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Sammanfattning 

Självbetjäningsterminaler tar över efter traditionella kassor och receptioner på allt fler 

platser i dagens samhälle. Vare sig du ska handla möbler på IKEA, låna böcker från 

biblioteket eller besiktiga bilen är sannolikheten stor att du stöter på en terminal. Dess 

användare anser många gånger att självbetjäningen är snabbare än och effektivare än 

dess traditionella motsvarighet, medan motståndarna anser att en maskin aldrig kan 

ersätta den personliga service en människa ger.  

Den här rapporten försöker dels besvara frågan om en självbetjäningsterminal tillför 

något positivt för personal respektive patienter på en mammografiklinik, och dels 

redogör den för de problem patienterna upplevde medan de använde terminalen. 

De patienter som rör sig på en mammografiklinik är i allmänhet äldre kvinnor med väldigt 

varierande förutsättningar vad det gäller datorvana. För att få så stort antal testpatienter 

som möjligt under utvärderingsperioden, stängdes klinikens ordinarie reception ner och 

samtliga patienter blev istället hänvisade till en av två självbetjäningsterminaler. Totalt 

användes terminalerna av 425 kvinnor i åldrarna 21 – 83 år, där medelåldern låg på 

knappt 54 år. 

Utvärderingen visar att patienternas största problem i allmänhet var att först och främst 

hitta terminalen, och därefter att förstå att de skulle trycka på terminalens pekskärm för 

att interagera med den. När patienterna väl har klarat sig över den tröskeln går resten av 

processen smidigt för de flesta, även om det förekommer undantag från den regeln. 

Personalen som arbetar på kliniken var till en början väldigt skeptiska till terminalernas 

intåg, men under utvärderingsperioderna upptäcktes flera fördelar jämfört med en 

traditionell reception. En del av uppgifterna som utförs i receptionen kan i dagsläget inte 

utföras av en terminal. Terminalerna kan därför inte ersätta receptionen, utan snarare 

fungera som ett komplement och en avlastning.   



 

  



 

Förord 

Samtidigt som vinterns första snö sakta faller utanför fönstret, börjar nu äntligen de sista 

bitarna i rapporten falla på plats. Det har snart gått 20 veckor sedan jag slog mig ner vid 

min arbetsplats på Sectra för första gången. Det har varit en rolig och intressant tid som 

jag inte kommer glömma i första taget. Genom en snabb tillbakablick så inser jag att 

resultatet inte hade blivit detsamma utan all hjälp jag fått på vägen. Jag vill därför passa 

på att rikta ett tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit under arbetets gång. 

Bland alla som bidragit finns det en skara människor som utmärkt sig mer än övriga, och 

därför får finna sig i att nämnas vid namn (utan inbördes ordning) nedan. 

 Min ex-examinator och tillika handledare på IDA, Sture Hägglund. Tack för alla 

kontakter du bidragit med, alla råd och all kunskap du gett mig samt all tid du har 

lagt ner på att läsa igenom och förbättra de textmassorna jag producerat. 

 Min nytillträdde examinator och före detta inofficiella handledare Johan Åberg. 

Tack för att du helt frivilligt offrade tid på att vara med och förgylla mina möten 

med Sture och tack för alla råd och alla artikeltips du har gett mig. 

 Min handledare på Sectra, Per Bankvall. Tack för att du låtit mig utföra mitt 

examensarbete hos er. Tack för alla tips, kommentarer, kontakter och för flygturen 

till Karlstad. 

 Min fadder på Sectra, Leo Bergnéhr. Tack för all hjälp jag fått med de praktiska och 

tekniska problem som oundvikligen uppstår under en sådan här process.  

 Min applikationsspecialist på Sectra, Lotta Norén. Tack för all support via telefon 

och videokonferens samt för att du gav mig en crash course i hur Sectra RIS 
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mammografiklinken på Karlstad Centralsjukhus. Tack för att ni lät mig hållas trots all 
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1 Inledning 

I det här kapitlet får läsaren en kort presentation av bakgrunden till och syftet med 

rapporten. Även en redogörelse för de avgränsningar som har gjorts och rapportens 

tänkta målgrupp presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Du har med största sannolikhet stött på dem nyligen. Handlar du mat på Maxi, lånar 

böcker på biblioteket eller hämtar ut dina bokade tågbiljetter till Säffle så kommer du 

med största sannolikhet stöta på dem inom kort igen. Självbetjäningsterminalerna tar allt 

större mark från de traditionella kassorna/receptionerna. Det är inte svårt att förstå att 

det finns pengar att spara på att låta kunderna/besökarna serva sig själva istället för att 

en anställd person ska göra det. Tanken att införa självbetjäningsterminaler även inom 

vården har funnits hos Sectra ett bra tag. Genom ett tidigare examensarbete, gjort av 

Andreas Bergner, konstaterades att det fanns ett intresse av konceptet hos flera kliniker 

runtomkring landet. Då Bergners uppsats enbart är en teoretisk studie ville Sectra nu 

prova konceptet på riktigt, det är där den här undersökningen kommer in i bilden. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns någon, och i så fall vilken, 

nytta för vårdgivare respektive vårdtagare av en självbetjäningsterminal, som kan sköta 

hela eller delar av den ankomstregistrering som sker när en patient kommer till en 

mammografiklinik. Går det att få patienterna göra en större del av det administrativa 

arbetet själva, utan att de uppfattar det som något negativt? 

För att undersökningen ska gå att genomföra rent praktiskt innefattar examensarbetet 

även utveckling av en prototyp till självbetjäningsterminal. Prototypen innehåller delar av 

de funktioner som en riktig produkt skulle vara utrustad med, men med vissa 

begränsningar. Som en naturlig del ingår därför även att analysera och försöka minimera 

de problem som patienterna upplever när de använder terminalen.  

1.3 Frågeställningar 
De frågeställningar som rapporten ska försöka besvara är följande. 

 Tillför en självbetjäningsterminal något värde för personalen på kliniken? 

 Tillför en självbetjäningsterminal något värde för de patienter som använder den? 

 Vilka problem upplever patienterna när de använder terminalen? 

1.4 Avgränsningar, direktiv och förutsättningar 
Då det finns en begränsad mängd tid, 20 veckor, tillgänglig för examensarbetet har det 

gjorts en del begränsningar. Den största var att prototypen enbart skulle vara gjord för 

och utvärderas på en mammografiavdelning istället för en generell röntgenavdelning, 

vilket innebär att mängden olika undersökningar en patient kan vara inbokad för minskas 

radikalt. Avgränsningen medför även flera positiva bieffekter, såsom att mängden 
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patienter att utvärdera prototypen blir betydligt större och att majoriteten av 

patienterna tar sig in för egen hand (istället för att skjutsas in liggande på en säng).  

Möjligheten att betala i prototypen hamnar också utanför arbetets ramar. Funktionen 

ansågs av Sectras produktledning som en så pass självklar del av en färdig produkt, att 

den inte behövde implementeras och utvärderas. 

1.5 Språkbruk 
I rapporten förekommer ett fåtal facktermer som används flitigt inom röntgensjukvården. 

För att underlätta för läsaren presenteras de här tillsammans med en kort förklaring.  

 RIS – Radiology Information System eller röntgeninformationssystem på svenska. 

En typ av stödsystem som innehåller information om bl.a. alla patienter, 

undersökningar och tidsbokning. 

 PACS – Picture Archiving and Communication System. Ett stödsystem som ofta är 

tätt integrerat mot RISet. Ansvarar för lagring och distribution av digitala bildfiler, 

såsom röntgen- och ultraljudsbilder.  

 Screeningundersökning – Preventiv undersökning av patient utan några symptom 

på sjukdom. Används för att hitta tumörer i ett tidigt stadium 

 Klinisk undersökning – Remissgrundad undersökning. Patienten har blivit 

remitterad till avdelningen från en läkare. Ofta med anledning av att patienten själv 

har upptäckt något som de vill få undersökt.  

 Selekterad undersökning – Patient som genomfört en screeningundersökning, men 

som i efterhand har kallats tillbaka för att ta ytterligare röntgenbilder.  

Dessutom har medvetet ordet patient använts som benämning på alla personer som är 

bokade för någon form av mammografiundersökning. Detta oavsett om personen i fråga 

är bokad på en screeningundersökning (och då inte är en patient i ordets rätta 

bemärkelse) eller en klinisk undersökning.   

1.6 Målgrupp 
Rapporten är i första hand skriven för produktledningen på Sectra samt för de kliniker 

som överväger att skaffa en självbetjäningsterminal. Rapporten kan dock även vara av 

intresse för andra som ska utveckla eller utvärdera sällanbruksterminaler. 

1.7 Disposition 
För att underlätta navigerandet i rapporten kommer här en kort sammanfattning om vad 

som ingår i respektive kapitel. 

1.7.1 Kapitel 1 – Inledning 

I kapitlet du just nu läser ges en kort inledning till vad rapporten handlar om, vad syftet 

med den är, vilka avgränsningar som gjorts, lite källkritik samt hur rapporten är 

uppbyggd. 

1.7.2 Kapitel 2 – Metod 

Nästa kapitel beskriver vilka vetenskapliga metoder som har använts under arbetets 

gång. Även ett kort metodkritiksavsnitt ryms i kapitlet. 
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1.7.3 Kapitel 3 – Bakgrund 

Det tredje kapitlet ger en inledande bakgrund till rapporten. Kapitlet innehåller en kort 

beskrivning av företaget Sectra, vad mammografi är samt hur ett besök på 

mammografiavdelningen i Karlstad går till idag. 

1.7.4 Kapitel 4 – Teoretisk referensram 

Kapitel 4 innehåller rapportens teoretiska referensram. Här kan läsaren hitta en 

beskrivning över vad som finns gjort inom området idag. 

1.7.5 Kapitel 5 – Empiri 

Det femte kapitlet redovisar de empiriska data som kommit fram under arbetets 

fortskridande. Här finns en beskrivning av prototypen, åsikter som patienter och personal 

framförde om prototypen samt en del statistik över hur det faktiska användandet av 

prototypen var. 

1.7.6 Kapitel 6 – Analys och diskussion 

Rapportens näst sista kapitel innehåller en diskussion över de empiriska data som 

redovisats i föregående kapitel.  

1.7.7 Kapitel 7 – Slutsats och resultat 

I det sista kapitlet i rapporten görs ett försök att sammanfatta de upptäckter som gjorts 

under arbetets gång. 

1.8 Källkritik 
Majoriteten av de källor som använts till den teoretiska referensramen är vetenskapliga 

artiklar tagna ur kända tidsskrifter. Artiklarna har i regel genomgått en peer review-

process och får därmed räknas som tillförlitliga källor. Utöver artiklarna är en del material 

hämtat från officiella myndigheters hemsidor. Materialet används frekvent och 

kontrolleras av flera oberoende experter inom respektive ämne. 

Ytterligare lite material är hämtat från diverse studentlitteratur. Även detta material är i 

allmänhet kontrollerat av experter och kollegor till författarna. Mycket av materialet i 

böckerna förekommer i flera olika böcker, skrivna av olika författare. 

Det finns en teoretisk chans att materialet som presenteras i denna rapport är felaktigt, 

men jag bedömer sannolikheten för det till låg.  
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2 Metod 

Avsikten med det här kapitlet är att ge en beskrivning av de vetenskapliga teorier och 

metoder som använts för att framställa den här rapporten. Det här ger dig som läsare 

möjligheten att själv bedöma och värdesätta de resultat som presenteras i slutet av 

rapporten. 

2.1 Övergripande metod 
För att höja rapportens validitet användes flera olika datainsamlingsmetoder parallellt, så 

kallad metodtriangulering. Upptäckterna som gjordes med de olika metoderna 

sammanställs i rapporten för att ge en fylligare och mer korrekt bild av verkligheten än 

vad en enskild metod kan ge.  

2.2 Urval 
Antalet kvinnor som ingår i målpopulationen är mycket stort, varför en totalundersökning 

av populationen är praktiskt omöjlig att genomföra inom arbetets ramar på 20 veckor. 

Ytterligare en praktisk begränsning var att vilka patienter som kom till enheten de 

dagarna utvärderingen utfördes inte gick att påverka mer än marginellt. Patienterna 

bokades in delvis automatiskt utifrån kriterier som bostadsort, ålder och datum för 

senaste screeningundersökning. 

För att maximera urvalsstorleken stängdes den ordinarie receptionen på kliniken ner 

under tiden terminalprototypen provades ut. Personalen instruerades att hänvisa 

patienterna till de båda terminalerna istället. Detta medförde att bortfallet i urvalet hölls 

på ett minimum. 

2.3 Intervjuer 
Under studien utfördes ett flertal informella semistrukturerade intervjuer med såväl 

personal som patienter. Intervjuerna utfördes utan inspelningsutrustning och kan 

närmast beskrivas som konversationer mellan rapportskrivaren och respondenten. 

Intervjuerna syftade till att få höra hur personal och patienter själva upplevde att 

terminalerna fungerade, formulerat med egna ord. Om de på något sätt påverkade det 

sätt patienten upplevde sitt besök och personalen sin arbetssituation. Intervjuerna var 

generellt sett korta och de blev därför mer kvantitativa än kvalitativa. 

