Fördelar med att använda sig att fokusgrupper är att perspektivet för ämnesområdet 
breddas ”då deltagarna kan föra fram sina åsikter samtidigt som de andra lyssnar och 
fyller på med sina egna erfarenheter”. Detta leder till många olika perspektiv på 
frågeställningarna trots att en fokusgrupp består av relativt få personer. ”Andra 
fördelar är att de är lätta och billigt att genomföra och att de enkelt kan formas för att 
passa aktuella frågeställningar.” (Nyström, B. Edström, A., 2004, s 1) 

Nackdelar med metoden är att resultatet kan bli lidande om man inte lyckas uppnå en 
bra sammansätting av gruppen samt hitta en moderator som på ett bra sätt kan leda 
samtalen. Om dokumentationen inte förenklas kan det bli en tung process som kan 
upplevas som jobbig. (Nyström, B. Edström, A., 2004). 

Vid användning av fokusgrupper finns det ett antal viktiga steg att följa: 

• Bestäm mål och syfte med undersökningen. 
• Formulera en intervjuguide 
• Rekrytera deltagare 
• Rekrytera moderatorer 
• Ordna lokal 
• Bestäm hur materialet ska sammanställas 
• Bestäm hur resultatet ska redovisas 

Nedan beskrivs de olika stegen ingående. När processen med att genomföra en 
fokusgrupp inleds gäller det komma ihåg varför beslutet att genomföra en fokusgrupp 
togs. Vilket ämne var det som man avsåg att undersöka och hur ska resultatet 
användas? (Nyström, B. Edström, A., 2004). 

Nästa steg är att konstruera en intervjuguide. För att göra det delas de aktuella 
frågorna in i övergripande teman eller grupper, dock bör antalet inte vara allt för stort. 
Därefter bör ett par klargörande frågor skapas som visar gruppmedlemmarna olika 
aspekter av varje tema. Det är viktigt att använda enkla ord och öppna frågeställningar 
som är lätta att förstå. (Nyström, B. Edström, A., 2004). 

Vilka som ska delta i fokusgruppen är det tredje steget. Vilka egenskaper bör de ha? 
Det kan vara bra att ha någon reserv ifall någon av de ordinarie medlemmarna inte 
kan komma. (Nyström, B. Edström, A., 2004). 

Steg fyra består i att utse moderatorer. För att arbetet med fokusgruppen ska flyta 
smidigt bör man använda två personer, en som leder samtalen och en som 
dokumenterar det fokusgrupper diskuterar. Det är viktigt att moderatorn har god 
kunskap i ämnet men bör vara neutral och inte påverka fokusgruppens åsikter. För att 
få en balans i fokusgruppen bör moderatorn uppmuntra blyga och hålla tillbaka 
dominanta gruppmedlemmar. (Nyström, B. Edström, A., 2004). 
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När moderatorerna är utsedda är det viktigt att inte glömma att ordna en lämplig lokal 
och att se till att det material som fokusgruppen behöver finns tillgängligt. (Nyström, 
B. Edström, A., 2004). 

Vid intervjutillfället börjar moderatorn med en inledning. Det kan vara korta frågor 
som är enkla att besvara, för att få igång gruppen. När ett tema ska presenteras inleds 
det med hjälp av klargörande frågor som leder till att diskutera olika aspekter av 
ämnet. När inga fler åsikter kommer upp kring temat är det dags att gå vidare till nästa 
tema. Totalt sett kan en passande tid för en träff med en fokusgrupp vara mellan en 
timme till en och en halv timme. (Nyström, B. Edström, A., 2004). 

Sist görs en sammanställning av resultatet från fokusgruppen, det är viktigt att det inte 
går för lång tid mellan sammanställningen och träffen med fokusgruppen så att inget 
glöms bort. Sammanfattningen är tänkt att lyfta fram det som var viktigt och 
återkommande i samtalen. (Nyström, B. Edström, A., 2004). 

Kontextuell utforskning 
En annan metod som kan användas i utforskningsfasen är kontextuell utforskning. 
Kontextuellt utforskande är en samling principer och tekniker som togs fram i slutet 
av 1980-talet. Metoden kommer från en systemutvecklingsfilosofi som heter 
kontextuell design. Kontextuellt utforskande har en grundsyn som går ut på att 
”…systemutveckling ska ta sin utgångspunkt i de blivande användarnas arbete men 
syftar till att berika det genom de nya möjligheter som informationsteknologin ger”. 
(Löwgren & Stolterman, 2004, s 87) 

Konkret innebär kontextuellt utforskande att intervjuer blandas med observationer där 
målet är att få en bred uppfattning av de blivande användarnas vardagssituation. 

Det finns tre grundprinciper för metoden: 

• Kontext: Utforskaren ska inte bara lyssna på vad de intervjuade och 
observerade säger att de gör utan också titta på vad de faktiskt gör. 

• Partnerskap: Det är användarna som vet hur deras arbete fungerar och de ska 
därför få ta del av ansvaret med utforskandet. 

• Fokus: Olika personer har olika fokus, trots att de befinner sig i samma 
situation. Utforskaren bör vara medveten om det och använda den kunskapen 
för att ge utforskningen en större bredd. 

(Löwgren & Stolterman, 2004) 

När det som är möjligt att genomföra i den nuvarande situationen är fastställt, går det 
att genomföra en komposition, vilket är nästa steg i ramverket.  

3.1.3 Komposition 
Kompositionsfasen avgör hur systemet ska se ut för att fylla de behov och krav som 
de tänkta användarna ställer. Löwgren och Stolterman säger det på följande sätt: ”Det 
är en komposition av tekniska och sociala system; av funktion, etik och estetik.” 
(Löwgren & Stolterman, 2004, s. 102) 

För att komma fram till en lämplig komposition krävs det en känsla för 
interaktionsdesign. Det finns också metoder och tekniker som kan stödja 
framtagningen av en lämplig komposition. (Löwgren & Stolterman, 2004) Nedan 
följer en beskrivning av några metoder som kan vara lämpliga. 
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Funktionsanalys 
För att sammanfatta och strukturera vilka funktioner ett system bör ha kan man 
använda sig av en metod som kallas funktionsanalys. 

En funktionsanalys ska visa vad ett system ska göra. Hur funktionerna ska 
implementeras tas ej upp i analysen. När man har listat funktionerna klassificeras de 
utifrån om de är nödvändiga, önskvärda eller onödiga. Det går även att gruppera de 
olika funktionerna i olika områden för att få en överblick. (Löwgren & Stolterman, 
2004) 

Scenario 
För att komplettera funktionsanalysen kan ett scenario användas. Ett scenario är en 
historia som passar bra att använda i början av en utvecklingsprocess för att göra det 
möjligt att bearbeta och visa hur visionen av produkten ser ut. Scenariot beskriver hur 
en viss användare använder det tänkta systemet och utför en viss uppgift. (Löwgren & 
Stolterman, 2004) 

Scenarier kan ha två huvudsyften. Ett syfte är att använda scenarier för att visa på och 
förstå hur användare kommer att påverkas av ett framtida system. Det andra sättet att 
använda scenarier på är under en tidig utvärdering av användargränssnitt. Då kan det 
användas för att få återkoppling från användarna utan att behöva skapa en fungerande 
prototyp. (Nielsen, J., 1993) 

Efter kompositionen följer värderingsfasen. Detta för att avgöra om det som 
kompositionen tagit fram är lämpligt. 

3.1.4 Värdering 
Då det är svårt att hitta metoder som visar om en systemdesigner har gjort rätt etiska 
och estetiska val brukar man i stället värdera produktens lämplighet ur ett 
användbarhetsperspektiv. För att kunna avgöra produktens lämplighet söker man de 
problem som uppkommer då det uppstår en konflikt mellan användargränssnitt och 
användare. (Löwgren & Stolterman, 2004) Nedan beskrivs några utvalda metoder och 
tekniker som kan användas för att identifiera dessa konflikter. 

Heuristisk utvärdering 
En metod är heuristisk utvärdering som görs genom att gå igenom ett 
användargränssnitt och försöka bilda sig en uppfattning om vad som är bra respektive 
dåligt med det. Helst ska sådana utvärderingar göras enligt bestämda regler och 
riktlinjer. En del samlingar med riktlinjer innehåller väldigt många riktlinjer, ibland 
flera hundra. Många tycker att det är hämmande för utvecklaren, därför används ofta 
en bantad version med ungefär tio stycken mer övergripande tumregler. (Nielsen, J., 
1993) 

Jacob Nielsens tumregler från 1994: 

• Visibility of system status: Systemet ska alltid hålla användaren informerad 
om vad systemet gör genom att ge återkoppling inom rimlig tid. 

• Match between system and real world: Systemet bör använda ett språk 
som användare känner igen sig i, ord, fraser och upplägg ska kännas igen från 
vardagssituationen snarare än ifrån systemutveckling. Genom att använda ett 
verklighetsanknutet upplägg ges informationen en naturlig och logisk struktur. 

• User control and freedom: Användare väljer ibland systemfunktioner av 
misstag och behöver en tydligt markerad ”nödutgång” för att kunna lämna ett 
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läge som de inte vill vara i utan behöva ge sig in i krångliga val i menyer. 
Funktioner som gör att användare kan ångra eller göra om en aktivitet 
understödjer användarens känsla av kontroll och frihet vilket I sin tur främjar 
lustan att utforska ett program på egen hand. 

• Consistency and standards: En användare ska inte behöva fundera på om 
olika ord, situationer och valmöjligheter betyder samma sak. Följ plattformens 
upplägg. 

• Error prevention: Även om det är bra med välformulerade 
felmeddelanden är det ännu bättre med ett noggrant utformat system som 
motverkar att fel uppstår överhuvudtaget. Antingen kan man ta bort situationer 
där fel uppstår eller så kan man motverka felet genom att be användaren göra 
det som krävs innan en funktion påbörjas. 

• Recognition rather than recall: Minimera de saker som användaren 
behöver komma ihåg genom att synliggöra valmöjligheter, funktioner och 
objekt. Användare ska inte behöva komma ihåg information från en del av 
systemet om informationen ska användas i en annan del av systemet. 
Information om hur systemet ska användas bör synas eller finnas lätt 
tillgängligt när det behövs. 

• Flexibility and efficiency of use: Funktioner för att snabba upp 
användandet av systemet för avancerade användare vilket leder till att 
systemet tilltalar både nybörjare och vana användare. Det bör finnas möjlighet 
att skräddarsy gränssnittet efter de funktioner som används mest. 

• Aesthetic and minimalist design: Systemet bör inte visa information som 
är irrelevant eller information som sällan används. All överflödig information 
tävlar med relevant information om användarens uppmärksamhet och det kan 
leda till det blir svårare att se den relevanta informationen. 

• Help users recognize, diagnose, and recover from errors: Felmeddelande 
bör vara skrivna i vardagligt språk, inga förkortningar eller sifferkoder, och 
precisera vad som är fel samt föreslå en lösning på felet. 

• Help and documentation: Även om det ideala är ett system som går att 
använda utan dokumentation är det ofta nödvändigt att bifoga dokumentation 
och hjälptext. Information som bifogas systemet ska vara lätt att söka i och 
skriven utifrån de uppgifter som användaren ska använda systemet till. För att 
dokumentationen inte ska bli för omfattande, är det lämpligt med en lista över 
konkreta steg som ska utföras. 

(Nielsen, J. och Mack, R. L., 1994) 

Formativ utvärdering 
En annan metod som kan användas för att värdera en produkts användbarhet är 
formativ utvärdering. Enlig Nielsen är en formativ utvärdering något som utförs för 
att förbättra ett användargränssnitt under ett iterativt systemutvecklingsarbete. Att det 
är iterativt innebär att processen upprepas cykliskt tills man anser att inget nytt kan 
tillföras. Målet med utvärderingen är att lyfta fram detaljerad information om vad som 
är bra och dåligt samt vad som kan förbättras i användargränssnittet. En passande 
metod är ”thinking-out-loud” som beskrivs i följande stycke. (Nielsen, J., 1993) 

Thinking-out-loud 
Nielsen beskriver metoden som att “By verbalizing their thoughts, users allow an 
observer to determine not just what they are doing with the interface, but also why 
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they are doing it.” (Nielsen, J., 1993, s. 18) Med det menar han att huvudsyftet med 
testet är att ta reda på vilka delar i användargränssnittet som påverkar användarna till 
att göra som de gör.  

Traditionellt utförs ”thinking-out-loud”-tester av en psykolog eller 
användargränssnittexpert som med hjälp av en videokamera filmar testanvändarna för 
att senare, i detalj analysera testet. Den här metoden kan verka skrämmande för 
vanliga utvecklare, men Nielsens forskning visar att personer som läst datavetenskap 
är kapabla att använda metoden. Redan efter mycket lite träning går det att uppnå ett 
effektivt resultat som visar många användbarhetsproblem. (Nielsen, J., 1993) 

Genom testen visar testanvändarna utvärderaren deras syn på systemet. Det är ett 
kostnadseffektivt test som visar missförstånd mellan användarna och 
användargränssnittet. En nackdel med metoden är att det kan kännas onaturligt att 
tänka högt. En del vana användare använder ofta program utan att tänka på varför de 
klickar här eller där och då kan det vara svårt för dem att säga varför de gör som de 
gör. (Lif, 1998) 

Testscenario 
För att förklara för deltagare i ett användartest vad de ska göra kan ett scenario 
användas. Scenarier gör att testanvändaren lättare kan tänka sig in i hur produkten kan 
komma att fungera i verkligheten. 