2.4 Observationer 
Intervjuerna kompletterades med en stor mängd observationer av hur patienterna 

handskades med terminalerna och hur det generella flödet på kliniken påverkades. Det 

utfördes observationer både när patienten var omedveten om att de observerades såväl 

som när de var medvetna om observatörens närvaro. I förekommande fall deltog 

observatören aktivt i patientens arbete med terminalen. Detta då vissa patienter 

insisterade på att få hjälp genom hela processen. 
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2.5 Dagbok 
Under hela arbetet skrevs det ner kortare sammanfattningar efter varje händelse av 

betydelse. Sammanfattningarna skrevs inte varje dag, men oftast varje vecka. Då och då 

lästes dessa sammanfattningar igenom för att minimera risken med att glömma bort 

något väsentligt. I samband med utvärderingsperioderna i Karlstad skrevs utförligare 

sammanfattningar kontinuerligt under dagarna.  

2.6 Litteraturstudier 
Materialet i den teoretiska referensramen och till viss del materialet i bakgrunden är 

inhämtat genom omfattande litteraturstudier. Dessa litteraturstudier genomfördes 

främst i början av arbetsperioden, men fortsatte med reducerad intensitet genom hela 

arbetet. Materialet hittades främst genom sökning i artikeldatabaser och på bibliotek. 

2.7 Metodkritik 
En utvärdering där samtliga individer i målpopulationen inte har samma chans att komma 

med i urvalet kan medföra att resultatet blir något snedvridet. (Christensen, Andersson, 

Carlsson, & Haglund, 2001, s. 129) 

I intervjusituationer går det aldrig att bortse från det faktum att respondenten kan 

påverkas av intervjuaren på en mängd olika sätt. Allt från tonfall och betoningar till 

intervjuarens klädsel och rörelser kan få respondenten att förändra sina svar. 

Respondenten kan omedvetet välja att ge ett svar som är mer social acceptabelt istället 

för att återge sina riktiga åsikter. Likaså kan respondenten missuppfatta situationen och 

återge vad hon tror händer istället för det som faktiskt händer. (Christensen, Andersson, 

Carlsson, & Haglund, 2001, s. 168)   

Vid observationer återges observatörens bild av vad som sker. Risken finns alltid att 

observatören missar väsentliga saker eller, medvetet eller omedvetet, filtrerar bort de 

händelser man inte vill se. I de fall patienten är medveten om att de observeras kan de 

förändra sitt beteende och på så vis uppträda onaturligt. (Christensen, Andersson, 

Carlsson, & Haglund, 2001, s. 204) 
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3 Bakgrund 

Det här kapitlet ger en kortfattad bakgrund till Sectra som företag, vad mammografi är, 

varför det behövs och hur flödet på en mammografiavdelning kan se ut idag. Syftet är att 

främst att underlätta förståelsen av resten av rapporten för läsaren. 

3.1 Sectra AB 
“Sectra bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter 

och system inom två expansiva nischer. Företagets produkter används av kunder i ett 50-

tal länder och försäljningen sker i egen regi och genom regionala och lokala partners.” 

(Sectra AB, 2009) 

Sectra är ett IT-företag som ursprungligen härstammar ifrån Linköpings tekniska 

högskola. Det grundades år 1978 som ett resultat av att en grupp forskare från högskolan 

fick uppdraget att skapa en säkerhetslösning för banker. Företaget jobbade till en början 

bara med säkerhetsrelaterade frågor, men i slutet på 1980-talet började de även jobba 

med digitala bildhanteringssystem för röntgenavdelningar. 1993 levererades Sveriges 

första helt röntgenfilmsfria röntgenavdelning av Sectra. Idag har Sectra kontor i 12 

länder, över 500 anställda och deras system används på över 1000 sjukhus världen över. 

(Sectra, 2009)  

3.2 Mammografi 
Varje år får över 7000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer, vilket motsvarar 29 % av 

det totala antalet cancerfall hos kvinnor. Trots att mindre än 5 % av de som insjuknar är 

under 40 år, har bröstcancer idag blivit den vanligaste dödsorsaken bland medelålders 

kvinnor i Sverige. (Bergman, Hont, & Johansson, 2009, s. 20) 

Desto tidigare i ett sjukdomsförlopp en cancertumör upptäcks, desto större är chansen 

att den fortfarande är liten och inte har hunnit bilda metastaser, vilket i sin tur ger en 

bättre överlevnadsprognos. Många tumörer upptäcks genom att kvinnan själv märker av 

symptom som knölar eller hudförändringar, men genom mammografiundersökningar kan 

sjukdomen upptäckas redan innan några symptom visar sig. Därför rekommenderar 

socialstyrelsen att alla kvinnor mellan 40 och 74 år går på regelbundna 

mammografiundersökningar, s.k. screeningundersökningar. (Holmberg, 2005) 

3.2.1 Vad är mammografi? 

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten. Undersökningen utförs främst på 

kvinnor, men även män utför ibland mammografiundersökningar. De flesta som utför en 

mammografiundersökning är kallade till en frivillig regelbunden screeningundersökning. 

Beroende på vilket landsting man tillhör så blir man kallad första gången strax efter 40 års 

ålder och därefter med 1,5-2 års intervall. (Wallskär, 2009) 

Både kvinnor och män kan bli remitterade till mammografienheten. I de fallen har oftast 

patienten själv känt något i brösten och sökt vård hos en allmänläkare, som i sin tur har 

remitterat patienten till mammografin.  
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En sådan patient genomgår en fördjupad, s.k. klinisk mammografiundersökning, ofta med 

såväl röntgen och ultraljud som cellprover. (Andersson, 2009) 

3.2.2 Flöde vid mammografiundersökningar 

Exakt hur en screeningundersökning går till skiljer sig från landsting till landsting, även om 

den i huvudsak är likadan. Nedan beskrivs hur en undersökning går till på 

mammografikliniken på Karlstad centralsjukhus.  

Två veckor innan undersökningen äger rum får patienten en kallelse hemskickad med 

posten. På kallelsen står det var och när undersökningen äger rum, instruktion om hur 

hon gör för att boka om tiden och information om att hon måste ha med sig jämna 

pengar till undersökningen.  

När patienten väl dyker upp på vårdenheten går hon fram till receptionen. Där 

ankomstregistrerar personalen kvinnan i RISet samt personalen bockar för henne på en 

papperslista. Patienten blir hänvisad till en betalautomat i närheten av receptionen. 

Automaten har ingen möjlighet att lämna tillbaka växel, utan patienten måste ha jämna 

pengar med sig. Dessutom är automaten gammal och sliten, vilket gör att den har 

problem med att läsa av såväl gamla som helt nya sedlar. Patienterna får därför ofta byta 

sedlar med varandra för att kunna betala. 

När betalningen är gjord får patienten ett kvitto av automaten och sätter sig i 

väntrummet. Personalen i receptionen tar med sig papperslistan och ropar upp 

patienterna i turordning. Patienterna leds in i varsitt omklädningsbås intill ett labb och får 

klä av sig på överkroppen. Personalen i labbet går ut i omklädningsrummet och hämtar in 

nästa patient.  

I labbet sker först en muntlig ID-kontroll för att säkerställa att röntgenbilderna knyts till 

rätt patient. Patienten får frågor om hon opererat brösten, känt något konstigt, äter 

några hormoner (östrogen) eller gjort någon mammografiundersökning på annat sjukhus 

sedan hon var här sist. Sjuksköterskan för in svaren i RISet. Därefter utförs en visuell 

inspektion av brösten. Alla ärr och märken som syns registreras in i RISet. Svaren på 

frågorna och noteringarna från den visuella inspektionen är viktiga för att läkarna sedan 

ska kunna göra en korrekt bedömning av röntgenbilderna. 

Patienten får därefter gå fram till modaliteten (röntgenutrustningen), placera ett bröst på 

en sensorplatta, en kompressorplatta pressar ihop bröstet (resulterar i bättre bildkvalitet 

samt en lägre strålningsdos) varefter röntgenbilden tas rakt ovanifrån. Sköterskan 

kontrollerar att bildkvaliteten blev bra och samma process upprepas för det andra 

bröstet. Därefter vinklas modaliteten och det tas bilder snett uppifrån på båda brösten.  

Om även de bilderna blev bra får patienten information om att resultatet kommer på 

post inom 5 veckor. Hela undersökningen är avklarad på 3-5 minuter. Bilderna analyseras 

i efterhand av två av varandra oberoende läkare (s.k. dubbelgranskning). Vid behov kallas 

patienten tillbaka för att ta ytterligare bilder, annars skickas ett friskhetsintyg hem till 

patienten.   
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4 Teoretisk referensram 

Det här kapitlet innehåller en beskrivning av vad som finns gjort inom området i 

dagsläget. 

4.1 Köproblematik vid självbetjäningsterminaler  
När man ska utveckla ett system (terminal) som ska användas på publika platser, måste 

man tänka annorlunda jämfört med när man utvecklar system som ska användas av 

enskilda användare på ett kontor. Vare sig terminalen står på tågstationen eller i 

mataffären kommer dess användare vara omgivna av okända människor. Det här 

påverkar terminalens användare och måste tas i beaktande när terminalen utformas.  

(Kristoffersen & Bratteberg, 2008, s. 252) 

En vanlig åsikt som användare av självbetjäningsterminaler har är att de känner sig 

obekväma när det bildas kö bakom dem. Användarna anser att de förhindrar personerna 

bakom dem i kön att komma i tid, genom att de förbrukar för mycket tid i terminalen. För 

många användare är det inte tidsfördröjningen i sig som är det stora problemet, utan det 

faktum att människorna i kön ser användaren som en person som misslyckas. Även i de 

fall det är tydligt att det är terminalen i sig som är orsaken till fördröjningen (exempelvis 

tiden för en kontantautomat att verifiera kontantuttaget mot banken samt räkna upp 

pengarna), känner sig många användare obekväma. Anledningen är då att personerna 

bakom i kön inte känner till orsaken till fördröjningen, utan fortfarande tror att det är 

användarens fel. (Kristoffersen & Bratteberg, 2008, s. 257) 

Ett annat vanligt problem som visar sig i situationer med kö är att vissa användare får 

svårare att läsa och tolka instruktioner. De blir stressade och misslyckas ofta med 

uppgifter som de utan problem skulle klara av om det inte varit kö bakom dem. 

(Kristoffersen & Bratteberg, 2008, s. 260) Det är därför viktigt att användarna alltid ska ha 

möjligheten att avbryta det de håller på med (Kristoffersen & Bratteberg, 2008, s. 258).  

4.2 Patient- & besöksterminaler i vården 
Hälsoterminaler har förekommit i och utanför vårdmiljöer under lång tid. Universitetet i 

Glasgow utvecklade en pekskärmsprototyp redan i slutet på 1980-talet. Den bestod då av 

en skärm med ett tangentbord med 9 olikfärgade knappar som fungerade som meny. 

(Nicholas, Huntington, Williams, & Vickery, 2001, s. 214) I terminalen fanns information 

om allmänna hälsotillstånd och livsstilar (såsom rökning, stress och alkohol) men även 

mer detaljerad information om specifika åkommor.  Terminalen provades först i ett 

väntrum för att därefter utvärderas på totalt 23 olika ställen, i allt från affärer, 

köpcentrum och sportanläggningar till apotek, sjukhus och barer. Terminalen användes 

flitigt, en undersökning som utfördes 1992 visar att 17 % av ett slumpmässigt urval av 

befolkningen använde terminalen någon gång under en 5-månadersperiod. (Jones, 2009, 

s. 1821) 

Trots att Internet till stor del har tagit över som informationsspridare så finns det ett stort 

antal hälsoterminaler som fortfarande är i bruk. Dock är de flesta terminaler nischade. 
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Istället för att försöka innehålla all möjlig hälsoinformation så är de inriktade på att 

exempelvis hjälpa diabetespatienter eller uppmana kvinnor att göra regelbundna 

mammografiundersökningar. (Jones, 2009, s. 1825) 

4.2.1 Interaktiva terminaler 

Numera används sällan terminalerna enbart till statisk information. Det finns exempel på 

terminaler som mäter användarens blodtryck och mängden kroppsfett och därefter ger 

användaren anpassade hälsoråd utifrån de värdena. Andra terminaler ger patienten 

tillgång till sin egen journal. Patienten kan i lugn och ro läsa journalen utan att behöva be 

någon receptionist om hjälp för att ordna fram en kopia. 

Att låta användarna själva fylla i sjukdomshistoria och annan relevant information i 

datorer har provats ett flertal gånger. Det har konstaterats att den formen av 

datainsamling kan göra konsultation snabbare och effektivare. Patienten kan inte fylla i 

all information själv, men det blir en tidsbesparing för vårdpersonalen om patienten fyller 

i det de kan fylla i själva. Parallellt med att patienten fyller i informationen kan det visas 

relevant hälsoinformation på skärmen. (Jones, 2009, s. 1826)  

Patienter som ankomstregistrerar sig själva är något som existerar redan idag. Företaget 

EMIS (som har halva den engelska vårdmarknaden) har haft en registreringsterminal i sitt 

produktutbud sedan 2005. Enligt dem själva så använder 40 % av en vårdinrättnings 

patienter terminalen för ankomstregistrering istället för att gå till receptionen. Köerna till 

receptionen har minskat radikalt och patienterna upplever en högre nivå av 

självständighet. (EMIS, 2005) 

4.3 Användargränssnitt för medelålders och äldre personer 
Svenskarna blir allt äldre och äldre. Uppskattningar säger att andelen personer över 65år 

kommer att öka från dagens 18 % till 25 % (från nuvarande 1,6 miljoner till 2,7 miljoner) 

av den totala befolkningen fram till år 2060. (SCB, 2009, s. 11) Samtidigt ökar 

utbredningen av datorer i samhället, så att det numera är näst intill omöjligt att leva utan 

att komma i kontakt med datorer på ett eller annat sätt. Därför är det viktigare än 

någonsin att användargränssnitt utvecklas med den äldre befolkningens begränsningar i 

åtanke. (Rau & Hsu, 2005, s. 20) 

4.3.1 Interaktion mellan dator och äldre människor 

Det har forskats en hel del på interaktionen mellan äldre människor och datorer. 

Generellt sett så har äldre personer svårare för att lära sig nya saker. De har större 

problem med att använda en datormus och klickar fel oftare än yngre personer. Sämre 

syn gör att utvecklare rekommenderas använda stor teckenstorlek och att använda stora 

kontraster mellan text och bakgrund. Även storleken på knappar och ikoner är viktiga för 

att öka användbarheten för äldre personer. (Rau & Hsu, 2005, s. 23) 

Forskning visar att äldre personer har lättare att använda sig av direkta 

manipulationsenheter, såsom pekskärm och handskriftsigenkänning, jämfört med 

indirekta manipulationsenheter (mus och tangentbord) för att surfa på Internet. I samma 

undersökning utvärderades hur röststyrning och skärmläsare kan hjälpa till vid surfandet. 
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Resultatet visar att användarna var nöjda med funktionaliteten, men att det gick 

långsammare än att använda pekskärm. (Rau & Hsu, 2005, ss. 37-38) 

4.3.2 Pekskärmar som inmatningsenhet 

“Touch-Screen Technology is the most natural of all input devices - even children can 

easily learn how to operate them. But this simple interaction proved also to be ideal for 

people who are not overly familiar with computers including elderly and/or disabled 

patients in a hospital.” (Holzinger, 2002, s. 387) 

Pekskärmar har flera fördelar jämfört med att använda tangentbord och mus. De är 

väldigt intuitiva, sparar plats (tangentbord och mus behövs inte) och de är pålitligare än 

mekaniska knappar. Den största fördelen är att inmatningsenheten är samma som 

utmatningsenheten. Användaren får möjlighet att röra och manipulera det hon ser direkt, 

istället för att använda ett mer traditionellt inmatningsredskap. (Holzinger, 2002, s. 390) 

Givetvis finns det nackdelar också. Ett av de större problemen hör ihop med den största 

fördelen, användarens hand och arm täcker delar av användarinterfacet (Albinsson & 

Zhai, 2003). Andra problem med touchscreenskärmar är att det är svårt att klicka på små 

föremål, de är inte bra för att utföra komplexa uppgifter och det är inte speciellt 

ergonomiskt att sitta med sträckta armar och klicka på skärmen. (Holzinger, 2002)  

Pekskärmar blir vanligare och vanligare i dagens samhälle. Numera används de i allt från 

informationsterminaler och självscanningsaffärer till klimatanläggningar och medicinsk 

utrustning. (Jin, Plocher, & Kiff, 2007, s. 940) För att de ska kunna användas och upplevas 

så effektivt och bra som möjligt av äldre personer bör de tryckbara ytorna/knapparna på 

skärmen vara stora. Exakt hur stora knapparna ska vara varierar med antalet knappar och 

placeringen av dem. En tumregel är att knapparna bör vara kvadratiska med en sidlängd 

inom intervallet 16.5 mm till 19.05 mm. Avståndet mellan knapparna har också inverkan 

på hur användarna upplever systemet. Vid för litet avstånd ökar andelen feltryckningar 

och vid för stort avstånd blir användarnas svarstid längre. Avståndet bör vara mellan 3.17 

mm och 12.7 mm för att få så bra svarstid som möjligt.  (Jin, Plocher, & Kiff, 2007, s. 940) 

4.4 Få användarna att börja använda systemet 
Trots att pekskärmar och andra interaktiva system blir vanligare och vanligare är långt 

ifrån alla vana vid den typen av system. Många vågar inte ta steget och börja använda ett 

nytt och obekant system av rädsla för att förstöra det eller göra bort sig inför andra 

människor.  

4.4.1 Tre faser av engagemang 

En användares engagemang med ett interaktivt system delas ofta upp i tre olika faser: 

attraktion, observation och interaktion.  Vilken fas engagemanget mellan användaren och 

systemet är på avgörs normalt sett av avståndet mellan dem. (Saffer, 2008, s. 143) 
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Figur 1: Tre faser av interaktion (Saffer, 2008) 

Den första fasen av engagemang kallas för attraktion och inträffar så fort användaren ser, 

hör eller på annat sätt märker av systemet. Den här fasen sker oftast på långt avstånd 

från systemet. Förhoppningsvis väcker systemet användarens intresse vilket får dem att 

närma sig systemet mer. (Saffer, 2008, s. 143) 

När användaren närmat sig systemet ytterligare träder hon in i observationsfasen. Hon 

ser antagligen tydliga skyltar som både beskriver och lockar användaren till att använda 

systemet. Hon ser hur andra personer använder systemet och får därmed en första 

möjlighet att lära sig använda systemet. (Saffer, 2008, s. 144) 

Interaktionsfasen inträffar när användaren är så pass nära systemet att hon kan börja 

använda det själv. Här är användarens uppmärksamhet riktad direkt mot systemet, varför 

alla instruktioner bör finnas på systemet i sig och inte på skyltar i närheten. (Saffer, 2008, 

s. 144) 

4.4.2 Övervinna rädslan 

 För att övervinna användarnas rädsla 

för ett nytt system använder sig Saffer av 

ett begrepp som han kallar attraction 

affordance. I pekskärmssammanhang är 

det ofta en skärmbild som visas så fort 

systemet är ledigt. Skärmbilden ska vara 

inbjudande och oerhört simpel att 

interagera med. Den behöver inte ha 

något med systemets egentliga syfte att 

göra, utan är bara ett sätt att få en första 

interaktion med användaren. Vanligen 

består skärmbilden bara av en knapp märkt starta och en kort uppmaning om att trycka 

på knappen. (Saffer, 2008, s. 145) 

4.4.3 Kommunicera med användarna 

För att ett system ska vara effektivt är det ett måste att användarna förstår hur de 

interagerar med det. Instruktioner till användarna kan ges på flera olika sätt, var och ett 

har sina för- respektive nackdelar.  

  

 
Figur 2: Attraction affordance (Saffer, 2008) 
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Den vanligaste och enklaste instruktionsformen, skrivna beskrivningar, är lämplig att 

använda när det är enkla och vanliga händelser (såsom tryck här för att börja) som ska 

beskrivas. Då det är svårt att läsa en text samtidigt som man utför något bör texten vara 

kort och koncis. Textbeskrivningar kan ofta vara så pass korta att de får plats där andra 

instruktionsbeskrivningar inte får plats. (Saffer, 2008, s. 146) 

Illustrationer kan många gånger vara ett bättre val än skrivna beskrivningar. Om ett 

system kräver att användaren lägger sin hand på ett specifikt sätt beskrivs det oftast 

lättare med en bild än i ett långt textstycke. Illustrationer har även den stora fördelen att 

de kan förstås av de flesta, oavsett om personen inte är läskunnig eller talar ett 

främmande språk. Illustrationer kan vid behov animeras för att tydliggöra beskrivningar 

som inte blir tydliga nog vid stillbilder. (Saffer, 2008, s. 148) 

4.5 Prototyping 
”Prototyping is externalizing and making concrete a design idea for the purpose of 

evaluation” Bill Verplank (Muños & Miller-Jacobs, 1992, s. 579) 

4.5.1 Vad är prototyping?  

Prototyping är enkelt sagt ett begrepp för att arbeta med prototyper. En prototyp i sin tur 

är ett försök att konkretisera någon del av en idé under ett utvecklingsprojekt. Det kan 

vara allt från att skissa upp ett användargränssnitt på papper, till att utveckla en 

fullfjädrad provversion av en kommande produkt med alla funktioner implementerade. 

Fördelen med att skapa prototyper är att man får en mer eller mindre konkret produkt 

att se och känna på. Det är betydligt enklare att upptäcka fel och brister när man har 

produkten framför sig, än att försöka hitta felen på idén när den bara finns i utvecklarens 

huvud. Att använda prototyper i utvecklingsprocessen bidrar till en större kontakt med 

användarna, vilket förhoppningsvis resulterar i bättre slutresultat än utveckling utan 

prototyper. (Arvidsson, 1995) 

När man utvecklar system åt kunder så är det mer eller mindre alltid så att kunden inte 

vet exakt vad de vill ha (Bray, 2002), vilket gör prototyping till ett väldigt bra verktyg. 

Genom att skapa prototyper på systemet och kontinuerligt utvärdera dem mot kunden 

genom hela utvecklingsprocessen blir det lättare att upptäcka och korrigera fel och 

missförstånd. Normalt sett så sker prototyping iterativt, d.v.s. en prototyp av en funktion 

eller produkt framställs, den testas och utvärderas och därefter skapas en ny prototyp 

där åsikter från den tidigare utvärderingen tas i beaktande.  
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Figur 3: Iterativ prototyping 

4.5.2 Olika metoder för prototyping    

Det finns ett flertal olika metoder för prototyping av mjukvara. Vilken av metoderna man 

ska använda beror dels på vad det är för typ av produkt man utvecklar, dels hur lång man 

har kommit i utvecklingsprocessen och dels vilken metod man personligen anser fungera 

bäst. (Arnowitz, Arent, & Berger, 2006, s. 137) 

Wireframe prototyping är en metod som används främst i uppstartsfasen av 

designprocessen. Prototypen består oftast av enkla skisser som används för att 

bestämma hur navigation och interaktion med användaren ska ske. 

Storyboard prototyping är en mer skrivande form av prototypande som primärt används 

av produktens designteam. Metoden bygger på att man skriver användarscenarion som 

utvecklas och förtydligas mer och mer. Scenariona kompletteras med illustrationer för att 

alla ska få en tydlig och gemensam bild av produkten. 

Pappersprototyping används för att testa designen på slutanvändarna. Det sker genom 

att hela användargränssnittet finns utskrivet/utritat på papper. Användarna sätter sig 

sedan ner och navigerar runt i gränssnittet genom att visa för en testledare var han vill 

trycka. Testledaren plockar därefter fram den nya produktvyn användaren kommer till 

efter sitt val. Genom att studera hur användarna navigerar runt får utvecklarna 

information om var gränssnittet är otydligt och behöver förbättras. 

En digital prototyp fungerar på samma sätt som en pappersprototyp, fast istället för 

papper används en skärm som användaren får klicka runt på. Båda metoderna hjälper till 

med förståelsen av arbetsflödet och kontexten av produkten. 

En kodprototyp är som namnet antyder en prototyp skriven av kod. Den är interaktiv och 

är oftast det sista steget innan en färdig produkt. Delar av de funktioner som den färdiga 

produkten ska ha finns implementerade i kodprototypen. Den stora fördelen med den 

här typen av prototyp är att den ofta ser ut som och till stor del fungerar som en färdig 

produkt. Det gör det lättare för användarna att testa och kommentera prototypen. 

(Arnowitz, Arent, & Berger, 2006, ss. 137-147) 
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4.5.3 Användarens roll vid prototyping 

All form av prototyping innebär att slutanvändaren har större möjlighet att komma med 

kommentarer och åsikter redan under utvecklingsprocessen, vilket förhoppningsvis leder 

till ett användarvänligare slutresultat.  Beroende på hur mycket användarna är 

inblandade i utvecklingen av prototypen så finns det två olika typer av prototyping, rapid 

prototyping (även kallat expertprototyping) och användarprototyping. (Falkenström, 

1998, s. 20) 

Den tidigare av de två typerna bygger på att användarna är med och testar och 

utvärderar prototypen. Utvecklingen av densamma görs av en extern utvecklare. Att 

arbeta på det här sättet gör att prototypen kan tas fram relativt snabbt samtidigt som 

användarna inte behöver någon direkt datorvana för att vara med i processen. Det här är 

den vanligaste typen av prototyping. (Arvidsson, 1995, s. 14) 

Användarprototyping involverar användarna ännu mer i utvecklingsprocessen. De är helt 

eller delvis med och utvecklar prototypen från grunden, medan utvecklaren mer fungerar 

som ett stöd. Fördelen med metoden är att prototypen ofta blir bättre ur flera synvinklar 

(såsom användarmässigt och ekonomiskt), dock på bekostnad av att det tar längre tid att 

få fram en prototyp jämfört med om utvecklaren skulle ha gjort det själv. (Falkenström, 

1998, s. 21) 

4.6 Utvärderingar 
” Evaluation is the systematic collection and analysis of data needed to make decisions, a 

process in which most well-run programs engage from the outset.” (Kiefer) 

Det finns en uppsjö olika metoder som kan användas för utvärderingar, var och en har 

sina fördelar och nackdelar. Är syftet med utvärderingen att undersöka hur lång tid det 

tar att utföra en viss uppgift passar en viss metod bra, är syftet istället att få reda på hur 

användarna upplever navigeringen passar en annan metod bättre.  (Conyer, 1995) 

4.6.1 Kvantitativ vs. kvalitativ utvärdering 

Det finns två olika typer av utvärderingsmetoder. Kvantitativa respektive kvalitativa 

metoder. Kvantitativa metoder används vid utvärdering av mätbara data, såsom hur 

många procent som tycker att högerregeln är en bra trafikregel eller hur ofta tonåringar 

borstar tänderna. Kvalitativ utvärdering används istället för att få fram beskrivningar och 

data som inte är mätbar. Hur, vad, varför, när, är vanliga nyckelord som förekommer. Vid 

kvalitativa utvärderingar är det upp till utvärderaren att tolka de svar som kommer fram. 