Det är viktigt att vara noggrann vid utformningen av ett scenario så att det inte 
avslöjar produktens funktioner. Risken är annars att produkten inte kommer att 
fungera i verkligheten, trots positiva omdömen från testanvändare under testet. Om 
exempelvis knappar med text används är det troligt att man undrar om användarna 
förstår vilken knapp som gör vad. I det fallet är det viktigt att scenariot inte avslöjar 
knapparnas funktion utan istället instruerar användarna om vad de ska göra. (Dumas, 
J. S., Redish, J. C., 1999) 

Summativ utvärdering 
Ytterligare en metod är summativ utvärdering, som ger ett mått på hur bra ett 
användargränssnitts övergripande kvalité är. Resultatet ges i kvantitativa data som kan 
användas för att jämföra ett system med ett annat eller för att avgöra hur väl 
användbarhetsmål uppfylls. En vanlig metod för att göra en summativ utvärdering är 
prestandamätningar vilket det står mer om i följande stycke. (Faulkner, 2000) 
(Nielsen, J., 1993) 

Prestandamätningar 
Användbarhetstester är ett mer eller mindre formellt test där de tänkta användarna 
försöker använda systemet eller en prototyp för att genomföra några korta 
testuppgifter. (Löwgren & Stolterman, 2004) Ett mål med testerna är att det ska kunna 
gå att mäta huruvida ett användbarhetsmål uppnås eller ej. (Lif, 1998) 

Löwgren och Stolterman anser att användbarhetstestning är en av de viktigaste 
delarna inom MDI-området (Människa-Dator Interaktion). ”Deras interaktion med 
systemet studeras och man koncentrerar sig speciellt på prestation: hur lång tid tar det 
att lösa uppgifterna, hur många fel gör man, vilka typer av fel, hur ofta rådfrågar man 
användarhandledningen eller experimenthandledaren, och så vidare.” (Löwgren & 
Stolterman, 2004, s. 116-117) 

En fördel med den här metoden är att resultatet ges i faktiska siffror vilket gör det 
lättare att jämföra olika förslag på lösningar. Nackdelar med metoden är att det går åt 
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mycket tid och pengar, det krävs även att tillräcklig kunskap för att kunna använda 
metoden finns. (Nielsen, J., 1993) 

3.1.5 Koordination 
Slutligen koordineras processen för att sammanfatta och samordna processen. Det är 
även viktigt att avgöra hur processen ska gå vidare för att på bästa sätt ta tillvara på 
resultatet. Då ramverket är tänkt att användas i en upprepande arbetsgång så är det 
även viktigt att avgöra om de metoder som använts är lämpliga. 

Koordinationsfasen bör även avgöra om några förändringar i arbetssätten bör göras. 
(Löwgren och Stolterman, 2004)
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3.2 Metodutförande 
Stycket avser att beskriva arbetsgången under examensarbetet samt vilka metoder och 
tekniker som har tillämpats. Strukturen följer det givna ramverket från Löwgren och 
Stolterman. Under utförandet har en prototyp av IRIS, ett system avsett att användas 
inom distribuerad vård använts. Fram till kompositionsfasen var prototypen okänd för 
utvärderaren för att inte påverka tidigare faser, detta för att inte låsa sig vid vissa 
frågeställningar och tankebanor. 

3.2.1 Undersökning 
Den första fasen i ramverket är undersökningsfasen. Syftet med undersökningsfasen 
är att lära känna de tänkta användarna och deras omgivning. För att lära känna 
användarna behöver man först identifiera vilka användarna är, först därefter är det 
möjligt att lära sig mer om dem. I examensarbetet har det utförts genom att först 
analysera vilka som ska använda systemet och sedan göra studiebesök för att lära sig 
mer och förstå ämnesområdet eller domänen som det också kallas. 

Användaranalys 
Användaranalysen gjordes med utgångspunkt från en enkätstudie gjord på IMT. 
(Rattfält L., Hult P., Lindén M., 2004) Studien visar på att personal inom hemtjänst 
och äldreboende har en vilja att både använda och lära sig mer om ny teknik i arbetet 
även om långt ifrån alla anser att de har tillräckliga kunskaper i dagsläget. 

Studiebesök 
Då det är mycket viktigt att känna de tänkta användarna och deras arbetssituation 
besöktes arbetsplatser för att uppnå domänkunskap. Att det inte bara är de som 
använder ett system som påverkas av det var något som togs i beaktning vid besöken. 

Ett studiebesök på Dalsgårdens äldreboende i Gunnebo, som ligger i Västerviks 
kommun, resulterade i en rundtur med möjlighet att ställa frågor till personalen. 
Studiebesöket berikades även med en längre intervju med den sjuksköterska som var 
områdesansvarig för Dalsgården och två andra boenden. Intervjun ledde till insikt i 
behovet av kunskap kring ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting 

Studiebesöket gav också kunskap om vilka tekniska hjälpmedel som används på 
äldreboendet, vilka rutiner de har samt vilken personalsammansättning och hur många 
boende de ansvarar för. 

Avsikten med undersökningsfasen var att ge en bild av den nuvarande situationen, 
vilka är användarna och hur är deras arbetssituation? Med kunskap om den nuvarande 
situationen gick arbetet vidare med utforskningsfasen som byggde vidare på det som 
kom fram under undersökningarna. 

3.2.2 Utforskning 
Utifrån undersökningsfasen söktes de behov och krav som finns på ett system som ska 
användas inom distribuerad sjukvård. 

Undersökningsfasen visade att intressanta användargrupper kunde vara (se bilaga B): 

• Omvårdnadspersonal/undersköterskor 
• Kommunala sjuksköterskor 
• Blivande sjuksköterskor 
• Distriktsköterskor 
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• Läkare 
Metod och användargrupp valdes efter möjlighet. Kontextuell utforskning gjordes på 
två vårdcentraler för att undersöka undersköterskors och distriktssköterskors 
arbetssituation. 

Vidare gavs möjlighet att bilda en fokusgrupp bestående av tre 
sjuksköterskestudenter. 

Detta ledde till att utforskningen genomfördes med tre av de fem användargrupperna, 
nämligen blivande sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor. 
Studiebesöket från undersökningen gav viss kunskap om användargrupperna, 
omvårdnadspersonal och kommunala sjuksköterskor vilket kompletterade resultatet i 
utforskningsfasen. 

Kontextuell utforskning 
Den kontextuella utforskningen utfördes genom besök på två vårdcentraler i 
Norrköping. På den första vårdcentralen deltog en distriktssköterska och två 
undersköterskor var av den ena var avdelningschef. På den andra medverkade 
huvudsakligen en undersköterska men frågor ställdes även till en distriktssköterska.  

Konkret gick den kontextuella utforskningen till på följande sätt, först följde 
utforskaren med personal på vårdcentralen medan de visade vilken utrustning de 
använde sig av och hur den fungerade. Då behov fanns ställdes frågor för att 
förtydliga oklarheter. Vid båda besöken utfördes utforskningen med flera olika 
personer. 

Efter genomgången ställdes övergripande intervjufrågor (se bilaga C1). Besöket 
avslutades med en diskussion kring vad som var viktigt för att ett användargränssnitt 
ska anses fungera bra och vilka egenskaper som ansågs viktiga för ett 
användargränssnitt. 

Fokusgrupp 
Fokusgruppen utfördes genom att de tre gruppmedlemmarna först diskuterade kring 
några övergripande frågeställningar (se bilaga C2) såsom, ”Vad är ett 
användargränssnitt för dig”?, för att sedan bli mer specifika. En frågeställning i taget 
behandlades och när moderatorn ansåg att inget nytt tillfördes gick diskussionen 
vidare till nästa frågeställning. 

3.2.3 Komposition 
Det tredje steget i ramverket är kompositionen, i det här arbetet användes 
kompositionen för att sätta sig in i prototypens funktioner samt för att få en struktur 
över dem. För att uppnå detta användes en funktionsanalys. Värt att notera är att det 
här var första tillfället som prototypen tittades på. 

Funktionsanalys 
Genom att göra en lista över de funktioner som prototypen innehöll och sedan 
klassificera dem efter nödvändiga, önskvärda eller onödiga funktioner erhölls en 
struktur över systemets funktioner. 

Enligt analysen var de nödvändiga funktionerna: 

• Mäta EKG 
• Spela in hjärtljud 
• Spela in lungljud 

 15



• Konsultera läkare 
 

Vidare ansågs följande funktioner vara önskvärda: 

• Logga in, att kunna säkerställa vårdgivarens identitet 
• Välja patient, att registrera vårdtagarens identitet 
• Analysera inspelade signaler 
• Visa placering av inspelat ljud 
• Visa typ av mätt EKG 
• Inställningar 

Analysen visade inte på några funktioner som ansågs onödiga. Med kompositionen 
klar fanns tillräckligt med underlag för att inleda ramverkets fjärde fas, värderingen. 

3.2.4 Värdering 
För att värdera prototypen IRIS användbarhet genomfördes ett flera olika värderingar, 
först en heuristisk utvärdering och sedan formativa utvärderingar. De 
användargrupper som värderingen genomfördes med var omvårdnadspersonal, 
blivande sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor. 

Heuristisk utvärdering 
Den heuristiska utvärderingen utfördes av författaren som har tidigare vana av 
användargränssnitt och användbarhet. Utvärderingen följde de tio tumregler 
fastställda av Jacob Nielsen 1994 som tas upp i metodbakgrunden. Systemet gicks 
igenom en gång per riktlinje med avseende på de frågeställningar som riktlinjen gav. 
(se bilaga E1) 

Formativ utvärdering 
Vid tre olika tillfällen genomfördes formativa utvärderingar, antalet deltagare, tiden 
för att genomföra utvärderingen och även behovet av hjälp från instruktören varierade 
kraftigt beroende på deltagarnas förkunskaper. Tiden för ett test varierade mellan 40 
minuter till upp emot 120 minuter. 

Vid det första tillfället genomfördes en formativ utvärdering med två 
sjuksköterskestudenter. Utvärderingen utfördes enskilt i ett grupprum på Linköpings 
universitet. Det andra tillfället genomfördes på ett äldreboende där totalt tre stycken ur 
personalen deltog gemensamt, en av dem medverkade hela tiden medan de andra två 
bytte med varandra efter halva tiden. Den avslutande utvärderingen genomfördes på 
en vårdcentral, där deltog två personer på samma gång, en undersköterska och en 
sjuksköterska. 

Metoden för utvärderingen var att kombinera testscenarier med ”think-out-loud”-
metoden och sedan avslutningsvis ställa några korta intervjufrågor. (se bilaga E2) 
Utvärderingen bestod av två delar, båda delarna inleddes med att instruktören läste 
upp ett testscenario för att sedan ge uppgifter till testanvändaren under testets gång. 
Under utvärderingen observerade instruktören användarens interaktion med systemet, 
då något utmärkande inträffade antecknades det. Hela utvärderingen filmades även 
med en digitalkamera som var placerad så att både användaren och instruktören 
filmades. Filmerna tolkades sedan efter utvärderingen för vidare analys. 

Värt att notera är att sjuksköterskestudenterna tidigare ingått i den fokusgrupp som 
användes i utforskningsfasen och att personalen på vårdcentralen var en del i den 
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kontextuella utforskningen. Till skillnad från de andra grupperna hade personalen på 
äldreboendet inte hört talas om systemet tidigare. 

Med information från den heuristiska utvärderingen och de formativa utvärderingarna 
är det möjligt att sammanställa resultatet i koordinationsfasen. 

3.2.5 Koordination 
Genom att göra en sammanställning av resultaten från den heuristiska och formativa 
utvärderingen koordinerades processen. Resultatet delades upp i egenskaper som var 
positiva och bör behållas, egenskaper som var mindre bra och bör förbättras samt 
vilka förbättringar som bör göras. För att avgöra vilka delar som är viktigast att 
förbättra gjordes en rangordning där de olika förslagen rankades efter hur många som 
efterfrågat eller påpekat behovet av en förbättring, hur kritiskt förbättringen är för 
systemet samt en uppskattning på hur mycket tid som det kan ta att implementera 
förbättringen. De olika kategorierna ordnades mellan 1 och 5 där 5 innebar störst 
efterfrågan, mest kritiskt eller kortast tid för att implementeras. De förbättringar som 
sammanlagt fick 10 eller fler poäng utsågs sedan som de viktigaste förbättringarna. 
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4 Resultat 
Följande kapitel avser att presentera en övergripande syn på vilka behov och krav som 
kan ställas på användargränssnitt inom områden distribuerad vård. Resultatet grundas 
på resultaten från utvärderingarna av prototypen IRIS (se bilaga F). 

4.1 Behov och krav på användargränssnitt för distribuerad 
vård 

Resultatet är uppdelat i fem olika undergrupper för att ge en struktur. 