(Nilsson, 2004, s. 4) 

4.6.2 Fallgropar 

Oavsett om man gör en kvalitativ eller en kvantitativ utvärdering så måste man tänka på 

hur man formulerar sina frågor. Att ställa ledande frågor gör att hela utvärderingen blir 

värdelös. Förutom att inte ställa ledande frågor finns det några andra råd man bör hålla 

sig till. Frågor som är långa bli ofta missförstådda och bör undvikas. Samma sak gäller 

med frågor som innehåller negationer eller är formulerade som dubbelfrågor. Inte heller 

frågor som förutsätter något, eller som innehåller tvetydliga (ex. ibland och ofta) ord bör 

användas. (Axner, 2009, s. 11) 
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Det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt till de resultat man kommer fram till. Är 

resultatet generaliserbart på andra än de som varit med i undersökningen? Hur pass 

tillförlitligt är resultatet? Har vi undersökt det vi avsåg att undersöka? Speciellt vid de 

tolkningar som görs under en kvalitativ utvärdering krävs vaksamhet, är verkligen 

sambandet ett samband och inte bara ett skensamband? (Axner, 2009, s. 23) 

4.6.3 Välja utvärderingsmetod 

För att kunna välja rätt metod för utvärderingen finns det några frågor som ska tas i 

beaktande. (Patton, 1987, s. 8) 

1. Vem vill ha informationen och vem ska använda resultatet av utvärderingen? 

2. Vilken typ av information behövs? 

3. Hur ska informationen användas? I vilket syfte utförs utvärderingen? 

4. När behövs informationen? 

5. Vilka resurser finns tillgängliga för att utföra utvärderingen 

Svaren på frågorna hjälper till att bestämma vilken eller vilka metoder som ska användas 

för utvärderingen. Det finns dock inga regler för att välja metod, utan man får analysera 

behoven inför varje utvärdering. För att få en så bra och fyllig beskrivning av situationen 

som möjligt används ofta s.k. triangulering. Det finns flera olika typer av triangulering, 

såsom att använda flera insamlingsmetoder, men samtliga resulterar i att utvärderingen 

blir bättre. (Patton, 1987, s. 60) 

The triangle is the strongest of all geometric shapes, and triangulated evaluation designs 

are aimed at increasing the strength and rigor of an evaluation. (Patton, 1987, s. 60) 

 Hög grad av strukturering Låg grad av strukturering 

Hög grad av 
standardisering 

Enkät med fasta 
svarsalternativ 
 
Kvantitativ analys 

Enkät eller intervju med 
öppna frågor 
 
Projektiva metoder 

Låg grad av 
standardisering 

Läkarens upptagning av 
sjukdomshistoria 
 
 
Fokuserade intervjuer 

Intervjuer där man önskar 
göra en kvalitativ analys 
av resultaten. 
 
Journalistiska intervjuer 

Tabell 1: Axners tabell för vägledning i metodval. 

Axner använder sig av en enkel tabell (se tabell 1) för att få vägledning i metodval. Hon 

delar upp frågorna efter hur pass strukturerade de är, och i vilken nivå svaren är 

standardiserade. Är frågorna exempelvis hårt strukturerade men svaren lågt 

standardiserade, som en patients personliga sjukdomshistoria, rekommenderar hon att 

man använder fokuserade intervjuer.  

4.6.4 Urvalsstrategier 

När man utför en kvantitativ undersökning vore det bästa ur validitetssynpunkt att göra 

sin undersökning på alla personer i populationen. Då det i normala fall är en omöjlig 

bedrift gäller det att man istället gör ett bra urval av populationen. Urvalet ska vara en 
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representativ del av den totala populationen, så att resultatet av undersökningen går att 

generalisera. (Axner, 2009, s. 9) 

Det går att dela in de olika urvalsstrategierna i två huvudkategorier. Icke slumpmässigt 

urval och slumpmässigt urval. Oavsett hur man gör sitt urval så finns det en stor risk att 

resultatet inte är helt rättvisande. För att reducera riskerna så mycket som möjligt 

används en lämpligen en av de slumpmässiga urvalsmetoderna, exempelvis obundet 

slumpmässigt urval, systematiskt urval eller stratifierat urval. Skillnaden på de olika 

metoderna är i ett obundet slumpmässigt urval sker urvalet helt slumpmässigt. I ett 

systematiskt urval väljs exempelvis var 20e patient ut ur journalarkivet (förutsatt att 

populationen man vill undersöka är patienterna på den aktuella vårdenheten), och i ett 

stratifierat urval delas populationen in i grupper (med avseende på ex. ålder). Inom varje 

grupp görs sedan ett obundet slumpmässigt urval. (Gunnarsson, 2005) 

Icke slumpmässiga urval är oftast lättare att utföra, men har nackdelen att man oftast 

inte vet om resultatet är representativt för hela populationen. Några vanliga metoder 

som passar in i kategorin är telefonkatalogsurval, bekvämlighetsurval och konsekutivt 

urval.  Telefonkatalogsurval är precis som namnet antyder ett urval baserat på 

telefonuppringningar. Personer i populationen rings upp och frågas om de vill vara med i 

undersökningen. Det blir väldigt svårt att få ett representativt urval med den här 

metoden, bland felkällorna finns att många inte svarar på samtal från okända nummer, 

uppringningen ofta sker på arbetstid samt att de med hemligt nummer inte finns med i 

telefonregister. 

Bekvämlighetsurval är många gånger ännu sämre än telefonkatalogsurvalen. Här sker 

urvalet utifrån en enda parameter, individerna ska vara så lätta som möjligt att få tag i. 

Släkt och vänner är lätta att få tag i, dock är de oftast inte speciellt representativa för 

populationen. 

Med ett konsekutivt urval används alla personer som besöker en mottagning under en 

viss tidsperiod. Risken är att urvalet blir påverkat av någon tidseffekt, kommer det bara 

en viss typ av patienter på måndagar eller kallas patienterna i åldersordning? För att 

minska tidseffekten bör urvalet ske under så pass lång tid att tidseffekterna får en 

minimal påverkan. (Gunnarsson, 2005) 

4.6.5 Kontinuerligt analysera kvalitativ data 

Att kontinuerligt analysera den insamlade datan ger bättre förutsättningar och kvalitet på 

undersökningen. Datainsamlandet och analyserandet bör därmed pågå parallellt under 

hela undersökningsprocessen. Insamlingsprocessen kommer ta större delen av tiden 

initialt, men allt eftersom undersökningen fortgår blir analysdelen större och större. 

(Bibik, Milton, Månsson, & Svensson, 2003, s. 19) Genom att analysera kontinuerligt 

minskar man risken att man glömmer bort viktiga detaljer, samtidigt som man får 

vägledning och tips för det fortsatta analyseringsarbetet. (Patel & Davidsson, 2002, s. 

119) Väljer man istället att vänta med allt analyserande till ett tillfälle i slutet av 

undersökningen är risken större att resultatet blir mediokert och intetsägande. 

(Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund, 2001, s. 299) 



 
18 

4.6.6 Utvärdering av prototyper 

Tack vare att prototyping är en iterativ process tätt knuten till systemets tänkta 

användare kan man som utvecklare få in mycket utvärderad kunskap från användarna. 

Den iterativa processen kan delas in i ett fåtal steg som upprepas 

 Skapa prototyp 

 Utvärdera prototypen med användare 

 Bygg om prototypen med hänsyn till utvärderingen. 

Många gånger vet inte användarna vad som är bäst för sig själva, varför det inte är 

optimalt att låta användarna utvärdera en prototyp på egen hand. Risken är 

överhängande att användarna fokuserar på helt fel delar, vilket gör att utvärderingen blir 

mer eller mindre värdelös för utvecklarna. Typexempel på vad som kan gå fel är bl.a. 

 Användarna fastnar för mycket vid skönhetsdetaljer i prototypen, och missar 

övriga delar  

 Förstagångsegenskaper (såsom inställningar) utvärderas snarare än egenskaper 

som är relevantare för framtida bruk. 

 Användarna missar att utvärdera delar av systemet 

 Användarna är vana vid ett tidigare system och vill gärna att det nya systemet ska 

vara så likt det som möjligt. 

Samtidigt är det just användarna som kommer handskas med systemet i framtiden, 

varför deras synpunkter i högsta grad är relevant vid utvärderingen. För att utvärderingen 

ska bli så bra som möjligt gäller det att planera utvärderingen noga. Lämpligtvis börjar 

man med att identifiera de mål och krav som finns på systemet. När det är gjort bestäms 

vad det är man vill utvärdera (inte nödvändigtvis hela prototypen) och vilken metod man 

vill använda för att utföra utvärderingen. (Näslund, 1992, s. 40) 

"Det är viktigt att prototypen liknar den slutliga produkten på de områden man avser att 

testa, medan den kan skilja sig på andra områden." (Arvidsson, 1995) 

Det finns flera olika metoder som passar för utvärderingen. En lämplig metod är att låta 

användarna prova systemet utifrån några fördefinierade scenarion, samtidigt som 

observation kan användas för att samla in data. För att få in än mer kvalitativ data bör 

observationerna kompletteras med exempelvis enkäter eller intervjuer med användarna. 

(Näslund, 1992, s. 51) 

Att kritiskt granska och analysera all data som kommer fram genom utvärderingen är av 

högsta vikt. Bara för att användarna säger en sak betyder inte det att det är det är sant. 

Med fenomenet self-serving bias avses det faktum att människor ofta tar åt sig äran för 

framgångar, samtidigt som de skyller motgångar på externa faktorer. När det är datorer 

inblandade i bilden så har det visat sig att bilden ofta är tvärtom istället. Lyckas en uppgift 

så var det datorn som gjorde det, misslyckas den så var det användaren som gav dåliga 

instruktioner. (Serenko, 2007, s. 299) 
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4.6.7 Utvärdering av informationsterminaler 

“Asking ‘How should we evaluate kiosks, booths, and touchscreens?’ is rather like asking 

how we should evaluate medication; it all depends on the aim of the kiosk (medication).” 

(Jones, 2009, s. 1833) 

Det är svårt att utvärdera nyttan med informationsterminaler. Att räkna hur många 

personer som använder terminalen under en viss tidsenhet är viktigt, men det räcker 

knappast för att göra en komplett utvärdering. Hur patienterna upplever terminalen är 

väldigt viktigt, det är trots allt de som är huvudsyftet med vårdkliniken. Att fråga 

patienterna hur de upplever terminalen, vad de skulle vilja se annorlunda och om de 

märker någon skillnad på vårdbesöket i övrigt kan ge mycket nyttig information. 

Terminaler integrerade som en del av processen på kliniker (såsom 

ankomstregistreringsterminaler) kan utvärderas genom att exempelvis se hur mycket 

personaltid som sparas in på att terminalen används.  (Jones, 2009, s. 1833) 

Terminalernas användbarhet kan utvärderas antingen objektivt eller subjektivt. Vid en 

objektiv utvärdering studeras exempelvis hur lång tid en given uppgift tar att genomföra, 

hur många uppgifter som hinns med på en given tid eller hur många fel testanvändaren 

gör under tiden hon utför en uppgift. Den subjektiva utvärderingen bygger istället på 

testanvändarnas egna uppfattningar om terminalen. Vanligen sker den genom att 

testanvändarna får betygsätta terminal utifrån en eller flera kriterier. Ett alternativt sätt 

är att testanvändaren får prova två eller fler system och därefter välja vilket av dem hon 

föredrar. (Nielsen & Levy, 1994, s. 70)  

Så länge testanvändaren inte är väldigt missnöjd med ett system, så är det vanligt att de 

sätter ett betyg som motsvarar en större grad av användarvänlighet än vad de egentligen 

menar. Enligt Nielsen beror det här till stor del på att testanvändarna ofta är artiga och i 

stor grad skyller dålig användbarhet på sig själva. Trots det så finns generellt sett en stark 

koppling mellan ett systems objektiva och subjektiva användarvänlighet. Ett högt 

omdöme från testanvändarna tyder ofta på ett lättanvänt system. (Nielsen & Levy, 1994, 

s. 75) 
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5 Empiri 

Det här kapitlet redovisar de empiriska data som kommit fram under arbetets 

fortskridande. Här finns en beskrivning av prototypen, åsikter som patienter och personal 

framförde om prototypen samt en del statistik över hur det faktiska användandet av 

prototypen var. 

5.1 Prototypen 
Prototypen som användes vid utvärderingen var enkel men funktionell. Den bestod av en 

17 tums pekskärm och en streckkodsläsare. Pekskärmen användes både för att ge 

patienten information och som inmatningsenhet från patienten. Streckkodsläsaren fanns 

där för att ge patienten möjligheten att scanna in sitt personnummer från sin legitimation 

om de inte ville knappa in det med pekskärmen. 

Mjukvarumässigt bestod prototypen av ett antal sidor som visades efter varandra. Vilka 

sidor och även vad som visades på sidorna bestämdes av vilken typ av undersökning 

patienten var där för att göra. Det som var lika för alla patienter var att de fick mata in 

sitt personnummer, de fick betygsätta hur svårt de upplevde att det var (läs vidare i 

kapitel 5.5.7) samt de fick information om hur de skulle betala. Bilaga B innehåller ett 

flödesschema som visar hur de olika sidorna såg ut. 

5.1.1 Olika versioner 

Under förberedelsearbetet kom det fram flera olika åsikter om vilka funktioner som 

skulle finnas tillgängliga i prototypens mjukvara. Därför gjordes flera olika versioner av 

mjukvaran som provades ut vid olika tillfällen. Det var huvudsakligen två olika versioner 

som utvärderades, en version där screeningpatienter skulle besvara några hälsofrågor 

(läs mer i kapitel 5.1.2) och en version där de inte skulle göra det. Versionen med 

hälsofrågorna delades i sin tur upp i fyra olika versioner som var identiska bortsett från 

just hur sidan med hälsofrågorna såg ut.  

Frågorna som skulle besvaras var de samma oavsett vilken av de fyra olika versionerna 

som användes. Det som skiljde var hur frågorna var formulerade. I två av versionerna 

delades frågorna upp så mycket som möjligt och i de övriga två versionerna var frågorna 

istället sammanslagna. I de sammanslagna versionerna fanns exempelvis frågan ”Har du 

genomgått en bröstoperation? I så fall vilket bröst?” med svarsalternativen nej, båda, 

vänster och höger. I de uppdelade versionerna bestod samma fråga av två frågor, ”Har du 

genomgått en bröstoperation?” och vid ett positivt svar följdfrågan ”Vilket bröst har du 

opererat?”. En av de uppdelade versionerna och en av de sammanslagna versionerna gav 

patienten möjligheten att kontrollera och ändra sina svar i efterhand, medan de två 

övriga inte gav patienten den möjligheten. Ett flödesschema som visar frågornas 

ordningsföljd går att hitta i bilaga C. 

5.1.2 Hälsoundersökningsfrågor 

Alla patienter som är inbokade för en screeningundersökning måste besvara ett antal 

hälsofrågor. Svaren på frågorna använder läkaren sedan när hon bedömer 
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röntgenbilderna. Normalt sett så fyller personalen inne på undersökningslabbet i de här 

svaren samtidigt som de kollar om patienten har några ärr, knölar eller andra märken 

som kan synas på röntgenbilderna. Under utvärderingsperioderna gjordes försök med att 

låta patienterna själva besvara de här frågorna innan de kom in på labbet.  

Frågorna som patienterna fick besvara i terminalen överrensstämmer inte helt med de 

frågor som läkarna vill ha svar på inför sin bedömning av röntgenbilderna. Frågorna som 

saknar motsvarighet i terminalerna är två fritextfrågor som ska besvaras om patienten 

har opererat brösten respektive om hon har gjort en mammografiundersökning på någon 

annan klinik, d.v.s. majoriteten av alla patienter skulle inte besvara de här två frågorna. 

Dessa frågor går det inte att ha svarsalternativ på, utan svaren är helt individuella. Att 

låta patienterna själva fylla i ett svar på sådana frågor skulle antagligen ta lång tid och 

resultera i att kön växer sig lång, vilket är anledningen till att frågorna inte fanns med i 

prototypen.  

Meningen med att låta patienterna själva besvara delar av frågorna var att låta 

personalen slippa ställa standardfrågor och istället enbart koncentrera sig på att göra 

uppföljningar om patienten har uppgett något ”intressant” svar på någon av frågorna. De 

två frågorna som nämns i föregående stycke är just sådana uppföljningsfrågor. 

5.1.3 Utvärderingsfråga 

För att få ett kvantitativt värde över hur svårt patienterna tyckte det var att registrera sig 

i terminalen fick alla betygsätta terminalernas enkelhet på en skala mellan 1 och 10. 

Ironiskt nog visade det sig att ett av patienternas största problem var just att besvara 

utvärderingsfrågan. De kunde inte flytta markören som symboliserade svårigheten, vilket 

ledde till att flertalet patienter bara tryckte sig förbi frågan. För att råda bot på 

problematiken ersattes markören med knappar relativt omgående, vilket kraftigt 

minskade mängden problem som uppstod med frågan. 

I kapitel 5.5.7 redovisas resultaten från utvärderingsfrågan. 

5.1.4 Utveckling – en iterativ process 

Under utvecklingsarbetet demonstrerades och provades prototypens mjukvara ett flertal 

gånger. Den visades för såväl kollegor och en intern referensgrupp på Sectra som för 

ledningen på mammografikliniken i Karlstad och representanter från andra sjukhus. 

Likaså inhämtades och beaktades synpunkter från universitetet.  

Samtliga demonstrationer och provkörningar ledde till förändringar av prototypen på ett 

eller annat sätt. Generellt sett så var det mindre förändringar som placering av knappar 

eller formulering av textstycken som genomfördes. Bland de fåtal större förändringar 

som skedde var införandet av utvärderingsfrågan.  

Även efter att utvecklingsarbetet avslutades och utvärderingsfasen påbörjades så gjordes 

förändringar av prototypen. Förändringarna berodde på de upptäckter som gjordes 

under tiden prototypen användes av patienter. Även nu var det främst mindre 

förändringar, med undantag för utbytet av utvärderingsfrågan. 
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5.1.5 Utvärderingsmiljön 

Två identiska uppsättningar av prototypen installerades och utvärderades under 3 dagar 

på mammografiklinken på Centralsjukhuset i Karlstad. För att få ett så realistiskt scenario 

som möjligt stängdes den ordinarie receptionen ner under perioden, och alla patienter 

hänvisades till någon av de två terminalerna. Då det rörde sig om en högst temporär 

utvärderingsperiod gjordes inga förändringar i lokalen, utan terminalerna blev placerade 

på de ställen det var praktiskt möjligt. Figur 4 visar en icke-skalenlig skiss över hur lokalen 

såg ut. Receptionen var under hela perioden bemannad, vilket gjorde att dörren in till 

receptionen delvis skymde terminalerna från patienternas entré. 

 
Figur 4: Skiss över lokalen 

5.2 Patienters åsikter om konceptet ankomstterminaler 
När patienterna informerades om att de skulle registrera sig i terminaler istället för i en 

traditionell reception var det ett flertal patienter som uttryckte att det var en uppgift de 

inte klarade av. Det förklarades att de minsann inte hade någon dator hemma och inte 

hade behov av någon heller. Efter en kort förklaring av att man bara skulle trycka på 

skärmen och följa instruktionerna så klarade majoriteten av dessa patienter av att på 

egen hand slutföra registreringsprocessen utan några större problem. En vanlig 

kommentar efteråt var att det inte alls var svårt detta. 

Majoriteten av patienterna verkade inte uppleva några problem med att registrera sig i 

terminalerna. De registrerade sig, betalade och satte sig därefter i väntrummet. En 61årig 

patient uttryckte sig till och med ”Det var kul, jag får ta och köpa mig en dator”. Givetvis 

fanns det patienter som var av motsatt åsikt, att det går inte att ersätta alla människor 

med maskiner och apparater och att all ny teknik är av ondo. Att maskiner inte kan 

ersätta människor var det flera patienter som ansåg, det var dock enbart någon enstaka 

patienter som framförde åsikten om att all teknik är av ondo. 

Ett äldre par (uppskattningsvis runt 70 år gamla) kommenterade att det kändes bra att få 

kvinnans undersökningstid bekräftad i terminalen. De var lite oroliga för att de skulle ha 

förväxlat tiden.  
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5.2.1 Problem med prototypens hårdvara 

Prototypen som utvärderades bestod av en 17” pekskärm och en streckkodsläsare av 

handmodell. Både skärmen och streckkodsläsaren stod på ett litet bord i lagom 

arbetshöjd för en stående person. 

De flesta patienterna hade inga problem alls med att använda terminalen, och av de som 

hade problem var det främst innan de väl kommit igång. Det vanligaste problemet var 

just att komma igång med terminalen. Patienterna förstod inte att skärmen var en 

pekskärm och att de skulle trycka på den för att registrera sig. Några började leta efter en 

mus att peka med och ytterligare några försökte använda streckkodsläsaren som 

pekverktyg. Uppskattningsvis var det runt 20 % av det totala antalet patienter som inte 

tryckte på skärmen utan uppmaning från personalen. 

Att trycka lagom hårt på skärmen var även det ett problem för vissa. Det förekom att 

patienter tryckte så pass hårt att skärmen höll på att ramla ner från bordet, samtidigt 

som några få hade precis motsatt problem. De vågade knappt trycka på skärmen, vilket 

ledde till att den inte reagerade på patientens tryckningar. Båda dessa grupper tillhörde 

minoriteter, totalt noterades det färre än 10 patienter med den typen av problem.  

Ett vanligare problem var då dubbeltryckningar, det vill säga att en patient oavsiktligen 

tryckte på en knapp upprepade gånger efter varandra. För en del patienter, framförallt 

patienter med dålig motorik och darriga händer, var det här ett stort problem. De skulle 

trycka in en siffra i sitt personnummer, men råkade trycka på den två eller fler gånger i 

tät följd. Ofta märkte inte patienten själv av att de skrivit in en siffra för mycket i 

personnumret, förrän de upptäckte att de sista siffrorna i personnumret inte fick plats i 

rutan. Även patienter som tryckte hårt och snabbt på skärmen hade problem med 

dubbeltryckningar, detta på grund av att skärmen började gunga fram och tillbaka och 

därmed ”studsade” mot patientens finger. 

Vissa darrhänta patienter hade även problem med att träffa rätt knapp på skärmen. De 

siktade på en knapp men träffade knappen bredvid. Någon försökte lösa det här genom 

att lägga handen på skärmen som stöd. Patienten träffade knapparna, men skärmen 

klarade inte av att registrera hennes svar då den bara klarar av en kontaktyta åt gången. 

För att streckkodsläsaren som användes i prototypen skulle läsa av en streckkod var 

patienten tvungna att trycka in en knapp på dess ovansida. Kombinationen av att 

knappen inte såg ut som en knapp och att läsaren reagerade på streckkoden utan att 

knappen var intryckt (avläsningslinjen började lysa fast istället för att blinka) gjorde att 

den inte var helt lätt att använda. Vilket även avspeglas i användningsstatistiken i kapitel 

5.2.5. 

5.2.2 Problem med prototypens mjukvara 

Som nämnt tidigare var ett av de större problemen att få patienterna att förstå att de 

skulle trycka på de knappar och symboler som visades på skärmen. För att underlätta för 

patienten förändrades prototypens välkomstsida successivt genom utvärderingen. Från 

början stod det enbart ”tryck på skärmen för att börja” på sidan. Redan vid de slutgiltiga 

testerna på referensgruppen upptäcktes det att texten inte var tillräckligt tydlig. Inför 
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utvärderingsperiod 1 var därför texten ersatt med en knapp med texten ”Tryck här för att 

starta”. Inte heller denna visade sig vara tillräckligt tydlig då flera av patienterna började 

leta efter något att trycka med. Inför den sista utvärderingsomgången var texten på 

knappen utbytt mot ”Tryck här med ett finger för att starta”. Majoriteten av patienterna 

förstod instruktionerna, men det var fortfarande ett flertal (uppskattningsvis 10 %) som 

inte vågade trycka på skärmen alternativt letade efter något att peka med.  

Ett annat problem som flera av patienterna brottades med var att de inte förstod att de 

skulle fortsätta igenom registreringsprocessen. Genom observationer noterades flera 

patienter som lämnade terminalen när de knappat in sitt personnummer, detta istället 

för att trycka på knappen ”fortsätt”. Det fanns korta och tydliga instruktioner om att de 

skulle trycka på knappen, men flertalet patienter verkade inte läsa instruktionerna alls. 

Samma problematik förekom även längre in i processen, stora knappar som de flesta 

utan några som helst problem förstod att de skulle trycka på missades helt av vissa. 

Förmågan att filtrera bort instruktioner tycks inte höra till någon speciell ålderskategori, 

utan fanns representerad hos såväl unga som äldre.  