4.1.1 Grafik och färgval 
Resultatet av utvärderingarna tyder på att de tänkta användarna anser att det är viktigt 
att användargränssnitt som ska användas inom distribuerad vård har tydliga färger 
som ger en god kontrast. Utvärderingarna indikerar att belysningen hos vårdtagarna 
kan variera och att det därför är viktigt att systemet har en god kontrast både när 
belysningen är svag och när den är så stark att det är risk för reflexer. 

När bilder används bör det tas i åtagande att olika personer kan tolka en bild på olika 
sätt, det kan då vara lämpligt med en text som kompletterar bilderna. 

4.1.2 Återkoppling 
I de fall ett system använder sig av en tryckkänslig ”pekskärm” och knappar som 
visas virtuellt kan det underlätta för användarna om systemet indikerar 
knapptryckningar eller andra interaktioner med systemet. Det kan ske visuellt genom 
att färgskiftningar och symboler eller auditivt genom att ett ljud spelas upp. 

4.1.3 Anpassning till användarens verklighet 
Då system avsedda att användas inom området distribuerad vård kan komma att 
användas av många olika typer av användare är det viktigt att använda ett språk som 
passar alla, alternativt att det går att ändra efter olika grupper. 

Förkunskaper kan variera i utbildning, hur länge de har arbetat, språkkunskaper, typ 
av anställning, erfarenhet av datorer, erfarenhet av medicinsk terminologi. Ett 
exempel är omvårdnadspersonal där de som är nyexaminerade har en annan 
utbildning än de som är äldre och arbetat längre inom branschen. 

Den kontextuella utforskningen visade, vid användning av äldre apparatur, att ett 
vanligt arbetssätt är checklistor där uppgifterna anges steg för steg. Att använda ett 
liknande arbetssätt kan vara en trygghet för nybörjare. I utforskningen och 
värderingen kom det fram flera exempel på situationer där man skulle kunna anpassa 
ett system efter nuvarande arbetssätt. Exempelvis lagrar man EKG-utskrifter på ett 
särskilt sätt som skulle kunna efterliknas, vidare brukar EKG-utskrifter granskas 
genom att placera två utskrifter bredvid varandra. 

Slutligen visar utvärderingarna att teknik- och datorvana varierar mycket och att det 
inte fungerar med funktionalitet som är underförstådd av en van datoranvändare eller 
systemutvecklare. 

4.1.4 Igenkännande 
De som har datorvana har det oftast från persondatorer och då vanliga applikationer 
som webbläsare. Värderingsfasen indikerar att användbarhetsproblem kan uppstå i de 
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fall system inte är konsekventa med namn och placering på knappar. Det gäller 
särskilt då placeringar och namn skiljer sig från det sätt som används i vanliga 
program som ordbehandlare och webbläsare. Det kan även gälla användarens 
möjlighet till interaktion med systemet, ett exempel är möjligheten att dubbelklicka 
för att göra ett val. 

Det finns även tydliga indikationer på att konflikter mellan användargrässnitt och 
användare kan uppstå om man inte planerar hur navigeringen mellan olika vyer ska 
fungera. 

4.1.5 Säkerhet 
Genom att systemet tidigt registrerar vårdtagarens identitet undviks problem med att 
under arbetets gång behöva avbryta en mätning för att registrera information i 
systemet. Det samma gäller även kontrollen av vårdgivarens identitet. I båda fallen är 
det viktigt att kunna säkerställa identiteten, för att i efterhand med säkerhet kunna 
säga vem som gjort vad med vem. 

En förebyggande felhantering motverkar avbrott i arbetet. Det går att implementera 
genom att antingen eliminera situationer där fel kan uppstå eller genom att förutspå 
dem och kontrollera att användaren gör på rätt sätt för att fel inte ska uppstå. Systemet 
kan även automatiskt kontrollera om en signal verkar rimlig eller ej. Målet är att det 
inte ska gå att göra fel. 
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5 Diskussion 
Kapitlet avser att diskutera först de metoder som använts i examensarbetet och sedan 
det resultat som examensarbetet genererat. 

5.1 Metoddiskussion 
För att uppfylla de syften som fanns med examensarbetet behövde jag använda mig av 
flera olika metoder och tekniker. För att ge arbetet struktur valde jag att utgå ifrån ett 
ramverk som Löwgren och Stolterman beskriver i sin bok från 2004 ”Design av 
informationsteknik”. Anledningen till att jag valde det aktuella ramverket var att det 
presenterades i litteratur som jag lånat av examinatorn samt att ramverket passade 
uppgiften. De metoder som användes valdes på grund av att de ansågs lämpliga för 
uppgiften. Det finns andra metoder som kan vara lämpliga men då syftet med 
examensarbetet inte är att presentera samtliga lämpliga metoder presenterar och 
diskuterar rapporten kring de metoder som använts under arbetetsgång 

Då området medicinsk teknik var helt nytt för mig lade jag mycket energi på att förstå 
grunderna inom området. Även om jag i min utbildning tidigare läst kursen som tagit 
upp grunderna kring användbarhet så fanns det även här mycket nytt att lära. I början 
visste jag inte vilken typ av litteratur som jag skulle leta efter, men det klarnade under 
arbetets gång. Vid nästan varje fas i ramverket upptäckte jag att jag saknade kunskap 
och fick gå tillbaka till litteraturen för att förstå vad jag skulle göra. När jag läste in 
mig hände det ibland att jag även hittade ny information om något som jag redan var 
gjort, det kunde vara metoder som kanske skulle kunna lösa de problem som jag stött 
på tidigare. Jag är medveten om att det inte är ett bra arbetssätt och om jag fick 
möjligheten att göra om mitt arbete skulle jag ha helt andra förutsättningar och kunna 
arbeta på ett mycket bättre och effektivare sätt. Sett till hela examensarbetet har jag 
hela tiden lärt mig nya saker som har påverkat mitt sätt att arbeta, det leder till att 
resultaten av de metoder som jag använt blivit mer pålitliga ju längre in i arbetet de 
gjorts. 

5.1.1 Undersökning 
Användaranalysen 
Användaranalysen utfördes genom att studera en tidigare sammanställd enkätstudie. 
Frågorna var generellt skrivna och inte anpassade efter mina specifika 
frågeställningar. Ett mer tillförlitligt resultat skulle ha fåtts om en ny enkät hade 
författats och skickats ut. Mer specifika frågor skulle förhoppningsvis ha gett en mer 
detaljerad bild av användarna. 

Studiebesök 
För att komplettera användaranalysen genomfördes ett studiebesök, målet var att få 
domänkunskap. Det blev snart klart hur viktigt besöket var, en helt annan terminologi 
än den jag var van vid användes på äldreboendet jag besökte. Det kom också fram ett 
stort hinder för att jag skulle kunna utföra de utvärderingar som var tänkta. Problemet 
låg i det sätt som kommun och landsting fördelar ansvaret om äldrevården mellan sig. 
Landstinget har ansvar för all vård där det behövs en läkare och kommunen har det 
sociala ansvaret och skickar de boende till en vårdcentral om de behöver läkarvård. 
Tanken med prototypen var att personal på äldreboenden skulle kunna samla in 
information och sedan konsultera en läkare för att få en bedömning om vad som 
skulle göras. De flesta jag pratade med på äldreboende ansåg att det inte var någon idé 
att utveckla prototypen för dem eftersom de ändå inte skulle få använda den. Jag 
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förstod först inte varför jag mötte så stort motstånd, men när jag fått insikt om vem 
som ansvarar för vad var det mycket lättare att motivera och förklara tanken kring 
prototypen. 

Under studiebesöket visades jag runt och försökte skapa mig en bild av vilka rutiner 
och arbetssätt som fanns på äldreboendet. Eftersom jag bara var på ett ställe kan jag 
inte dra några slutsatser utifrån studiebesöket, men jag insåg vad jag behövde lära mig 
mer om för att kunna arbeta vidare. Vidare gav det mig en känsla av hur det kan 
fungera på ett äldreboende. För att kunna dra slutsatser hade det varit bra om jag hade 
besökt flera ställen samt besökt dem under en lite längre tid, kanske till och med 
jobbat lite som vikarie ett par dagar. 

5.1.2 Utforskning 
När jag skapat mig en uppfattning om hur vården fungerade var det dags att gå vidare 
till nästa steg, där syftet var att lyfta fram vilka krav och behov som kan finnas på 
användargränssnitt som ska användas inom distribuerad vård. 

Fokusgrupp 
Efter att ha tittat på olika metoder ansågs fokusgrupper vara en intressant metod. 
Anledningen till att metoden skulle vara lämplig var för att det lätt skulle kunna gå 
anpassa efter de olika användargrupperna. Tanken var att det skulle skapas tre till fyra 
grupper och att varje grupp skulle bestå av ungefär fem personer med samma yrke 
men kanske med varierande bakgrund. 

Tyvärr lyckades jag inte hitta tillräckligt med personer så det blev bara en grupp. 
Fokusgruppen bestod av tre sjuksköterskestudenter. En av dem bodde i samma 
studentkorridor som mig och jag frågade om hon kunde ställa upp och om hon hade 
några kompisar som kunde vara med. Gruppen träffades en gång. Egentligen bör en 
grupp kanske träffas fler gånger för att uppnå ett tillförlitligt resultat, då kan nämligen 
det som sammanfattats från tidigare möten tas upp senare och granskas av 
gruppmedlemmarna så att den som antecknat inte missuppfattat något. Vid 
fokusgrupptillfället var det jag som antecknade och agerade moderator, vilket visade 
sig vara svårt. Egentligen ska man vara två stycken där en dokumenterar och en leder 
diskussionen, som det var nu var det svårt att göra båda sakerna på ett bra sätt. Jag 
missade antagligen en del i dokumentationen samtidigt som min roll som moderator 
blev lidande. 

Kontextuell utforskning 
Då jag bara hade en fokusgrupp valde jag att komplettera mitt utforskande med en 
metod som heter kontextuell utforskning. Det fanns andra metoder men jag valde den 
här metoden för att den var flexibel och för att den går att göra på egen hand. 

Metodbakgrunden tar upp de tre grundprinciperna i kontextuell utforskning. Dessa är 
kontext, partnerskap och fokus. Om man ser utforskningen ur kontextperspektivet så 
genomfördes utforskningen på användarnas arbetsplats, men inte när de var i arbete 
med patienter därför att jag ansåg att det finns en problematik med vårdtagarna, då 
deras integritet kan kränkas om man inte är försiktig.  

Under utforskningen observerades personalen medan de förevisade teknisk utrustning 
som fanns på arbetsplatsen. Genom att observera både det som personalen sa och på 
vilket sätt de sa det, och sedan försöka ställa frågor kring det observerade, kom flera 
intressanta aspekter fram. Jag tror att de flesta kanske inte vill att deras utrustning ska 
framställas som dålig, ibland kan det vara så att den fungerar bra men är krånglig att 
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använda. Ett intressant exempel som dök upp var apparatur med slitna knappar som 
ledde till att om man tryckte för löst hände ingenting och om man tryckte för hårt 
skrevs 3-4 tecken in. De ansåg att apparaturen var krånglig att lära sig för att det var 
svårt att lära sig att trycka lagom hårt, det var en aspekt som jag inte reflekterat över 
tidigare.  

Det här exemplet visar att jag är nybörjaren och de är experterna på vad som är 
användbarhetsproblem på deras arbetsplats och det är det som partnerskapsprincipen 
handlar om. Användarna är de som varje dag måste handskas med de problem som 
finns på deras arbetsplats, genom att inse att jag är nybörjaren är det lättare att 
ifrågasätta varför det fungerar på ett visst sätt. För att få arbetsplatsen att fungera 
måste man acceptera de problem som finns och försöka hitta sätt att hantera dem på. 
Det kan vara anledningen till att personal kanske inte alltid kommer på vilka 
användbarhetsproblem de har om man ställer en direkt fråga. Sen kan det vara så att 
de inte förstår vad termen användbarhet innebär och bara att förklara det kan ta lika 
lång tid som hela den kontextuella utforskningen. 

Den tredje och sista principen är fokus. Genom att hela tiden tänka på att olika 
personer har ett eget fokus och sätt se på exempelvis en apparatur försökte jag låta de 
olika personernas fokus komplettera varandra. Jag gjorde kontextuella utforskningar 
på två olika vårdcentraler för att få en bredare bild av området. 

Om man ska se vad som skulle kunna ha gjorts bättre så skulle det vara intressant att 
göra utforskningen under en hel arbetsdag och observera personalen medan de utförde 
sina arbetsuppgifter. Jag tror att det skulle ge en mer naturlig och detaljerad bild över 
vilka användbarhetsproblem som finns på en vårdcentral samt vilka krav och behov 
som finns på utrustningen. Det hade även varit intressant att utföra utforskningar på 
andra användargruppers arbetsplatser, som det var nu kom kunskapen om hur det 
fungerar på ett äldreboende från studiebesöket på Dalsgården och användaranalysen. 

5.1.3 Komposition 
Den ursprungliga tanken med kompositionen är att sammanställa en specifikation 
över hur ett system ska se ut för att möta de tänkta användarna och deras krav och 
behov. Specifikation kan sedan användas i utvecklingen av systemet. 