Det tredje stora problemet som konstaterades under utvärderingen visade sig under 

tiden patienterna besvarade hälsofrågorna. Frågorna var konstruerade så att patienten 

inte behövde trycka på någon knapp för att bläddra mellan frågorna, utan 

nästkommande fråga visades så fort den första frågan var besvarad. Eftersom 

svarsalternativen ofta var likadana på frågorna så missade patienten att frågan byttes, 

tolkade det som att terminalen inte uppfattade svaren och tryckte därför på 

svarsknappen på nytt.  

Det sista större problemet som flera patienter stötte på var att personnumret skulle 

skrivas i med 10 siffror och alltså inte innehålla vilket sekel patienten var född under. Att 

många patienter missade instruktionen och ändå försökte skriva in personnumret med 12 

siffror noterades redan under utvärderingsperiod 1. Inför den andra 

utvärderingsperioden förändrades därför prototypen så att det dök upp en röd 

varningstext om patientens två första inmatade siffror var ”19”. Under perioden visades 

varningen för fem patienter. Av dessa noterades varningen enbart av en patient. De 

övriga fyra fortsatte skriva in sitt personnummer utan att radera sekelsiffrorna. Först när 

de insåg att hela inte fick plats reflekterade de över varningstexten. 

Ett mindre problem som en av patienterna kommenterade var att skärm-knappsatsen, 

som användes för att mata in personnumret, var spegelvänt vilket förvirrade henne. 

Knappsatsen var utformad på samma sätt som den numeriska delen av ett vanligt 

qwerty-tangentbord, men efter hennes påpekande förändrades knappsatsen så att den 

istället var utformad som på en telefon. Ingen av de övriga patienterna kommenterade 

vare sig den första eller den andra utformningen av knappsatsen. 

En patient påpekade att hon tyckte det var liten textstorlek. Hon kommenterade 

skämtsamt att det var tur att hon genomgick sin starroperation någon vecka tidigare, 

annars hade hon inte sett vad det stod på skärmen. Även om hon var den enda som 

kommenterade textstorleken så var det inte ovanligt att patienterna plockade på sig sina 

glasögon när de skulle registrera sig. 
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5.2.3 Åsikter om besvarandet av hälsofrågorna 

Hälsofrågorna kan upplevas lite personliga till sin karaktär, och vad patienten svarar på 

dem är ofta inget som de vill skylta med. Trots att det sällan var kö till terminalerna så var 

det flera patienter som vred på kroppen för att skylla svaren och förhindra att folk runt 

omkring såg vad som visades på skärmen. Utan några exakta siffror på antalet så 

uppskattas det till runt 10 patienter. 

Frågorna i sig upplevdes som oklara av vissa patienter. Exempelvis på frågan ”Har du nu 

känt någon knöl? I så fall i vilket bröst?” var det flera patienter som frågade om det bara 

gällde knölar som de kände nu, eller även sådana de kände för flera år sedan. Personalen 

vittnade i efterhand om att flera patienter misstolkat flera av frågorna, trots att de enligt 

personalen är förhållandevis svåra att misstolka.  

En av patienterna som var på en mammografiundersökning för första gången hade 

väldigt svårt att förstå syftet med att besvara hälsofrågorna och tyckte att det väl helt 

meningslöst att besvara dem i terminalen. Antagligen hade hon tyckt samma sak om hon 

fått frågorna inne på undersökningen, men med den skillnaden att det där finns personal 

som kan förklara anledningen för henne. 

När det gäller att besvara hälsofrågorna i en terminal istället för inför personalen inne på 

undersökningen så råder det delade meningar bland patienterna. Någon antydde att det 

kändes mer privat att besvara frågorna i en maskin istället för att besvara frågorna 

ansikte mot ansikte med en ur personalen. Medan en annan patient uttryckte att 

personalen ändå kommer titta och klämma på hennes bröst, vad spelar det då för roll om 

de ställer några snabba frågor om dem samtidigt. Merparten av de patienter som 

tillfrågades sa sig dock inte ha några åsikter alls om frågorna skulle besvaras före eller 

under undersökningen. De var varken positiva eller negativa. 

Det faktum att prototypen som utvärderades var just en prototyp och därmed inte hade 

genomgått alla stränga test som en färdig produkt måste genomgå, gjorde att personalen 

av säkerhetsskäl ändå gick igenom frågorna med patienterna under undersökningen. 

Detta var det flera patienter som kommenterade i efterhand och ifrågasatte syftet med 

att förhandsbesvara frågorna om de ändå ska gås igenom i efterhand. 

5.2.4 Möjligheten att kontrollera och ändra sina svar på hälsofrågorna 

Under utvärderingen provades flera olika versioner av mjukvaran i terminalen på 

patienter. Totalt var det fyra versioner med hälsofrågor, varav två versioner innehöll 

möjligheten för patienten att kontrollera sina svar samt att backa tillbaka och ändra sina 

svar på tidigare frågor. 

Av de patienter som tillfrågades tyckte samtliga att möjligheten att kontrollera/ändra 

sina svar var bra. Men som synes i kapitel 5.5.4 var användandet av funktionen väldigt 

begränsad. På samma sätt som vissa patienter försökte täcka skärmen när de besvarade 

frågorna, så täcktes skärmen av vissa när patienten skulle kontrollera sina svar. Skärmen 

täcktes främst när det var mycket personer i rörelse bakom patienten, men även när det 

var helt tomt i receptionsområdet så täckte vissa personer skärmen. 
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5.2.5 Åsikter och användande av prototypens extrafunktioner 

En vanlig åsikt bland patienterna är att det vore bra med en kortbetalningsfunktion i 

terminalen. I dagsläget är enda betalningsmetoden på klinken en stor sedelautomat. 

Automaten har ingen möjlighet att betala tillbaka växel och är väldigt kräsen med vilka 

sedlar den accepterar. Ofta blir patienterna stående vid betalautomaten en bra stund 

innan de lyckas betala. Kortbetalning är dock inget som har utvärderats i den här studien, 

då funktionen avgränsades bort till förmån för andra funktioner. 

Terminalen var utrustad med en streckkodsläsare för att patienten skulle slippa knappa in 

sitt personnummer manuellt. Det var flera patienter som uttryckte att det var en ”rolig” 

och bra idé, men användandet av funktionen var skralt. Av de 425 patienterna som 

registrerade sig i terminalen var det enbart en patient som använde streckkodsläsaren på 

det sätt det var tänkt. Ytterligare några försökte använde läsaren som ett verktyg att peta 

på skärmen med, men med ett bristande resultat som följd. 

Terminalen innehöll funktionalitet för att byta språk på gränssnittet från svenska till 

engelska. Patienterna bytte språk genom att trycka på den flagga som motsvarade det 

land vars språk de ville byta till. De som använde funktionen uttryckte att det var en bra 

funktion då de hade problem med att förstå de svenska texterna. Samtidigt så var 

flaggorna förvillande för en handfull patienter. Istället för att trycka på knappen för att 

starta registreringen så tryckte på den svenska flaggan. Totalt var det enbart två 

patienter som bytte språk.  

5.3 Personalens åsikter om konceptet ankomstterminaler 
Personalen som jobbade på kliniken där terminalen provades hade självklart en del 

åsikter om ankomstterminalerna. Åsikterna varierade väldigt, allt från mycket kritiska till 

väldigt positiva åsikter lades fram. 

Bland de i personalen som var mest kritiska uttrycktes en rädsla över att terminalen 

skulle ta deras jobb ifrån dem. Receptionen bemannas av samma personal som utför 

undersökningarna inne på labb.  Arbetet som utförs inne på labb är både fysiskt och 

psykiskt jobbigt, så arbetet ute i receptionen fungerar som återhämtning inför nästa 

undersökningspass. Om receptionsuppgifterna blir färre måste personalen sysselsättas 

med något annat för att inte bli arbetslösa mellan passen på röntgenlabbet. 

Argumenten från den positiva delen av personalen var främst att terminalen skulle 

avlasta receptionen. De flesta patienterna behöver egentligen inte anmäla sig i 

receptionen utan kan sköta det på egen hand.  

5.3.1 Upplevda fördelar och nackdelar med ankomstterminal 

Det största problemet med terminalerna ur personalens synvinkel var att de kände att de 

tappade kontrollen på vilka som registrerade sig och vilka som bara gick och satte sig i 

väntrummet. En stor anledning till det var det faktum att personalen inte kunde se 

terminalerna från receptionen. Under utvärderingsperioden hände det ett par gånger att 

patienter missade att registrera sig och blev sittande i väntrummet längre än nödvändigt.  
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Ett par personer ur personalen tyckte att det blev en mer avslappnad arbetssituation i 

receptionen under tiden terminalerna utvärderades. Detta trots att personalen fick säga 

till mer eller mindre alla patienter som kom in att de skulle registrera sig i terminalerna, 

som dessvärre var delvis gömda bakom receptionen. 

5.3.2 Åsikter om att hälsofrågorna är besvarade innan undersökningen 

Att patienten på egen hand skulle besvara hälsofrågorna innan de kom in på 

undersökningen väckte på förhand starkt kritiska åsikter hos en del av personalen. En 

vanlig åsikt var att frågorna användes för att ”bryta isen” inne på undersökningen. Många 

patienter är där för första gången och känner sig inte alls bekväma med den halvnakna 

situation de befinner sig i. Att då började undersökningen med några korta frågor innan 

det är dags att ta röntgenbilderna kan verka lugnande för en del kvinnor. Samtidigt kan 

det upplevas precis tvärtom. Att med naken överkropp stå och diskutera med en 

främmande person upplevs inte alltid som lugnande. 

Efter att prototypen med frågor provats på patienterna fanns det fortfarande kritiska 

åsikter kvar, men de var inte lika kraftfulla och de var uppblandade med en hel del 

positiva tankar. En kommentar som framkom var att det var skönt att slippa rabbla upp 

alla frågor för alla patienter som kommer in på undersökningen. Majoriteten av 

patienterna svarar nej på samtliga frågor, vilket gör att hela frågeprocessen kan uppfattas 

som tjatig för personalen. En sköterska nämnde till och med att hon tyckte det gick en 

upp emot en minut snabbare inne i undersökningsrummet när frågorna var 

förhandsbesvarade jämfört med när de inte var det. 

Att frågorna som ställs i terminalen inte är heltäckande (se kapitel 5.1.2) var något som 

kritiserades av flera i personalen. Då frågorna inte alltid var komplett besvarade och 

personalen ändå var tvungna att markera eventuella knölar och ärr i RISet så försvann 

vinsten med att frågorna var förhandsbesvarade. Likaså visade det sig att personalen 

ibland ändrade vilken typ av undersökning patienten skulle bokas in på i framtiden, 

utifrån de svar hon uppgivit på frågorna. Då terminalen inte gjorde dessa ändringar blev 

det ytterligare ett moment som fortfarande var tvunget att skötas manuellt. 

En person ur personalen tyckte att vid de tillfällen patienten svarat nej på alla frågor var 

det skönt att ha frågorna besvarade. Däremot så fort patienten svarat ja på en fråga så 

kunde det lika gärna ha kvittat om patienten besvarat frågorna eller ej. Sjuksköterskan 

föreslog att frågeformuläret i terminalen enbart skulle bestå av en fråga ”Har du opererat 

brösten, känt någon knöl, äter något hormonpreparat eller genomgått en 

mammografiundersökning på någon annan klink?”. Vid ett positivt svar på frågan skulle 

personalen gå igenom varje fråga var för sig inne på undersökningen och vid ett negativt 

svar skulle hela frågeprocessen helt hoppas över. 

Flera ur personalen upplevde att patienterna ofta missuppfattade frågorna. Det var 

exempelvis flera personer som svarade ja på frågan ”Känner du nu någon knöl i något av 

brösten?” trots att de kände knölen för många år sedan.  

Ett problem som påpekades var att det var lätt att missa att följa upp frågorna när inte 

hela frågeprocessen gicks igenom inne på labb. När alla frågor blivit besvarade av 
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patienten hände det att personalen bara kontrollerade att frågorna var besvarade, men 

missade att patienten angett att hon opererat brösten och därmed borde ha fått lite 

följdfrågor. 

5.3.3 Åsikter om prototypens funktioner 

Personalen hade inte speciellt stora åsikter om vilka funktioner som skulle finnas i en 

självbetjäningsterminal. De prioriterade att den skulle vara enkel att använda så att 

majoriteten av patienterna klarade av terminalen utan att behöva hjälp.  

Bland de få funktioner som personalen saknade var den mest eftersökta en 

kortbetalningsfunktion. Den betallösningen de använder nu tär på såväl personalens som 

patienternas tålamod. En annan funktion som önskades var en funktion som själv skulle 

kunna skriva reseersättningskvitton till de patienter som var berättigade till det.  

Någon enstaka person ur personalstyrkan nämnde att hon gärna skulle se att patienterna 

hade betalt för sin undersökning redan innan de kom till klinken. Förutom den självklara 

fördelen med att personalen slipper all kontanthantering, skulle det även innebära att 

personalen i förväg vet vilka patienter som faktiskt kommer att dyka upp på klinken. I och 

med att screeningpatienterna inte själva har bokat in sin undersökningstid, är det ett 

stort problem med att patienter struntar i att boka om och helt enkelt bara uteblir från 

undersökningen.  