Funktionsanalys 
Då utvecklingen av det system jag arbetat med redan var påbörjat och en första 
prototyp redan var utvecklad använde jag kompositionsfasen till att grundligt gå 
igenom hur den befintliga prototypen fungerade. Tekniken för funktionsanalysen är 
egentligen tänkt att användas för att strukturera och värdera de funktioner som är 
tänkta för ett system. Men jag tycker att tekniken fungerade lika bra på ett redan 
befintligt system. 

Scenario 
Då en funktionsanalys ger en bild av systemet som är ganska stel kan det vara en god 
idé att komplettera den med ett scenario som beskriver hur den skulle kunna fungera i 
en verklig situation. Det kan vara ett bra sätt att väva in alla detaljer som kommit fram 
tidigare i processen eftersom det beskriver både användarna och hur de använder 
systemet men även alla andra som påverkas av systemet. 

Tyvärr har jag inte gjort något scenario av den här typen på grund av jag blandade 
ihop den här typen av scenario men de testscenarier som jag använde i de formativa 
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utvärderingarna, men det är något som jag tror skulle tillföra en mer nyanserad bild av 
systemet. 

5.1.4 Värdering 
Examensarbetets syfte var bland annat att fastställa och analysera 
användbarhetsproblem med hjälp av heuristiska och summativa utvärderingar. Som 
jag skriver i metodkapitlet går det inte att säga att ett användargränssnitt ska 
konstrueras på ett visst sätt för att bli användbart. Eftersom det inte går att ta fram ett 
rätt sätt finns det istället metoder för att se om ett användargränssnitt har en god 
användbarhet. Det är i den processen som man uppdagar användbarhetsproblem som 
bör åtgärdas för att uppnå en god användbarhet. 

Heuristisk utvärdering 
I metodbakgrunden tar jag upp tre olika typer av utvärderingar, den första är en 
heuristisk utvärdering som ibland kallas för en expertutvärdering. Den här typen av 
utvärdering går ut på att en person som är van vid användargränssnitt och att 
identifiera användbarhetsproblem går igenom systemet efter en lista med tumregler. 
Tumreglerna som jag använde mig av var standardiserade men det gick ändå bra att 
applicera dem på prototypen. Det skulle vara intressant att arbeta fram en tydligare 
koppling mellan utforskningen och listan över tumregler, särskilt intressant skulle det 
vara att i en fokusgrupp diskutera vilka regler som är specifika för just distribuerad 
vård. 

Formativ utvärdering 
Den formativa utvärderingen som jag utformat skulle lika gärna kunna kallas för ett 
användartest. Utvärderingen utformades för att identifiera konflikter mellan användare 
och användargränssnitt. Jag bestämde mig för att kombinera två metoder, ”thinking-
out-loud” och testscenarier. Anledningen till att jag valde de metoderna var de gick att 
tillämpa på en färdig prototyp, att metoderna inte kräver allt för mycket förarbete och 
är billiga att utföra. En annan fördel var att jag tidigare hade använt metoderna samt 
att det tidigare hade tagits fram scenarier som jag kunde använda som grund till mina 
utvärderingar. 

Jag anade redan innan att jag skulle få problem med den formativa utvärderingen på 
grund av att jag gjorde den på egen hand och så blev också fallet. Det är svårt att 
uppfatta hur man som instruktör påverkar testanvändaren, trots att jag filmade 
utvärderingarna var det svårt att i efterhand avgöra om testanvändaren lyckades 
använda systemet för att det var användbart eller för att jag som instruktör hjälpte 
dem. En stor del i problemet var att jag valde en dålig vinkel för kameran där bara 
instruktören och testanvändarens ansikten kom med på bild och då missades 
operationerna på datorskärmen. Det här är en felkälla som påverkar pålitlighet av det 
som kom fram från de formativa utvärderingarna. För att få en högre pålitlighet skulle 
man kunna ha använt två olika kameror eller så skulle man kunnat ha en medhjälpare 
som observerat instruktören och testanvändarnas interaktion och en kamera som 
spelade in vad som skedde i användargränssnittet. En annan variant är att ha ett 
system i testdatorn som loggar allt som sker i datorn. Oavsett hur man gör blir det 
väldigt mycket information att tolka i efterhand och det var något som jag inte hade 
räknat med, därför är det väldigt viktigt att planera noggrant inför utvärderingarna och 
prova hur de fungerar i förväg. När det blir för mycket information blir det ohanterligt 
och det är svårt att få fram det relevanta från testerna. 
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Jag tycker ändå att utvärderingarna var mycket givande och de bidrog med mycket 
oväntade resultat som jag inte förutspått tidigare. Det var också väldigt kul att se hur 
bra de formativa och den heuristiska utvärderingen kompletterande varandra. Medan 
den heuristiska utvärderingen lyfte fram klassiska användbarhetsproblem bidrog den 
formativa med mer specifika problem som gäller inom sjukvård och äldreomsorg. Ett 
exempel som den formativa utvärderingen bidrog med är hur viktigt det är att 
säkerställa vårdtagarens identitet tidigt vid registrering av EKG. Annars finns det en 
risk att vårdtagaren behöver resa sig upp för att plocka fram plånboken där man 
vanligtvis förvarar sina id-handlingar. 

Summativ utvärdering 
Från början var det meningen att jag skulle utföra en summativ utvärdering. En 
summativ utvärdering är till skillnad en formativ något man brukar göra i slutet av 
utvecklingen av ett system för att kontrollera om man uppnått de användbarhetsmål 
som man beslutat om i början av processen. Ofta går den här typen av utvärdering ut 
på att göra kvantitativa tester för att sedan kunna presentera ett resultat i siffror som 
kan jämföras med ett mål eller liknande produkter. 

Det krävs många testanvändare för att kunna jämföra den här typen av tester och 
mycket förarbete för att vara säker på att de funktioner man väljer att testa ska ge ett 
resultat som säger något. Andra förutsättningar är att man redan i planerandet av 
systemet tagit fram användbarhetsmål som går att mäta och framförallt att alla de 
funktioner som man vill testa är implementerade i systemet. 

Då prototypen var långt ifrån så klar som jag trodde när jag fastställde syftet med 
examensarbetet valde jag i stället att göra en formativ utvärdering. Eftersom att jag 
inte var med i början av projektet och inte heller kommer att vara med i slutet ansåg 
jag att det var bättre att bidra med förbättringar till det än att ge en bedömning om 
huruvida systemet kan anses som användbart eller inte. 

5.1.5 Koordination 
Löwgren och Stoltermans avsikt med ramverket som jag använt mig av är att faserna 
ska itereras. Det innebär att när man kommit till koordinationsfasen ska man komma 
fram till hur man ska gå vidare och sedan börjar man om med undersökningsfasen 
igen. 

Då jag inte har kontroll över själva utvecklingen av systemet modifierade jag fasen 
efter mina behov. Den nya funktionen blev en sammanställning och analys av de 
resultat som jag fått fram från tidigare faser. Genom att rangordna de olika förslagen 
till förbättring kom jag fram till en lista över förbättringar som kan anses som 
lämpliga. En uppenbar felkälla är att jag gjort rangordningen på egen hand, utifrån det 
som kommit fram i utvärderingarna. Här skulle det varit önskvärt att få mer 
återkoppling, exempelvis genom att gå igenom resultatet i en fokusgrupp där även 
representanter för utvecklarna skulle ingå. En annan faktor som påverkar 
trovärdigheten är att de som deltagit i utvärderingarna och utforskningarna inte tagit 
del av resultatet och på så vis inte kunnat rätta till missförstånd och fel som rapporten 
eventuellt innehåller. 
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5.2 Resultatdiskussion 
Examensarbetet har resulterat i en sammanställning över behov och krav ställda på 
användargränssnitt som används inom området distribuerad vård. Vidare fanns det en 
målsättning att utvärdera en redan utvecklad prototyp i dess verkliga vårdmiljö och 
sedan sammanställa de användbarhetsproblem som kom fram under utvärderingarna. 
Avslutningsvis skulle förslag på hur områden där prototypen kan utvecklas 
presenteras. 

Den stora skillnaden gentemot det syfte som fastställdes i början av rapporten är att en 
formativ utvärdering använts istället för en summativ. På grund av detta har det inte 
varit möjligt, att i den utsträckning som vore önskvärd, statistiskt säkerställa 
resultaten. Istället är det ett resultat av det som utföraren kommit fram till genom att 
använda erkända metoder som presenteras i arbetet. 

Ny teknik, samma problem 
I teorikapitlet skriver jag om utvecklingen av ett system för telemedicin som utfördes i 
mitten av 90-talet. I rapporten som beskriver hur de gick tillväga tar de upp att de 
löste problem med överföring av information genom att optimera 
informationsöverföringen. Då begränsades de av långsamma uppkopplingar och låg 
datorkapacitet, nu förtiden har vi bättre teknik men det är fortfarande viktigt att tänka 
på informationsöverföringen eftersom användare inte klarar av att hantera för mycket 
information på en gång. Det som är intressant är att trots alla tekniska framsteg de 
senaste åren finns det fortfarande mycket kunskap att hämta från tidigare studier. 
Exempelvis använde den studien sig av ett redan fungerande system istället för att 
införa ett helt nytt och det ledde till att tiden det tog för en nybörjare att lära sig 
systemet blev mycket kort. 

Med den nya tekniken kommer också nya problem som integritet och säkerhet, det är 
relativt okomplicerat att avlyssna trådlös kommunikation om förebyggande åtgärder 
inte tas. Att värna om att rätt person får rätt information och att det går att se vem som 
gjort vad på vem är inte något nytt inom sjukvården vilket även märktes under 
utvärderingarna och i den kontextuella utforskningen. 

Användargränssnitt och användbarhet… för vilka? 
Utvärderingarna är utförda på vitt skilda användargrupper. Jag såg en stor skillnad på 
de unga sjuksköterskestudenterna och de erfarna vårdbiträdena som jag utförde 
formativa utvärderingar med. I teorikapitlet lyfter jag fram att det är den nya 
generationen, de som växer upp nu, som kommer använda systemet när det är klart. 
De växer upp i en värld där datorer och Internet är en naturlig del av livet och 
utbildningen, jag tror att de kommer att ställa helt andra krav på att användargränssnitt 
ska vara användbara. Om jag ser till mig själv märker jag att desto mer jag känner till 
desto svårare har jag att acceptera dåliga och oanvändbara användargränssnitt. 

Ett annat perspektiv är skillnaden i teknikvana som jag såg mellan personalen på 
vårdcentralen och personalen på äldreboendena. Det finns en stor skillnad på hur van 
personalen är vid att arbeta med teknik i vardagen. På vårdcentralen fanns tekniken 
överallt medan den var mer frånvarande på äldreboendena. Det märktes också under 
utvärderingarna att vanan att använda datorer skiljde mellan arbetsplatserna, även om 
intresset och viljan att prova var stort på både ställena. Detta var föga överraskande då 
enkätstudien visade på att ungefär hälften ansåg att de inte hade tillräckliga 
datorkunskaper för att fylla de behov de har. 
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Då situationen ser ut som den gör med ansvarsfördelningen mellan landsting och 
kommun är det svårt att hitta system att referera till. Det finns exempelvis väldigt 
många olika journalsystem i Sverige, många kommuner har sitt eget och sen har olika 
landsting olika system. Om man hade gjort testerna inom en och samma organisation 
skulle det vara lättare att nå ett resultat som matchar just de användarna bättre. Men 
det behöver inte vara negativt att det fungerar som det gör, det är positivt att många 
olika personer med olika bakgrund ger sin syn på systemet. Det leder också till ett 
trovärdigare resultat och jag tror att det även hjälper till att utveckla ett system som 
kommer att fungera bra för fler. 

Om vi går tillbaka till teorikapitlet och tittar på definitionerna för användbarhet 
innehåller resultatet inte några exakta mål som bör ställas upp. Det skulle vara 
önskvärt att ta fram användbarhetsmål som är lämpliga vid utvecklingen av 
användargränssnitt för distribuerad vård, det kräver dock mer omfattande studier än 
de som det här examensarbetet innehåller. Om användbarhetsmål tas fram ger det en 
möjlighet att följa upp arbetet för att avgöra om målen är uppfyllda och sedan kan 
man göra prestandamätningar för att kunna jämföra olika prototyper och se om 
prototypen är bättre eller sämre än konkurrerande system.  

Vad tyder resultatet på? 
Som en uppmärksam läsare kanske märker har underrubrikerna i resultatet hämtat 
inspiration ifrån Nielsens tumregler. Anledningen till detta är att resultatet är en 
sammanfattning av essensen från den heuristiska och formativa utvärderingen och i 
den processen valde jag att behålla strukturen från den heuristiska utvärderingen. 
Egentligen är resultaten på intet sätt komplett utan snarare ett första utkast och något 
som man behöver arbeta vidare med, som jag nämner i metoddiskussionen vore en 
fokusgrupp kring det här mycket intressant. 