5.4 Observationer av ankomstterminalen 
Genom att bara observera användandet av terminalen gjordes flera upptäckter som inte 

framkom under vare sig samtalen med patienterna eller personalen.  

Den första och även det största problemet som observerades var att patienterna har 

oerhört svårt att förstå att de ska gå till terminalerna. Trots flera skyltar av varierande 

storlek, utseende och placering så missar patienterna att de ska anmäla sig i terminalen. 

Patienter som varit på klinken tidigare går oerhört fokuserat direkt mot 

betalautomaterna medan vissa irrar förbi såväl reception, betalautomat, väntrum och 

terminal innan de stoppas av personalen. Uppskattningsvis var det över 50 % av 

patienterna som behövde få en knuff i rätt riktning för att förstå att de skulle gå till 

terminalerna.  

När patienten väl har insett att de ska gå till terminalen klarar sig majoriteten helt på 

egen hand. En kommentar som många (uppskattningsvis 10 % – 20 %) uttrycker när de 

ser terminalen är ”det här kan inte jag”. För de flesta av dessa räcker det med att de får 

instruktionen att de ska peka på skärmen, varpå de klarar uppgiften problemfritt. En del 

patienter behövde en kort demonstration av att det gick att trycka på skärmen, varpå de 

klarade av resten av processen på egen hand. Ett fåtal patienter kunde eller ville inte 

använda terminalen på egen hand och de fick därför hjälp genom processen. 

Ett intressant fenomen visade sig när patienterna fick upp utvärderingsfrågan på 

skärmen. Trots att många patienter hade uppenbara problem med att handskas med 

terminalen så svarade de att de tyckte att terminalen var hur enkel som helst att hantera. 

Fenomenet visade sig inte bara när patienten var medveten om att någon stod och 
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tittade över axeln på henne, utan även när hon var helt övertygad om att ingen kunde se 

hennes betyg. Statistik över hur patienterna betygsatte finns i kapitel 5.5.7. 

Trots att patienterna normalt bokas in med jämna tidsmellanrum kommer de till 

mottagningen i vågor. Tidvis är det nästan öde i lokalerna för att bara några minuter 

senare vara helt överbelamrat. Orsakerna till att det blir så är antagligen många och 

komplicerade, men två bidragande orsaker är patienter samåker/åker kollektivt till 

kliniken samt att hissen upp till avdelningen samlar upp folk i grupper. Det innebär att det 

stötvis blir kö till terminalerna, men den försvinner på några få minuter.  

Belastningen på receptionen blev inte förminskad utan snarare förändrad under 

utvärderingsperioden. De traditionella uppgifterna tog mindre plats, men istället fick 

personalen ägna sig åt att hänvisa patienterna till terminalerna. De båda terminalerna var 

dessvärre rätt dåligt placerade vilket bidrog till att personalen behövde hänvisa patienter 

så pass mycket som de fick göra. 

5.5 Statistik över användandet 
Totalt användes terminalerna i skarp drift i 24 timmar utspritt över 3 olika tillfällen. 

Under denna tid användes terminalen av 425 patienter i olika åldrar (mer om 

åldersfördelningen i kapitel 5.5.1). Majoriteten av dessa patienter registrerade sig i 

terminalerna på egen hand, medans ett fåtal av olika anledningar överlät registrerandet 

på medföljande anhöriga, personalen på kliniken eller observatören. Exakt hur många 

som inte klarade av uppgiften på egen hand trots muntlig vägledning är okänt, men en 

kvalificerad uppskattning är färre än 10 personer.  

5.5.1 Åldersgrupper och undersökningstyper 

Patienterna som registrerade sig i någon av terminalerna under utvärderingsperioden var 

alla mellan 21 och 83 år gamla. Merparten av patienterna låg i intervallet 45 – 68 år och 

den överlägset vanligaste åldern var 46 år (drygt 37 % av alla patienter). Att 

åldersgruppen 46åringar är överrepresenterade i statistiken beror på att kliniken 

målmedvetet arbetar med att sänka åldern på förstagångsbesökaren för att nå 

socialstyrelsens rekommendationer. De sänker åldern successivt och i skrivande stund är 

46 åringar de yngsta som normalt kallas, men klinikens mål är att vara nere på 40 åringar 

innan sommaren 2010. 

Den vanligaste anledningen till att patienten är på kliniken är att de ska på en 

screeningundersökning. 85 % av patienterna som registrerade sig i terminalen var bokad 

på en sådan undersökning. Det är även av den anledningen som åldersgruppen 45 – 68 år 

är vanligast på kliniken. 

En detaljerad förteckning över hur många patienter i respektive åldersgrupp och 

undersökningstyp finns i tabell 4 i bilaga A. 

5.5.2 Andel patienter som avbryter registreringen 

Antalet patienter som avbröt registreringsprocessen var förhållandevis få. Totalt var det 

41 patienter som av någon anledning inte fullföljde alla steg i processen. Av dessa var det 
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26 patienter som fullföljde hela vägen fram till sista sidan, men där missade att trycka på 

knappen för att avsluta registreringen.  

7 patienter använde möjligheten att trycka på avbrytknappen. 4 av dessa gjorde detta när 

de höll på att besvara hälsokontrollsfrågorna. 1 patient avbröt direkt när frågorna dök 

upp på skärmen, medan 2 patienter tryckte på avbryt för att därefter försöka börja om 

sin registrering, antagligen på grund av att de besvarade en fråga fel och ville korrigera 

den. 

I prototypen var det inlagt en utvärderingsfråga för att få veta hur svårt patienterna 

upplevde registreringsprocessen. 2 personer ville inte besvara frågan och tryckte på 

avbryt och 4 personer valde att helt enkelt lämna terminalen (utan att avbryta) när 

frågan dök upp på skärmen.  

 Antal Medelålder 

Fullföljde processen 384 54,1 

Avslutade inte korrekt 26 50,7 

Tryckte på avbryt 7 53,7 

Avbröts p.g.a. inaktivitet 4 47,0 

Missuppfattade instruktionerna 4 51,5 

Totalt 425  

Tabell 2: Patienternas sätt att avsluta registreringen på 

5.5.3 Problem vid inmatning av personnummer 

Ett vanligt problem som upptäcktes under utvärderingen var att patienterna har problem 

med att skriva in sitt personnummer. Knappt 21 % av patienterna behövde sudda ut 

minst en felskriven siffra och över 9 % av patienterna skrev 5 eller fler siffror fel. Tabell 5 

(Bilaga A) visar en komplett lista över förhållandet mellan antal fel, patienternas antal, 

medelålder och genomsnittlig tid att fylla i personnumret. Värt att notera där är att 

medelåldern bland dem som skrev 10 fel eller fler bara är ett år från de som inte skrev 

några fel alls (54,3 jämfört med 53,3). Inte lika förvånande är det kanske att tiden det tar 

att skriva in sitt personnummer tar längre tid desto fler fel man skriver. 

I figur 5 finns genomsnittligt antal fel och genomsnittlig tid att skriva in sitt 

personnummer plottat med avseende på patienternas åldrar. Genom en trendanalys på 

tidkurvan kan det konstateras att den genomsnittliga tiden att fylla i sitt personnummer 

ökar med 0,46 sekunder för varje år äldre patienten blir.  

Antalet patienter som är yngre än 45 år respektive äldre än 70 år är så pass få till antalet 

att dessa har grupperats ihop för att minska varje individs påverkan på grafen. 
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Figur 5: Fördelning av genomsnittligt antal fel och tid för att mata in personnummer 

5.5.4 Besvarandet av hälsofrågor – problem och tider 

Det provades 2 olika versioner av hälsokontrollsfrågorna under utvärderingen. I den ena 

versionen var merparten av frågorna av typen ”Ja/Nej”, som vid behov kompletterades 

av följdfrågor. Den andra versionen bestod av sammanslagna frågor. Båda versionerna 

testades under två dagar, den ena dagen gavs patienten möjligheten att kontrollera och 

ändra sina svar, den andra dagen hade de inte den möjligheten. 

I tabell 3 ses de genomsnittliga tider det tog för patienterna att besvara frågorna. Med 

uttrycket ”ja-sägare” i tabellen avses patienter som svarat ja på antingen frågan om de 

känt någon knöl i eller opererat något av brösten, och därmed fått besvara några extra 

följdfrågor.  

 Antal patienter Medeltid Medeltid inkl. kontroll 

Korta frågor inkl. ja-sägare 89 16,3 24,8 

Korta frågor exkl. ja-sägare 76 14,6 22,1 

Korta frågor enbart ja-sägare 13 26,5 33,2 

Sammanslagna frågor inkl. ja-sägare 152 19,3 29,1 

Sammanslagna frågor exkl. ja-sägare 137 17,9 27,3 

Sammanslagna frågor enbart ja-sägare 15 31,8 36,4 

Tabell 3: Genomsnittstider att besvara hälsokontrollsfrågorna 

Tiderna i tabellen är de tider som patienterna har frågorna framför sig. Utöver den tiden 

tillkommer det tid för patienterna att läsa igenom den instruktionstext som de får se 

innan frågorna ska besvaras. Instruktionstexten tog i genomsnitt 4,3 sekunder att läsa, 

därför bör man lägga till den tiden på tiderna ovan för att få en rättvis bild av hur mycket 

tid hälsofrågorna tar att besvara. 

Totalt var det 126 patienter som besvarade hälsofrågorna och hade möjligheten att 

backa till föregående fråga. Av dessa var det två patienter som använde möjligheten och 
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korrigerade ett tidigare svar. Dessutom var det en patient som missade att det gick att 

backa, och istället avbröt hela registreringsprocessen och började om. 

Av de 115 patienter som fick upp hälsofrågorna utan möjlighet att ändra ett tidigare svar 

var det av naturliga anledningar ingen som ändrade ett svar. Det var dock en patient som 

insåg att hon svarat fel på en fråga, varpå hon avbröt hela registreringsprocessen och 

började om. 

5.5.5 Användningstid 

Då prototypens utseende och funktioner varierade mellan de olika utvärderingstillfällena 

varierar patienternas tid vid terminalen relativt mycket. För att få fram ett jämförbart 

värde oavsett vilken version av terminalen patienten använde redovisar figur 6 den 

genomsnittliga tiden för användningen exklusive tiden för hälsofrågeformuläret och 

utvärderingsfrågan.    

 
Figur 6: Genomsnittlig användningstid exkl. tid för utvärderingsfrågan och hälsofrågeformuläret. 

Den totala genomsnittliga användningstiden oavsett ålder låg på 37 sekunder. Vid 

uträknandet av genomsnittstiden användes bara data från de patienter som fullföljde 

hela registreringsprocessen (totalt 384 patienter). 

Som en jämförelse visar figur 7 hur användningstiden av terminalen såg ut om 

hälsofrågorna (men inte svarskontrollen) var med som en del av terminalen. Då enbart 

231 patienter fick besvara hälsofrågorna baseras figurens värden på dessa patienter. Av 

den anledningen skiljer sig kurvan för användningstid exkl. frågor i figur 7 med den i figur 

6. Utöver användningstiderna innehåller tabell 6 (Bilaga A) även antalet patienter för 

respektive ålderskategori. 

00:00

00:09

00:17

00:26

00:35

00:43

00:52

01:00

-4
5 4
5

4
6

4
7

4
8

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

7
0

7
0

+

G
e

n
o

m
sn

it
tl

ig
 a

n
vä

n
d

n
in

gs
ti

d

Ålder



 
34 

 
Figur 7: Genomsnittlig användningstid exkl. tid för utvärderingsfrågan. 

Som synes i figur 7 är det inte längre någon skillnad att tala om i användningstid mellan 

yngre och äldre patienter. Möjligen blir det ännu lite tydligare i figur 8 där en trendlinje 

finns inlagd. I den figuren är tiden för att mata in personnummer, svara på 

utvärderingsfrågan samt tiden för att kontrollera sina svar på hälsofrågorna borträknade. 

Det som blir kvar är då tiden för att kontrollera att namn och undersökningstid stämmer, 

att besvara hälsofrågorna samt att avsluta registreringen. Tittar man noga kan se en 

antydan till att tiden för att gå igenom de olika momenten faktiskt är marginellt mindre 

bland de äldre patienterna jämfört med de yngre. 

 
Figur 8: Genomsnittlig användningstid exkl. tid för utvärderingsfråga och inmatning av personnummer 
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5.5.6 Hur ofta är det kö? 

Att avgöra hur ofta det är kö genom att enbart studera registrerad data från terminalerna 

är svårt. Det går att läsa ut hur lång tid det är mellan patienternas användning av 

terminalerna, men hur kort tid kan det vara mellan patienterna utan att de upplever att 

de står i kö? Figur 9 visar förhållandet mellan andelen patienter som påbörjar sin 

registrering inom en viss tidsrymd efter föregående patient avslutat sin registrering. 