Resultatet visar att användarna är oroade över hur det kommer att fungera då ett 
system kommer att användas i arbetet. Det visar på att de är vana vid fysiska problem 
som kan uppstå och ofta var det den typ av problem som de tänkte på istället för de 
problem som rör själva användargränssnittet. Är den tung? Går det att se vad det står 
på skärmen om det är dålig belysning? Hur fungerar det med hygienen? Var frågor 
som kom upp under utvärderingarna. Även om det egentligen inte är det som jag ville 
ha ut från utvärderingarna valde jag att ta med vissa delar i själva resultatet och andra 
i bilagorna för att jag anser att de är så pass intressanta att en utvecklare bör ta dem i 
åtanke. 
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6 Slutsats 
Jag tycker att syftet med examensarbetet till viss del har uppnåtts, då rapporten 
presenterar en sammanställning över behov och krav som användare av 
användargränssnitt för distribuerad vård ställer. I syftet står det att prototypen IRIS 
ska utvärderas i en verklig vårdmiljö vilket inte har skett. Det står även att en 
summativ utvärdering skulle användas, så blev inte fallet istället används en formativ 
utvärdering. Trots att tillvägagångssättet inte helt stämmer med syftet, presenteras ett 
resultat som uppdragsgivarna kan ha nytta av. 

Den viktigaste slutsatsen från det här arbetet är nog hur viktigt det är att känna sina 
användare och den verklighet de vistas i. Även om det var något jag var medveten om 
innan så kunde jag inte föreställa mig att det skulle påverka mitt arbete så pass mycket 
som det gjorde. 

När arbetet inleddes hade jag inte någon som helst aning om vad jag gav mig in på. 
Man skulle kunna se det som något negativt, eftersom jag till viss del var dåligt 
förberedd. Jag väljer att se det som något positivt då jag verkligen har fått möjligheten 
att lära mig mycket nytt, både kring användbarhet men också kring hela området 
medicinsk teknik som är mycket intressant. Hela upplevelsen att producera något lite 
mer vetenskapligt har varit givande, då det ställs mycket större krav på var 
informationen kommer ifrån och sättet att presentera sin information. Jag tror att de 
kunskaperna är något som jag kommer att ha nytta av i mitt kommande arbetsliv. 

Sammanfattningsvis är det kul att se att användarna hela tiden tänker på att det inte 
bara är de själva som kommer att påverkas av ett nytt system. Jag upplevde att de var 
medvetna om alla andra runt omkring, medarbetare, vårdtagare och anhöriga och det 
är något som jag tror att systemutvecklare kanske inte alltid tänker på. 

I övrigt väljer jag att citera Löwgren och Stolterman ”… en metod är aldrig bättre än 
den person som utför processen.” (Löwgren & Stolterman, 2004, s. 90) och konstatera 
att allt går att göra bättre och övning ger färdighet. 
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1 Bilaga A – Beskrivning av prototypen IRIS 
IRIS är ett system som kan användas för att mäta och spela in fysiologiska parametrar 
så som EKG, hjärt- och lungljud. Huvudsyftet är att använda informationen för att 
trådlöst kunna konsultera en läkare som kan ge en bedömning utifrån de insamlade 
parametrarna. 

Rent tekniskt består systemet av en liten ”tablet-PC ”med tryckkänslig pekskärm. Till 
den kopplas ett mätkort som tar emot de fysiologiska parametrarna, i framtiden är det 
dock tanken att även det ska ske trådlöst över exempelvis bluetooth. Själva 
konsultationen sker sedan över det befintliga mobiltelefonnätet genom att använda sig 
av GPRS. 

Nedan följer en genomgång av de olika vyerna och en förklaring av vilka områden 
som kallas för vad i examensarbetet. 

1.1 Inloggningsvyn 

Figur 1.1 Den första vy som användaren möter är inloggningsvyn. Här ska användaren, 
genom att välja sin arbetsplats, navigera fram till sitt användarkonto och sedan logga in. I 
övre högra hörnet finns det som i rapporten kallas statusfältet. Till vänster är två indikatorer 
placerade, först en som visar ifall systemet har kontakt med mätkortet och sedan en 
batteriindikator. Längst ner syns exempel på både aktiva och inaktiva knappar.
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Figur 1.2 Ett exempel på hur ett markerat val lyfts fram genom att bakgrunden blir grå. 

Figur 1.3 För att mata in lösenord används ett virtuellt tangentbord.
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1.2 Välja aktivitet 

 
Figur 2.1 I välja-aktivitetvyn går det bland annat att välja om man vill mäta eller analysera 

1.3 Mätavyn 

 
Figur 3.1 I mätavyn går det att se vilka signaler som systemet tar emot. Innan man kan börja 
spela in måste man välja patient, vilket visas genom att det inte går att trycka på ”Starta 
inspelning” knappen innan man valt patient. Det går även att välja vilken position som 
signalen ska spelas in ifrån. 
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Figur 3.2 När patient är vald går det att spela in. I informationsfältet ser man vilken patient 
som är vald. I statusfältet ser man hur lång tid man har spelat in. 

 
Figur 3.3 När man trycker på ”Stoppa inspelning” får man välja om man vill kasta eller spara 
den inspelade signalen. 
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1.4 Konsultation 

 
Figur 4.1 Det finns en särskild vy som används för att välja konsult och sedan starta en 
konsultation. 

1.5 Placeringsvyn 

 
Figur 5.1 För att visa från vilken placering en inspelad signal kommer och för att kunna visa 
en konsulterande läkare vad det är för typ av signal går det att välja bland olika förkortningar 
som i efterhand visar vart signalen kom ifrån. 
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Figur 5.2 Det här är en översiktsvy där man kan välja vilken sida av kroppen man vill spela in 
ifrån. 

 
Figur 5.3 Det här är vyn över olika möjligheter att spela in hjärtljud. 
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Figur 5.4 Det går även att välja bland olika typer av EKG. 

1.6 Analyseravyn 

 
Figur 6.1 I analyseravyn går det att titta på tidigare ispelade signaler. Det finns även en 
funktion för att zooma in signaler och studera dem i detalj. 
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2 Bilaga B – Utforskning – Dalsgården 
Dalsgården, Västervikskommun     2006-04-12 

2.1.1 Observationer 
• Det bor cirka 45 stycken uppdelat på 3 avdelningar var av en är en 

demensavdelning. 
• cirka 40 stycken är anställda som omsorgspersonal (motsvarar undersköterska) 
• 2 stycken sjuksköterskor arbetar på Dalsgården. 
• Totalt 150-160 boende inom ansvarsområdet som. 
 
• 80% av arbetet är socialomsorg (mat, socialkontakt, hygien m.m.) 
• 20% är sjukvård 
 
• Sjuksköterska tar blodprover som skickas iväg för analys. 
• När det gäller palliativ vård kan de få sätta dropp. 
 
• Landstinget har ansvar för vård. 1994 kom ädelreformen det innebar att 

kommunen tog över äldreboendena. Kommunen utför vård på ordination från 
landstingen. 

2.1.2 Tekniska hjälpmedel: 
• Termometer: De nya termometrarna visade fel temperatur, de gick inte att lita 

på. 
• De har en dator som står i en skrubb, den är kopplad till larmsystemet. De vet 

inte hur den fungerar, men har fått instruktioner att inte stänga av den. Tanken 
är att det ska gå att se hur lång tid det tar mellan det att en boende larmar tills 
hjälp kommer. 

Sjuksköterskan använder: 
• Stetoskop till blodtrycksmätningar 
• Blodtrycksmanschett 
• blodsockermätare 
• EKG-test tas på vårdcentraler 

2.1.3 Datasystem som sjuksköterskan ändvänder sig av: 
• E-dos: (infördes förra året) underlättar mycket, det är ett journalsystem, via 

WM-data (Ingen muntligt kontakt, förut var det mer muntlig kontakt) 
• Fax används mycket för att skicka recept fram och tillbaka, i framtiden 

kommer det förmodligen komma på e-post. (Används mycket) 
• En del ”vågar” inte använda faxen och låter istället ”de som kan” faxa. 
• De flesta använder kopiatorn och det verkar inte vara några större svårigheter. 

Det som kan verka svårt är exempelvis: 
• Hur ska pappret i faxen ligga? Om det läggs med fel sida upp skickas en tom 

sida. 
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• Om det kommer ett felmeddelande är det svårt att veta vad som ska göras och 
vad som är fel. 

2.1.4 Intervju med ansvarig sjuksköterska 
• ”Den viktigaste egenskapen för ett system är att det är pålitligt.” 
• Ett problem är att en del inte skriver/uppger/säger in personnummer och namn 

på vårdtagaren. 
• I slutet av 90-talet kom datorkurser på ungefär 100 timmar. (Mycket 

grundläggande, typ starta datorn) 
• En kommunal sjuksköterskas roll är att agera konsult åt omsorgspersonalen. 

Många ringer och sen får sjuksköterskan kolla upp vad som gäller och ta 
beslut om de exempelvis får ge en panodil. (Kollar i e-dos) 
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3 Bilaga C – Kontextuell utforskning 

3.1 Intervjufrågor 
Frågor: 

• Vilka arbetsuppgifter har du? 
• Vilken kontakt har du med mätinstrument? 
• Hur ser en arbetsdag ut? 

Diskussion: 
• Hur fungerar ett bra användargränssnitt? 
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3.2 Svar – Vårdcentralen, Såpkullen 
Vårdcentralen, Såpkullen     2006-05-02 

 

Kort intervju med linjechefen (utbildad sjuksköterska) och sen gick vi en rundtur med 
genomgång av ”tekniska hjälpmedel” som de har. Avslutade med gruppintervju 
gällande användbarhet. Då pratade vi främst om EKG. 

10, 300 inom upptagningsområdet, ungefär 45-50st får daglig vård i hemmet. 

De har 36st anställda, var av: 
6st Undersköterskor (U.S.) 

5st Sjuksköterskor (S.S.) 

6st Distriktssköterskor (D.S.) 

5st Läkare 

Övrig personal så som sekreterare, labbpersonal, kurator och dietist 

 

• D.S – Åker hem till dem som är bor hemma och behöver vård. Det kan röra 
sig saker som insulin, tabletter, bedömningar och ta bort stygn. 

• U.S. – Åker ut ibland, får de insulin, göra omläggningar – de får uppgifter 
delegerade till sig och får inte göra några bedömningar. 

 

Utrustning på vårdcentralen: 
• EKG, de har 2st som har sett likadana ut sen början av 90-talet. 

• Spirometer används för att mäta lungkapacitet, ger en kurva på ett papper 
(KOL). 

• Otoskop används för att kolla öron. Upptäcker inflammation med mera. 

• Öronmicroskåp 

• Rektoskopi 

• Gyn. Stol 

• Maxim apparat 

• Tympanometer används för att mäta trycket i örat. (pneumatisk otoskopi) 

• 24h blodtrycksmätare 

• PPG 

• Utrusting för att utföra hörselkontroll, görs av U.S. 

• Rektoskopi utförs av doktor, det är för att det är en tolkning som ska göras. 

• EKG utförs av både U.S. och S.S. det varierar. 

 

När EKG ska görs följande i ordning: 
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• Personnummer 

• Patientensnamn 

• Doktor, eller den som ska ha/beställt EKG:ets. 

• En kurva skrivs ut samt lagras i EKG:ets minne som sen skickas till en databas 
på sjukhuset. Doktorn kan sedan hämta hem tidigare lagrade EKG:n om 
han/hon vill. 

• De går inte att gå vidare till nästa steg om man inte matat in rätt saker 
(personnummer). 

• Det går att ta ett förlängt EKG, ett vanligt är på ungefär 12sek, ett förlängt är 
upp till 3 gånger så långt. 

• Det tas upp till 12 EKG:n om dagen. Patienter kommer in vid behov. 

Bra och dåliga saker med utrustningen (främst EKG) 
• EKG, olika känsliga knappar. Den är sliten. Om man inte känner maskinen så 

är den svår att använda för att om man trycker på en knapp med en styrka så 
händer det inget och om man trycker på en annan så med samma styrka så 
kommer den 3-4 tecken. 

• (Egen reflektion) EKG ser mycket rörigt ut, lite som en väldigt gammal fax 
eller kopiator. 

• EKG:et kollar om man har matat in ett korrekt personnummer. Alltså om det 
är giltigt. Det finns ingen kontroll av patientnamn eller beställareinitialer. 

• Det är vanligt att sugpropparna lossnar och det är dåligt, det är dock bra att 
apparaturen talar om när det inte är kontakt och vilken elektrod det är. 

• Det är bra att det går att få en snabbtolkning (Normal rytm, misstänkt infarkt 
m.m.) 

 

Vilka krav ställer man på användargränssnitt för att de ska vara användbara? 
• Varje steg ska kontrolleras, (det uppfattas som pålitligt) 

• Instruktioner, allt från hur elektroderna(sugkopparna) ska kopplas till hur 
apparaturen fungerar. 

• Punktformat och kortfattat 

• Få moment 

• Många av apparaterna är lika och de känner igen sig, ”det är rätt likt”. 

Tydligt:  
• Säkerhetsspärrar 

• Det ska inte gå att mata in felvärden 

• Få reda på vad som är fel och hur man ska gå tillväga för att rätta till de felen 

• Inte för mycket text och informationen får gärna vara i punktform. 
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3.3 Svar – Vårdcentralen, Kungsgatan 
Vårdcentralen, Kungsgatan      2006-05-02 

 

Blev visad runt av en undersköterska, tittade främst på EKG. Observerade och ställde 
följdfrågor kring det hon gjorde. 

De är 35st som jobbar på vårdcentralen. De har ett upptagningsområde på ungefär 
11000 och de har drygt 25-35 stycken som behöver vård i hemmet dagligen. 

 

De anställda är av följande yrkeskategorier: 
1,5st Undersköterskor (2st personer) 

5st sekreterare 

6st Sjuksköterskor 

5st distriktsköterskor 

4st Läkare (De vill ha 6-7st) 

 

Det hade fått en ny EKG i början av förra året 2005, det är MTA (Medicinsk teknisk 
verkstad) som servar den och uppdaterar. 

EKG:et känner av när någon sugkopp lossnar (Kallas patientkabel enligt 
instruktionsboken) 

Det finns en funktion för snabbtolkning 

Det går att sudda EKG:n som man inte vill ha kvar, det var svårt att lära sig hur man 
skulle göra det ibörjan. 

Det var även svårt att lära sig hur man skulle göra för att skicka iväg EKG:na ibörjan. 

Det som skulle vara bra: 
• Mindre antal sladdar. 

• Det är viktigt att man ser vad man gör. Det vill säga att det man har matat in 
syns på displayen eller liknande. 

• Man ska kunna plocka fram gamla testresultat. 

• Inte för många knappar. 

• Apparaturen ska kolla om det är något som blivit fel. 
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4 Bilaga C2 – Fokusgrupp 

4.1 Intervjufrågor 
Frågor: 

1. Vad är ett användargränssnitt 
2. Vilka användargränssnitt har ni stött på under er praktik 
3. Vad tyckte ni om de användargränssnitt ni använt? (bra/dåligt 

kommentarer) 
4. Vad tror ni är viktigt för att uppnå en hög användbarhet 
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4.2 Svar – Fokusgrupp, blivande sjuksköterskor 
Fokusgrupp blivande sjuksköterskor    2006-05-03 

Fråga 1 
• Datorprogram 

• De olika valmöjligheter som en användare har (menyer) 

• Vilka som kan använda det 

• Hur menyer är upplagda 

Överlag så verkar det som om begreppet användargränssnitt är mycket luddigt. Men 
efter lite diskussion inom gruppen (det kommer alltså inte från mig) så kommer de 
fram till att det har med menyer att göra om hur ett datorprogram fungerar. 

Fråga 2 
• Vanlig dator 

o Labros (Etikettprogram) 

o Atis (In/utskrivning av patienter) 

o Gemensamt journalsystem på gång i Norrköping 

o Medix (Sammordning av landsting och kommun) 

• EKG 

• Saturationsmätare 

• Bladderscan 

• Blodsocker/HB (hemoglobi) glykometer 

• Blodtryck och saturation i sammas apparat mäter digitalt 

• Droppräknare 

• Motorspruta 

Fråga 3 
• (Labros) Färdiga mallar, de vanligaste valen kommer fram. Det är lite rörigt 

men olika färger i olika rutor. Skriver ut en streckkod. 

• (Atis) Riktigt dåligt, ser ut som första ms dos. F1 här och ctrl där, okonsekvent 
beroende på vilken meny man är inne i. 

• (Medix) Bättre än Atis, ligger på webbsida så man känner igen sig från när 
man surfar. 

• (EKG) Helt värdelösa, punklista som inte stämmer. Y2K problem med de som 
är väldigt gamla (född 1903 blir 3år gammal). De som använt nyare apparater 
är mer nöjda än de som använt gamla. 

o Jobbigt med många elektroder 

o Bättre snabb koll på de nya 

o Inte bra med knappar som kärvar 
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• (Saturationsmätare) Verkar finnas två versioner. Bara en knapp och hur lätt 
som helst säger en del. Andra har kommit in på en massa konstiga menyer. 
Finns särskilda versioner för operationer. 

• (Bladderscan) Fungerade bra när man väl hittade gubben som visade vilken 
del som skulle vara ned och upp. Visar resultat både grafiskt och med siffor. 

• (Droppräknare) Ger ibland falsklarm och då är det svårt att se vad som är fel, 
det kan vara en veck på slangen nära nålen eller ibland så är det bara 
falsklarm. Då är det bara att börja om från början igen. 

Fråga 4 
• Snabb och smidig 

• Beskrivningar 

• Inte behöva leta efter vad man ska göra 

• Dra patientkortet! 

• Förinställt på grundEKG, sen kan man ändra om det behövs 

• Det bör komma upp något som visar vad man har knappat in så att allt inte 
försvinner och man måste börja om från början igen. 

• Bra gränssnitt på operationen – Färglatt, lättare att hitta då. 

• Är bra om de (olika appaturer) har samma upplägg, men det är inte så många 
som har det. 

• Inte för många alternativ, inte fler knappar än nödvändigt 
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5 Bilaga D – Funktionsanalys 
 

Funktion Klass Kommenar 
Mäta EKG N Mätning av EKG genom att elektroder är 

kopplade till ett mätkort som stoppas in i en 
dator. 

Spela in hjärtljud N Inspelning av ljud från ett stetoskop 
Spela in lungljud N Inspelning av ljud från ett stetoskop 
Konsultera läkare N Systemet ska kunna skicka signalen för 

konsultation trådlöst. 
Logga in Ö Systemet innehåller en funktion för att 

säkerställa vårdgivarens identitet 
Välja patient Ö Systemet innehåller en funktion för att registrera 

vårdtagarens identitet 
Analysera inspelade signaler Ö En funktion där användaren kan analysera 

tidigare inspelade signaler 
Visa placeringa av inspelat 
ljud 

Ö Ett grafiskt system för att välja vilken del av 
kroppen som ljudet är inspelat ifrån. Sen visas 
det genom en förkortning. 

Visa typ av mätt EKG Ö Ett grafiskt system för att välja vilken typ av EKG 
som är taget. Det visas sedan genom en 
förkortning. 

Inställingar Ö En funktion för att ändra på systemets 
inställningar 

(Förklaring: N = Nödvändig, Ö = Önskvärd, O = Onödig) 
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6 Bilaga E1 – Heuristisk utvärdering 
6.1.1 Synlighet av systemet 
I alla vyer: 

• Upp i högra hörnet visas hela tiden två symboler som anger om mätkortet är 
inkopplat och batteriets laddning. 

När användaren är utloggad: 

• Vid första ”rutan” står det ”STATUS: Utloggad”.  
• Mitt på sidan står det Logga in med stora bokstäver. 
• Längst ner finns tre stycken knappar. En är aktiv och det visas genom att den 

lyser gult i de detaljer som är avsedda att ge en illusion av att den är i 3d. De 
inaktiva knapparna använder istället en mörkgrå nyans. 

• Det finns tre olika texter med en ikon som symboliserar en gruppmänniskor. 
När man klickar på dem får de en grå bakgrund och knappen ”välj grupp” 
byter färg till gult. 

• När en grupp är vald kommer till en ny vy som visar vilka användare som 
tillhör gruppen. Under ”Logga in” texten bildas en sökväg till gruppen. Två 
pilar som tidigare varit grå blir gula för att signalera att man kan trycka på 
dem. 

• Vid inloggningstangentbordet syns det inmatade lösenordet som stjärnor 
vartefter tecknen matas in. 

• Den valda användarens namn visas under texten ”Logga in”. Det går att byta 
med pilarna. 

• Tangenterna visar att de är nedtryckta genom att bli lite mindre gula. 
När användaren är inloggad: 

• Texten ”STATUS: Utloggad” byts mot ”STATUS: Inloggad” 
• Texten ”Logga in” som tidigare låg högst upp i mitten är utbytt mot ”Välj 

Aktivitet” 
• Flera nya knappar, de aktiva är gula och de inaktiva är gråa som tidigare. 
• Information om vem som är inloggad saknas. 

I mätavyn: 

• Texten ”STATUS: Inloggad” byts mot ”STATUS: Mäter”. 
• Symbolen längst upp till höger som visar att kortet är inkopplat animeras för 

att visa att mätning pågår. 
• Två fält med signalen visas kontinuerligt. 
• I de två fälten anger en liten grå text vilken typ av signal det är. Det går att 

missuppfatta den gråa texten som om att fälten eller typen är inaktiv. 
• Det finns en rad nya knappar. Bland annat ”Starta Inspelning” som är grå. 
• Två knappar är aktiva, ”Byt Aktivitet” och ”Välj Patient”. 
• Efter val av patient aktiveras knapparna ”Välj Konsult” samt ”Starta 

inspelning” 
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• Efter val av patient visas även patientens namn och personnummer högst upp i 
mitten av skärmen. Inkonsekvent placering. 

• Under inspelning ändras texten ”STATUS: mäter” till ”STATUS: Spelar in 
(XX:XX)” där X står för antal sekunder och minuter som spelats in. 

• När inspelningen stoppats får man välja om man vill spara eller kasta 
inspelningen, om man väljer att spara visar status texten ”STATUS: Sparat 
inspeln.”. Om man väljer att kasta så visas ingenting. 

• När konsult är vald och knappen ”Starta konsultation” trycks på ändras 
statustexten först till det ”Status: Inloggad, Väntar på svar…” för att sedan 
ändras till ”Status: Inloggad, Konsult ej tillgängligt”. Tyvärr har jag inte 
möjlighet att koppla upp mig till en konsult då jag bara har ett system. 

• Om jag trycker på knappen ”Stoppa konsultation” står det ”Status: Inloggad, 
Konsultation avslutat” 

• Statustexten är inkonsekvent, ibland visas information om man är inloggad 
eller inte och ibland inte. Det skulle vara bättre med en symbol vid batteri och 
mätkortssymbolerna som visade om man var inloggad eller inte. 

6.1.2 Anpassning av systemet till användarens verklighet 
• Svårt för mig att avgöra hur anpassat systemet då jag har stor datorvana. Min 

uppfattning är att de flesta användarna har mycket låg till medelgod datorvana. 
Så under den här punkten är det min uppfattning som ges och det kan finns 
brister i den. 

• Bra att det går att gruppera användare, och vårdtagare efter deras arbetsplats. 
• Bra att ikonen för en patient anges med namn och personnummer, det är den 

information som de är vana när EKG ska tas. 
• Även bra att det går att lägga upp under undergrupper per arbetsplats. Det går 

exempelvis att lägga in de patienter som ska testas per vecka osv. Jag upplever 
det dock som om att de är för många steg och för mycket onödig information. 
En snabb lista över patienter för just en den inloggade hade varit bättre, sen 
kan det ju finnas avancerade alternativ om så önskas, men de bör kanske inte 
visas från början. 

• Som jag säger ovan är det krångligt att välja konsult, man måste söka igenom 
en massa grupper innan man kommer rätt, här borde en snabblista över de 
konsulter som är aktuella för just den användaren visas som första val. 

• Användarna är nog inte vana vid att behöva logga in i ett system, det har 
mycket att göra med att de inte behöver tänka på datorsäkerheten mycket då 
det ser det som ”en apparat som finns i ett rum som bara de har tillgång till”. 
Förvisso är de vana vid att föra över mätdata till sjukhusens större databaser. 

• Min uppfattning är att få som inte är läkare kommer att ha nytta av mer än 
”mäta och konsultera” funktionen. 

• Vidare tror jag att många av namnen på knapparna bör ses över då de kanske 
beskriver funktionen väldigt tydligt för utvecklarna men kanske inte för de 
tilltänkta användarna. 

• Det kan upplevas som rörigt med två signaler i samma vy. I varje fall för de 
som inte är konsulter. 

 47



6.1.3 Upplevd kontroll och frihet 
• Det finns möjlighet att ångra de val man gör när man väljer användare/patient 

den döpt till ”byt grupp”. Det finns även möjlighet att ånga en vald aktivitet då 
är knappen döpt till ”byt aktivitet”. 

• För att avsluta programmet krävs man först klickar på ”byt aktivitet” sedan 
ställs man inför valet att antingen avsluta direkt eller att först logga ut och sen 
avsluta. En snabblösning för att avsluta vore önskvärt. 

• Efter avslutad inspelning av signal visas en vy där man får frågan om att 
antingen ”kasta eller spara de inspelade signalerna”. Här skulle en möjlighet 
att ångra finnas så att det är uppenbart att man kan fortsätta att spela in om 
man råkat trycka fel. (Nielsen 93. Sidan  138) 

• Avsluta knappen avslutar direkt. Om användaren råka trycka där avslutas 
programmet direkt. Det kan innebär ett problem, särskilt då tryckkänsligskärm 
används och  det kan vara lätt att komma åt skärmen av misstag. 

6.1.4 Är systemet konsekvent och använder det en standard 
• Grafiskt sett använder sig systemet av ett WIMP-paket (Windows Icons 

Menus and Pointing devices) vilket gör att det lätt går att känna igen sig i 
systemet. Knappar, text med mera ser ut att höra ihop. 

• När det gäller sättet att navigera i systemet används lite olika namn och 
placering på knapparna. Exempelvis heter knappen för att gå tillbaka en vy 
ifrån vald aktivitet ”byt aktivitet” och är placerad längst ner till vänster. När 
man går in i ”byt patient vyn” ligger det en tillbaka knapp längst till vänster 
och till höger om den en knapp som heter ”byt grupp”. Med ett konsekventare 
namnval på knapparna underlättas navigeringen då användaren känner igen 
sig. Nu är det lätt att man trycker på tillbaka när man vill backa ur en grupp 
eller för att komma tillbaka till där man var sist. 

6.1.5 Förebyggande felhantering 
• Det finns ingen förebyggande felkontroll. 
• Det finns ingen automatisk kontroll som visar om ett EKG är kopplat på rätt 

sätt. 
• Det finns ingen automatisk kontroll som visar om ljudet från stetoskopet är 

tillräckligt bra. 

6.1.6 Igenkännande 
• Stora delar av gränssnittet bygger på att man lär sig och att man kommer ihåg 

hur man gjorde sist. 
• Vissa delar bygger på igenkännande, då främst de delar som kommer från 

sjukvården. 
• Det komplicerat att avgöra vilken kunskap användarna kommer att ha då det 

finns många olika användargrupper. 

6.1.7 Flexibilitet och effektivt användande 
• De enda experthjälpmedel som finns är pilarna och frågan är om de underlättar 

så mycket. 
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• Här kan man göra mycket för att anpassa till nybörjare, normalanvändare och 
avancerade användare. 

• Man bör även skilja på insamlare av information och konsulter. 

6.1.8 Estetik och stilren design 
• Gränssnittet är rent och har god kontrast som gör att det är lätt att se när det är 

mörkt 

6.1.9 Hjälpsystem 
• Inga hjälpfunktioner inbyggda i programmet. 

6.1.10 Hjälpdokument 
• Det finns en lathund. 
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7 Bilaga E2 – Testscenario 
Scenarierna är skrivna av Lina Ratfält i samråd med utvecklingsgruppen kring 
systemet IRIS. 

7.1.1 Scenario 1 
En patient, Test Testsson 19121212-1212, går hos er på vårdcentralen i Fylstad för 
kontroll av sitt ekg och hjärtljud efter ett antal hjärtinfarkter. Du i egenskap av 
sjuksköterska tar emot patienten. 

• Du ska använda systemet IRIS för att utföra mätningarna. 
• Börja med att logga in, du heter Fredrika Österlid och ditt lösenord är 1234. 
• Koppla upp ekg på patienten. 
• Börja mätning med systemet. När signaler syns på skärmen så anger du 

patienten som mätningarna ska utföras på. 
• Starta inspelning av ekg signalen samt hjärtljudet. 
• Spela in signalerna i 15 sekunder. 
• Avbryt inspelningen och spara den inspelade sekvensen. 
• Jämför sedan de inspelade signalerna med tidigare ekg-inspelningar. 
• Logga ut ur systemet. Koppla bort ekg. 

7.1.2 Scenario 2 
Du heter Karl Andersson och arbetar som distriktsköterska på vårdcentralen i Fylstad. 
En patient, Agnes Eriksson 19410811-2947, är hemkommen från sjukhus och behöver 
eftervård i form av daglig kontroll av sitt ekg och hjärtljud. Eftersom patienten ingår i 
det område där du gör hembesök skall du kontrollera patientens mätvärden dagligen. 

• Logga in med ditt lösenord som är 1234. 
• Koppla upp ett ekg, när ekg- och hjärtljudssignalen syns på skärmen väljer du 

att konsultera en läkare. 
• Ibland de aktiva läkare hittar du den jourhavande läkaren och skickar en 

förfrågan om konsultation. 
• När läkaren accepterat kan han/hon se samma signaler som du. 
• Du får en bekräftelse samt en förfrågan om du kan byta placering på 

stetoskopet till övre delen av höger lunga på ryggen. 
• Du anger den nya positionen i programmet. 
• Efter ytterligare tio sekunder ombeds du att flytta stetoskopet nedåt och mäta 

ytterligare ett tag. 
• Utifrån dessa mätningar kan läkaren sedan säga att patienten bör skickas till 

sjukhus för röntgning. 
• Du avslutar konsultationen, kopplar bort ekg:t och avslutar programmet. 

 

Frågor: 
1. Var det enkelt att konsultera en läkare? 
2. Gick ändringen av placering av stetoskopet enkelt? 
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Övergripande frågor: 
3. Första intrycket? 
4. Motsvarade systemet er förväntning? 
5. Var det svårt att starta programmet? 
6. Var flödet av knapptryckningarna logiska? 
7. Hur var språket i menyerna? 
8. Färgval och teckensnitt? 
9. Var systemet tydligt? 
10. Var det enkelt att avsluta programmet? 
11. Hur kändes systemet att använda? 
12. Spontana förbättringar? 
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8 Bilaga E3 – Resultat av summativ utvärdering 

8.1 Funktioner och egenskaper som bör behållas 

8.1.1 Val av färger 
Gult för aktivt och mörkblått för inaktivt. Majoriteten testanvändare ansåg att valet av 
färger bra. Kommentarerna kom både efter den konkreta frågan, ”Vad tycker du om 
färgval och teckensnitt”, men även spontant under själva testet. En av testanvändarna 
tyckte att det skulle vara bra med en förklaring av de olika färgerna. 

8.1.2 Inloggning 
Hälften av testanvändarna nämnde inloggningen som något positivt. De tyckte att det 
var smidigt att klicka på först arbetsplats och sen sitt namn. Flera ville skriva in 
lösenordet via tangentbordet på den bärbara datorn som testerna utfördes på, det gick 
inte eftersom prototypen var utformad för en tablet-pc. 

8.1.3 Val av namn på knappar i huvudvyn 
(Vad ska man kalla de olika delarna? Vyer, fönster, menyer osv?) 

Testanvändarna förstod direkt vilken knapp de skulle trycka på i huvudvyn.I testerna 
instruerades användarna att kontrollera en patients EKG och hjärtljud. Samtliga kom 
dit de förväntade sig. 

8.2 Funktioner och egenskaper som bör förbättras 

8.2.1 Uppfattat av alla eller nästan alla 
Namn på knappar 
Namn på knappar som används för att navigera i systemet används på ett okonsekvent 
sätt. Från testanvändarna har kommentarer som ”Tillbaka, tillbaka till vadå?” inte 
varit ovanliga. Flera förutsätter att de ska komma tillbaka till det ställe de senast var 
på då de trycker på en knapp märkt ”Tillbaka”, när det inte händer utan något helt 
annat blir de frustrerade och kan tappa förtroendet för systemet. Det hände ofta att 
användarna instinktivt tryckte på ”Tillbaka”, flera gånger om, fast de egentligen var 
medvetna om att de skulle trycka på en annan knapp. 

En ordentlig genomgång av namn på olika knappar som används behövs. Systemet 
bör använda sig av så få olika namn knapp som möjligt, om det inte är möjligt bör 
man beskriva tydligare vad en knapp leder en. Placeringen av knapparna bör även tas i 
beaktning, många av användarna är vana vid webbläddrare och relaterar mycket till 
dem. 

Förkortningar 
Det används flertalet förkortningar i systemet. Framförallt som beteckning på olika 
kroppsdelar som mätning med stetoskop kan utföras ifrån. Ingen av testanvändarna 
kände att de förstod förkortningarna. Det ansågs även oklart vad de olika 
förkortningarna för EKG stod för. 

Förkortningarna bör bytas ut mot antingen nya förkortningar som en person som inte 
har läkarutbildning kan förstå eller så bör man titta på andra lösningar. 
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Konsultationsvyn 
Då en användare ska konsultera uppstår ett användbarhetsproblem om det inte finns 
någon läkare i den grupp som användaren tillhör. Det är även oklart att listan till 
höger är till för att man ska kunna välja flera konsulter samtidigt. Flera användare 
kommenterade att de ofta visste i förväg vilken doktor eller läkare de skulle kontakta 
för konsultation. På vårdhemmet användes inte termen ”konsultation”, där sa man 
istället att man ”kontaktade” och då oftast sjuksköterskan. 

Konsultationsvyn bör vara anpassad efter vilken användare som är inloggad. Det bör 
även vara tydligare att det går att välja flera konsulter samtidigt. 

Kontrollera vårdgivarens identitet 
Att fast ställa patientens identitet är väldigt viktigt. ”Det är det första man lär sig.” sa 
en av testanvändarna. Vid flera tillfällen glömde användarna bort att välja patient. Om 
patient inte valts går det inte att starta inspelning, många undrade varför de inte kunde 
starta inspelningen och blev frustrerade. Detta gör att användaren känner att flytet i 
systemet tappas. Det finns även andra anledningar till det kan vara ett problem. 
Testanvändarna på vårdcentralen sa ”Man borde lägga in personnummer innan 
mätavyn, patienten kan behöva resa sig på sig för att ta upp plånbok eller liknande och 
då är det bra att klara av sådant innan man kopplar på elektroder.” 

Systemet bör göra utföra kontrollen av patienten så tidigt som möjligt. Det viktigaste 
är att systemet tydligt visar för användaren att det måste ske innan det går att gå 
vidare.  

Jämföra EKG 
Så som systemet såg ut vid tiden för användartesterna gick det inte att se två EKG-
signaler bredvid varandra. En majoritet av testanvändarna undrade varför. Det 
traditionella sättet att jämföra två EKG-signaler med varandra är att hålla två pappers 
utskrifter bredvid varandra. 

Det bör finnas en funktion som gör att användarna i analyseravyn kan jämföra två 
olika inspelade EKG-signaler bredvid varandra. 

8.2.2 Uppfattat ungefär hälften 
Zoomfunktionen 
Ingen av testanvändarna förstod hur de skulle göra för att zooma in en signal. En del 
förstod efter att ha blivit instruerade. 

Det bör finnas ett tydligare sätt att zooma. Exempelvis skulle det kunna vara en knapp 
med ett förstoringsglas som man trycker på. Det går att kombinera det existerande 
sättet med ett sätt för nybörjare. 

Inspelningslängd 
De flesta av testanvändarna såg inte timern som visar hur länge inspelningen pågår. 
En av användarna funderade på om det vara meningar att man skulle räkna själv. I 
EKG-apparater av äldre modell väljer användaren vilken inspelningslängd önskas. 

En tydligare indikation på att inspelning pågår bör finnas. Där bör det även tiden 
finnas med. Indikationen bör vara tydlig så att det inte går att missa den. 

Dubbelklicka 
Systemet innehåller ett tekniskt fel som gör att det inte går att dubbelklicka ett 
namn/arbetsplats osv. som är markerad. Det går även inte heller att dubbelklicka på 
kroppsdelarna i placeravyn. 
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Det tekniska felet bör åtgärdas. Det även vara möjligt för avancerade att dubbelklicka 
istället för att först markera och sen trycka på en knapp. 

Bilder till placeringsvyn 
Flera av användarna missförstod bilderna i placeravyn. En av användarna misstog 
siluetten av en människa för ett hjärta. En del hade svårt att se skillnad på bak och 
fram, andra såg de utritade nyckelbenen och antog att framsidan hade nyckelben. En 
användare ansåg att det tog lång tid att byta mellan de olika placeringarna, och 
menade det kunde vara ett problem när man är uppkopplad mot en konsult, det förslag 
som gav var att implementera en snabbvals meny. I den menyn skulle man snabbt 
kunna flytta mellan olika positioner i den grupp som man befinner sig. Exempelvis 
skulle man kunna byta placering på lungorna på ryggen. Snabbmeny skulle i sådant 
fall vara placerad i mätvyn. 

Då det uppstod många olika oklarheter över bilderna så vore det bra med en extra 
indikation på vad som är vad. Förslag på att det skulle skrivas ut i klartext kom från 
användarna och det kan vara lämpligt. Man bör även se över strukturen för att 
navigera mellan de olika vyerna. Ett förslag är att man först väljer mellan hjärta eller 
lunga. Man bör även se över möjligheterna att ge de mer avancerade användarna en 
möjlighet att snabbt och effektivt byta placering från mätvyn. 

8.2.3 Uppfattat av ett fåtal 
Inloggning 
Om du är distriktssköterska kan det bli jobbigt att logga in hela tiden. Man skulle 
kunna dra sitt personalkort istället eller stoppa i någon sorts id-handling. 

Snabbsökning 
Om man inte vet om patienten varit på besök tidigare vore någon sorts funktion för 
snabbsökning bra. På vårdcentralen sorterar de patienterna efter personnummer i 
ordningen dag/månad/år i personnumret. 

8.3 Övriga kommentarer 
Tyngd 
Den är lite tung, det är inte alltid man har möjlighet att lägga ifrån sig den när man är 
på patientbesök. Man får akta sig att man inte får en ojämn belastning om man hela 
tiden håller den i ena armen. Om man tar stöd mot sidan står man snett och kan få ont 
efter ett tag. 

Hygien 
Det borde finnas någon form av skyddsplast, det finns risk att man sprider smitta 
annars. 
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9 Bilaga F - Resultat 

9.1 Funktioner och egenskaper som bör behållas 

9.1.1 Summativt användartest 
Val av färger 
Systemet använder färgen gult för aktivt och mörkgrått för inaktivt. En majoritet av 
testanvändarna ansåg att valet av färger bra. Kommentarerna kom både efter den 
konkreta frågan, ”Vad tycker du om färgval och teckensnitt”, men även spontant 
under själva testet. En av testanvändarna tyckte att det skulle vara bra med en 
förklaring av de olika färgerna. 

Inloggning 
Hälften av testanvändarna nämnde inloggningen som något positivt. De tyckte att det 
var smidigt att klicka på först arbetsplats och sen sitt namn. Flera ville skriva in 
lösenordet via tangentbordet på den bärbara datorn som testerna utfördes på, det gick 
inte eftersom prototypen var utformad för en tablet-pc. 

Val av namn på knappar i huvudvyn 
(Vad ska man kalla de olika delarna? Vyer, fönster, menyer osv?) 

Testanvändarna förstod direkt vilken knapp de skulle trycka på i huvudvyn.I testerna 
instruerades användarna att kontrollera en patients EKG och hjärtljud. Samtliga kom 
dit de förväntade sig. 

9.1.2 Heuristisk utvärdering 
Systemets synlighet och grafik 
Den heuristiska utvärderingen kom fram till att färgerna tydligt visar om en knapp är 
klickbar eller inte. Det förhindrar att användaren klickar i onödan och slipper onödig 
irritation över att knappen inte fungerar. Färgerna i kombination med ett tre 
dimensionellt utseende visar användarna att de går att klicka på. 

En annan funktion är att knapparna i inloggningstangentbordet byter till en mörkare 
nyans av gult när de trycks på, det försäkrar användaren om att systemet registrerat 
knapptryckningen. 

I övrigt är gränssnittet rent och har god kontrast, vilket gör det lättare läsa av skärmen 
vid dålig belysning. Vidare använder sig systemet av ett WIMP-paket (Windows, 
Icons, Menus and Pointing devices) som gör att knappar, text och grafik ser ut att höra 
ihop. Detta gör det lättare för användaren att känna igen sig i systemet. 

Systemets interaktion med användaren 
Systemet använder sig av flera olika sätt för att kommunicera med användaren. För att 
visa om mätkortet är inkopplat och fungerar finns det en symbol i övre högra hörnet, 
bredvid mätkortsymbolen finns en symbol som ger en indikation på hur mycket ström 
som finns kvar i batteriet. Symbolerna förändras för att uppmärksamma användaren 
om att något händer i systemet 

 

Hantering av användare och vårdtagare 
Att användare och vårdtagare grupperas efter arbetsplats eller boende ger en översikt 
som underlättar för användaren att hitta den person som söks. Vidare är vårdtagarna 
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registrerade med namn och personnummer vilket är samma information som används 
när ett traditionellt EKG ska registeras. 

9.2 Funktioner och egenskaper som bör förbättras 

9.2.1 Uppfattat av alla eller nästan alla 
Namn på knappar 
Namn på knappar som används för att navigera i systemet används på ett okonsekvent 
sätt. Från testanvändarna har kommentarer som ”Tillbaka, tillbaka till vadå?” inte 
varit ovanliga. Flera förutsätter att de ska komma tillbaka till det ställe de senast var 
på då de trycker på en knapp märkt ”Tillbaka”, när det inte händer, utan något helt 
annat händer blir de frustrerade och kan tappa förtroendet för systemet. Det hände ofta 
att användarna instinktivt tryckte på ”Tillbaka”, flera gånger om, fast de egentligen 
var medvetna om att de skulle trycka på en annan knapp. 

Förkortningar 
Det används flertalet förkortningar i systemet. Framförallt som beteckning på olika 
kroppsdelar som mätning med stetoskop kan utföras ifrån. Ingen av testanvändarna 
kände att de förstod förkortningarna. Det ansågs även oklart vad de olika 
förkortningarna för EKG stod för. 

Konsultationsvyn 
Då en användare ska konsultera uppstår ett användbarhetsproblem om det inte finns 
någon läkare i den grupp som användaren tillhör. Det är även oklart att listan till 
höger är till för att man ska kunna välja flera konsulter samtidigt. Flera användare 
kommenterade att de ofta visste i förväg vilken doktor eller läkare de skulle kontakta 
för konsultation. På vårdhemmet användes inte termen ”konsultation”, där sa man 
istället att man ”kontaktade” och då oftast sjuksköterskan. 

Kontrollera identitet 
Att fast ställa patientens identitet är väldigt viktigt. ”Det är det första man lär sig.” sa 
en av testanvändarna. Vid flera tillfällen glömde användarna bort att välja patient. Om 
patient inte valts går det inte att starta inspelning, många undrade varför de inte kunde 
starta inspelningen och blev frustrerade. Detta gör att användaren känner att flytet i 
systemet tappas. Det finns även andra anledningar till det kan vara ett problem. 
Testanvändarna på vårdcentralen sa ”Man borde lägga in personnummer innan 
mätavyn, patienten kan behöva resa sig på sig för att ta upp plånbok eller liknande och 
då är det bra att klara av det innan man kopplar på elektroder.” 

Jämföra EKG 
Som systemet såg ut vid tiden för användartesterna gick det inte att se två EKG-
signaler bredvid varandra. En majoritet av testanvändarna undrade varför. Det 
traditionella sättet att jämföra två EKG-signaler med varandra är att hålla två pappers 
utskrifter bredvid varandra. 

9.2.2 Uppfattat ungefär hälften 
Zoomfunktionen 
Ingen av testanvändarna förstod hur de skulle göra för att zooma in en signal. En del 
förstod efter att ha blivit instruerade. 

Inspelningslängd 

 56



De flesta av testanvändarna såg inte timern som visar hur länge inspelningen pågår. 
En av användarna funderade på om det var meningen att man skulle räkna själv. I 
EKG-apparater av äldre modell väljer användaren vilken inspelningslängd önskas. 

Dubbelklicka 
Systemet innehåller ett tekniskt fel som gör att det inte går att dubbelklicka ett 
namn/arbetsplats osv. som är markerad. Det går även inte heller att dubbelklicka på 
kroppsdelarna i placeringsvyn. 

Bilder till placeringsvyn 
Flera av användarna missförstod bilderna i placeringsvyn. En av användarna misstog 
siluetten av en människa för ett hjärta. En del hade svårt att se skillnad på bak och 
fram, andra såg de utritade nyckelbenen och antog att framsidan hade nyckelben. En 
användare ansåg att det tog lång tid att byta mellan de olika placeringarna, och 
menade det kunde vara ett problem när man är uppkopplad mot en konsult, det förslag 
som gav var att implementera en snabbvals meny. I den menyn skulle man snabbt 
kunna flytta mellan olika positioner inom den grupp som man befinner sig. 
Exempelvis skulle man kunna byta placering på lungorna på ryggen. Snabbmeny 
skulle i sådant fall vara placerad i mätvyn. 

9.2.3 Uppfattat i heuristiska utvärdering 
Navigering 
Namn på knappar beskriver kanske knappens funktion väldigt tydligt för utvecklarna 
men kanske inte för de tilltänkta användarna. Det används lite olika namn och 
placeringar på knapparna. Exempelvis heter knappen för att gå tillbaka en vy ifrån 
vald aktivitet ”byt aktivitet” och är placerad längst ner till vänster. När man går in i 
”byt patientvyn” ligger det en tillbaka-knapp längst ner till vänster och till höger om 
den en knapp som heter ”byt grupp”. Detta leder till en osäkerhet om vilken knapp 
man ska trycka på för att gå tillbaka ett steg. 

Utvärderaren upplever även att det är många steg med information vid bland annat 
registrering av patient och val av konsult. Detta är inte nödvändig för en 
nybörjaranvändare. 

För att avsluta programmet från mätvyn krävs att man först klickar på ”byt aktivitet”. 
Sedan ställs man inför valet att antingen avsluta direkt eller att först logga ut och sen 
avsluta. Här uppstår ett problem då flera av knapparna har samma position, om 
användaren av misstag trycker flera gånger på en knapp kan programmet avslutas. Det 
kan innebära ett problem, särskilt då en tryckkänslig skärm används och det kan vara 
lätt att komma åt skärmen av misstag. 

Information om vem som är inloggad 
Informationen om användaren är inloggad eller ej är mycket inkonsekvent. I 
huvudvyn anger statusfältet ”STATUS: Inloggad”. Den informationen försvinner när 
användaren går in i mätvyn, för att sedan återkomma om användaren väljer att ansluta 
till en konsult. Det finns inte heller någon information om vem som är inloggad i 
systemet efter att själva inloggningen är utförd. 

Information i statusfältet 
Informationen som systemet ger till användaren genom statusfältet är inkonsekvent 
formulerad och ser olika ut i olika situationer. Inledningsvis ges information som 
”STATUS: Inloggad” och ”STATUS: Utloggad” för att senare visa att systemet mäter 
”STATUS: Mäter” och att systemet spelar in ”STATUS: Spelar in (XX:XX)”. När 
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användaren ska ansluta till en konsult står det ”STATUS: Inloggas, Väntar på svar…” 
och om användaren väljer att inte spara en signal utan kastar den visas ingen 
information alls i statusfönstret. De otydliga formuleringarna leder till användaren 
upplever osäkerhet inför vad som händer och arbetsprocessen stannar upp. 

Felkontroll 
Systemet innehåller ingen felkontroll och nästan inga funktioner som förebygger fel 
som användaren kan göra. Det finns inget som kontrollerar att EKG är kopplat på rätt 
sätt eller att man får en korrekt signal från stetoskopet. 

Spara signal 
Efter avslutad inspelning av en signal visas en ruta där användaren får frågan om att 
antingen ”kasta” eller ”spara” de inspelade signalerna. Det är inte uppenbart att 
användaren kan fortsätta att spela in efter att signalen kastast. 

Hjälpfunktioner 
Det finns inga inbyggda hjälpfunktioner i systemet. Varken hänvisning av fel eller 
direkt hjälp att lösa ett fel som kan uppstå. 

Mätavyn 
I mäta vyn anger grå text vilket fält som innehåller vilken signal. Det går att 
missuppfatta den gråa texten som om att fälten eller mättypen är inaktiva 

9.3 Rangordning 
För att kunna avgöra vilka förbättringar som är lämpliga att göra har en rangordning 
utförts. Olika förslag har rankats efter hur stor efterfrågan har varit på förbättringen, 
hur kritisk åtgärden är för systemet samt hur mycket tid som uppskattas för att utföra 
förändringen. En del förslag på förbättringar är väldigt lika varandra och kommer 
därför att behandlas tillsammans. De förslag som kommer att behandlas är de som fått 
10 eller fler poäng i rangordningen. 

 

Förbättring Hur stor är 
efterfrågan 

Hur kritiskt är 
åtgärden 

Tidsåtgång Rangordning

Namn på knappar 5 3 5 13
Mätavyn (Heuristisk) 5 3 5 13
Förkortningar 5 4 3 12
Kontrollera identitet 4 4 3 11
Navigering (Heuristisk) 5 3 3 11
Bilder till placeringsvyn 2 5 3 10
Hjälpfunktion 
(Heuristisk) 4 4 2 10
Zoomfunktion 3 3 3 9
Felkontroll (Heuristisk) 3 3 2 8
Spara signal 
(Heuristisk) 2 2 4 8
Konsultationsvyn 3 2 2 7
Jämföra EKG 4 2 1 7
Inspelningslängd 2 1 4 7
Information om vem 
som är inloggad 
(Heuristisk) 

1 1 3 5

(På en skala 1-5 där 5 är flest användare, mest kritiskt eller minst tid.)   
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9.4 Förslag på förbättringar 
Navigering och namn på knappar 
En ordentlig genomgång av namn på olika knappar som används behövs. Systemet 
bör använda sig av få olika namn knapp som möjligt, om det inte är möjligt bör man 
beskriva tydligare vad en knapp leder. Placeringen av knapparna bör även tas i 
beaktning, många av användarna är vana vid webbläsare och relaterar mycket till 
dem. Då systemet kommer att använda en dator med tryckkänslig pekskärm bör man 
även titta på vilka moment som kräver spärrfrågor så att användaren inte något 
oönskat. 

Förkortningar 
Förkortningarna bör bytas ut mot antingen nya förkortningar som en person som inte 
har läkarutbildning kan förstå alternativ kan man titta på andra lösningar. 

Mätavyn 
Texterna som visar vilket fält som innehåller vilken signal bör vara i en färg som 
antyder att fälten är aktiva. 

Kontrollera identitet 
Systemet bör göra utföra kontrollen av patienten i ett tidigt skede. Det viktigaste är att 
systemet tydligt visar för användaren att det måste ske innan det går att gå vidare.  

Bilder till placeringsvyn 
Då det uppstod många olika oklarheter över bilderna vore det bra med en extra 
indikation på vad som är vad. Förslag på att det skulle skrivas ut i klartext kom från 
användarna och det kan vara lämpligt. Man bör även se över strukturen för att 
navigera mellan de olika vyerna. Ett förslag är att man först väljer mellan hjärta eller 
lunga. Man bör även se över möjligheterna att ge de mer avancerade användarna en 
möjlighet att snabbt och effektivt byta placering från mätvyn. 

Hjälpfunktion 
Den minsta hjälp som användaren ska få om ett fel uppstår är var användare kan få 
hjälp att åtgärda felet. Det är också önskvärt med hjälp kring själva systemet, vilka 
funktioner som finns, hur användaren ska göra för att navigera och så vidare. 

Zoomfunktion 
Det bör finnas ett tydligare sätt att zooma. Exempelvis skulle det kunna vara en knapp 
med ett förstoringsglas som man trycker på. Det går att kombinera det existerande 
sättet med ett sätt för nybörjare. 

 59