Figuren innehåller värden dels från de utvärderingstillfällen då screeningpatienterna fick 

besvara hälsofrågor i terminalen, och dels från de tillfällen där hälsofrågorna inte visades.  

Diagrammet kan upplevas som svårtolkat, men som exempel så påbörjade drygt 4 % av 

patienterna sin ankomstregistrering inom 10 sekunder efter föregående patient 

avslutade sin. När hälsofrågorna användes var motsvarande siffra knappt 8 %. 

 
Figur 9: Andelen patienter som påbörjat sin registrering inom en viss tid efter föregående patient. Med 
respektive utan hälsofrågor. 

Då belastningen på de båda terminalerna inte var helt jämn (61 % mot 39 %) är inte 

figuren helt rättvisande. Vid några få tillfällen var det kö till den ena terminalen trots att 

den andra stod ledig. Detta till följd av att dålig placering av terminalerna. Vid helt jämn 

belastning skulle genomsnittstiden mellan patienterna öka något. 

Samtidigt visar figuren tiden mellan det att en patient tryckt på avsluta-knappen och att 

nästa patient tryckt på starta-knappen. Däremellan ska den tidigare patienten hinna 

flytta sig från terminalen och den nyankomna patienten ska hinna ta sig dit och trycka på 

start. Drar man bort den tiden så krymper tiden mellan patienterna.  

5.5.7 Hur enkel upplevs terminalen? 

Som beskrivet i kapitel 5.1.3 var utvärderingsfrågan till en början ett stort problem för 

patienterna. Då många inte kunde ändra från betyget som var satt från början är det 

omöjligt att avgöra vilka betyg som är giltiga och vilka som inte är det. Av den 
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anledningen är betygen som sattes innan utvärderingsfrågan byttes ut inte medräknade i 

figuren nedan. Totalt 363 patienters betyg är medräknade i resultaten.  

Redan efter halva första utvärderingsperioden upptäcktes det att patienterna i allmänhet 

satte ett högt betyg. Det fanns misstankar om att frågans formulering, ”Hur pass enkelt 

upplevde du att den här registreringsprocessen gick? Svara genom att trycka på någon av 

knapparna nedan. Ju högre värde, desto enklare upplevde du att processen gick.”, kunde 

anses vara ledande, varpå den byttes ut inför andra halvan av perioden.  

Den nya formuleringen, ”Hur pass svår upplevde du att den här registreringsprocessen 

var? Svara genom att trycka på någon av knapparna nedan. Ju lägre värde, desto svårare 

upplevde du att processen var.”, blev dessvärre inte heller klockren. Normalt sett så 

skulle ett högt värde motsvara att patienten upplevde processen som svår, men så var 

alltså inte frågan formulerad. Det här skapade viss förvirring och genom observationer 

noterade flera patienter som satte ett betyg som de egentligen inte alls avsåg att sätta.  

Då den nya formuleringen skapade förvirring togs den ursprungliga formuleringen tillbaka 

till utvärderingsperiod 2. Det är omöjligt att veta hur många som missuppfattade frågan, 

men efter att ha studerat loggar från terminalerna så hittades 21 patienter som inte tycks 

ha haft några problem med terminalen men ändå satt ett lågt betyg. Trots detta så blev 

genomsnittsbetyget knappt 8,7. 

 
Figur 10: Patienternas betygsättning av terminalens enkelhet. 

5.6 Hur det ser ut idag 
I dagsläget blir det sällan någon kö att tala om till receptionen. Majoriteten av 

patienterna säger bara sitt namn i receptionen och blir därefter hänvisade till 

betalautomaterna. Det tar i allmänhet bara några få sekunder, vilket gör att kön aldrig 

hinner växa till sig. Däremot blir det ofta kö vid betalautomaterna, mestadels beroende 
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på att automaterna trilskas, men även på grund av det faktum att patienterna måste leta 

upp sin plånbok och plocka fram pengarna. 

Kliniken är precis i uppstartsfasen av att införa kortbetalning i receptionen. Kortläsarna är 

av typen att personalen manuellt måste knappa in summan som ska dras från patientens 

betalkort. Då kortbetalningarna inte hade tagits i bruk under utvärderingsperioden är det 

omöjligt att veta hur dessa skulle påverka flödet i receptionen. En inte helt orimlig 

gissning är att om patienterna i större utsträckning väljer att betala med kort i 

receptionen istället för med sedlar i automaten, så kommer köerna till receptionen att 

påverkas negativt. 
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6 Analys och diskussion 

Mammografikliniken är en väldigt speciellt plats. Dagligen strömmar 150-200 kvinnor 

(varierar naturligtvis beroende på vilken klinik som avses) som i allmänhet är mellan 40 

och 70 år igenom kliniken. Många är där för första gången och de övriga har inte varit där 

på minst 1,5 – 2 år. Besökarnas datorvana skiljer sig kraftigt från att jobba dagligen med 

dem till att aldrig ha använt en. Placera en självbetjäningsterminal i lokalen och du 

kommer få se beteenden som du aldrig hade kunnat ana i förväg.  

6.1 Konceptet ankomstterminal 
I dagens samhälle blir det vanligare och vanligare med självbetjäningsterminaler. Idag kan 

du köpa tågbiljetter, registrera dig på bilprovningen, handla mat och låna böcker utan att 

behöva köa till en manuell reception eller kassa. Om man frågar användarna varför de 

väljer självbetjäning framför den mer traditionella kassan så är vanliga svar att det är 

smidigare och att det går fortare. Ställer man motsvarande fråga till de som väljer den 

traditionella kassan får man istället svaren att det känns personligare med service av en 

människa och att de inte klarar av den teknik som självbetjäningsterminaler innebär.  

Mammografikliniken patienter finns representerade både i gruppen som föredrar 

självbetjäning och i gruppen som föredrar traditionell betjäning. Då vissa patienter måste 

ha personlig service kommer en självbetjäningsterminal aldrig helt kunna ersätta en 

reception, däremot kan den mycket väl fungera som en avlastning för densamma. 

Majoriteten av patienterna (85 % under utvärderingsperioden) är på klinken för att göra 

en screeningundersökning. Dessa patienter har i normalfallet ingen anledning att gå till 

en reception, utan skulle principiellt lika väl kunna använda en självbetjäningsterminal.  

Att ställa ut en självbetjäningsterminal på kliniken kan väcka blandade känslor. En del 

patienter upplever det säkert som något nytt och spännande, ett sätt att fördriva lite tid 

på, medan andra ser på terminalen med rädsla. Det är ytterligare ett nytt moment de 

inte är vana vid. Vad händer om jag gör fel? Går terminalen sönder eller blir hela 

undersökningen bortkastad? 

6.2 Förstagångsproblematik 
Vare sig det gäller att handla mat i en självscanningsaffär, ställa in ringsignalen på 

telefonen eller fickparkera bilen så finns det en sak som är gemensamt. Det är alltid 

lättare när du har gjort det ett par gånger tidigare. Samma sak gäller även vid 

användandet av terminalen. Den stora skillnaden är att medan du handlar mat två gånger 

i veckan så är du på mammografiavdelningen en gång på två år. Även om du minns delar 

av ditt förra besök så kommer du inte ihåg alla detaljer. Varje besök blir till stora delar 

som om det vore ditt första besök. Det gäller därför att sänka inlärningströskeln för 

terminalen så lågt det bara går. 
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6.2.1 Hitta terminalen 

 
Figur 11: Fotografi över hur det terminalerna placerades i lokalen. 

Figur 11 visar hur kliniken såg ut sett ifrån dörren där patienterna kommer in. De två 

terminalerna står på varsitt bord mitt emot betalautomaterna. Dörren som står på glänt i 

bildens förgrund döljer den ordinarie receptionen. Under utvärderingsperioderna var 

denna dörr helt öppen, vilket gjorde att terminalerna blev delvis dolda bakom dörren. 

Det märktes tydligt att patienterna hade stora problem med att hitta terminalerna under 

den här utvärderingen. En stor anledning till det är det faktum att terminalernas 

placering var långt ifrån optimal. Patienten var tvungen att gå förbi både receptionen och 

första ingången till väntrummet för att komma till terminalerna. Mitt emot terminalerna 

fanns dessutom betalautomaterna. Då dessa strulade för de flesta patienter blev det ofta 

mycket folk stående mellan terminalerna och betalautomaterna, vilket ledde till att 

terminalerna blev mer eller mindre dolda bakom alla människor. Dessa båda faktorer 

ledde till att patienterna aldrig såg terminalerna på avstånd, utan de såg dem först när de 

var precis framför terminalerna.  

Uppsatt i lokalen fanns det en handfull skyltar som informerade patienterna om att de 

skulle anmäla sig i terminalerna. Dessa skyltar sågs i allmänhet inte av patienterna när de 

kom in på avdelningen, vilket gjorde att majoriteten av patienterna inte kände till att de 

skulle registrera sig i terminalen förrän de blev tillsagda att göra det. Det faktum att 

patienterna missar skyltar kan till viss del förklaras med dålig och otydlig skyltning, men 

även patienternas oro och stress inför undersökningen påverkar. Flera av patienterna 

som observerades var så pass fokuserade på att hitta betalautomaten, att de mer eller 

mindre tycktes ha ett tunnelseende.  

För att en större andel av patienterna ska bli medvetna om terminalerna på egen hand 

behövs det mer information. Framförallt i form av större och tydligare skyltar inne på 

avdelningen, men kanske även en kort notis om dem på kallelsen. Patienterna läser i 

regel igenom kallelsen innan de kommer till avdelningen, och om de då får information 
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om terminalerna redan där så är de antagligen mer förberedda när de kommer till 

kliniken. 

Även terminalernas placering måste bli bättre om de ska kunna användas i skarp drift. Då 

klinikens utrymmen ser ut som de gör, så fanns det under utvärderingen ingen praktisk 

möjlighet att påverka terminalernas placering. Givetvis hade fler patienter upptäckt och 

använt terminalen om den inte stod gömd bakom en dörr. Det här visar tydligt på vikten 

av att arbeta igenom ett koncept ordentligt. Det räcker inte med att göra ett bra och 

lättanvänt användargränssnitt på terminalerna om dess användare inte ens hittar dit.  

6.2.2 Använda terminalen 

Redan innan prototypen var färdigutvecklad togs beslutet att visa en simpel skärmbild så 

fort terminalen var ledig. Syftet var att uppnå samma effekt som Saffer benämner 

attraction affordance (se kapitel 4.4.2), det vill säga få patienterna att inleda en 

interaktionssession med terminalen. Till en början bestod skärmbilden enbart av en enkel 

text, ”Tryck på skärmen för att starta”, men efter några inledande tester ersattes texten 

med en knapp med texten ”Tryck här för att starta”. Dessvärre fungerade inte heller den 

nya versionen av startskärmen helt önskvärt, det var fortfarande en hel del patienter som 

inte självmant tryckte på skärmen.  

Utan att ha någon statistik i ryggen, så är min uppfattning att det blev färre patienter som 

inte vågade trycka på skärmen när texten på knappen förtydligades från ”Tryck här för att 

starta” till ”Tryck här med ett finger för att starta”. Många av patienterna som använde 

terminalen under utvärderingen har ingen erfarenhet av datorer eller pekskärmar, utan 

det närmaste de kommer är i många fall en tv. Då man normalt sett inte trycker på 

bildytan på sin tv är det inte direkt förvånande att många inte vågade trycka på skärmen. 

Även de patienter som har större erfarenhet av datorer kan bli förvirrade om de inte har 

någon större erfarenhet av pekskärmar. ”Tryck här” brukar i datorsammanhang betyda 

att man ska klicka där med muspekaren. När det nu inte fanns någon mus att klicka med 

så ställde det till problem för patienterna.  

För att få upp användningsfrekvensen ytterligare bör skärmbilden göras ännu mer tydlig 

och lättförstålig. En illustration på en hand som pekar på knappen på samma sätt som i 

figur 2 skulle antagligen förtydliga det hela. Bilden får gärna vara animerad och visa hur 

man trycker på knappen. 

Tydliga instruktioner är en självklarhet för att terminalanvändandet ska löpa så smidigt 

som möjligt. Det visade sig dock att tydligheten inte får gå till överdrift, instruktionerna 

bör fortfarande vara så pass korta att patienterna läser klart instruktionerna innan de 

börjar agera. Under utvärderingen var det vanligt förekommande att patienterna läste 

början av instruktionerna varpå de ansåg att de förstod vad som skulle göras. Ofta 

resulterade det i att patienten bara slutförde delar av de steg hon skulle göra, varpå hon 

ändå fick gå tillbaka och läsa igenom instruktionerna. 

6.3 Hälsofrågor 
Patienterna anländer i allmänhet till kliniken i mycket god tid innan den bokade tiden för 

deras undersökning. De anmäler sig, betalar och sätter sig ner i väntrummet och väntar. 



 
42 

För många är det deras första besök på mammografikliniken, de vet inte riktigt hur 

undersökningen går till och de har hört från vänner att det kan göra lite ont. Många är 

naturligtvis lite oroliga och nervösa vilket även kan påverka de andra personerna i 

väntrummet. För att minska oron är ett av de bättre sätten att låta patienterna sitta där 

så kort tid som möjligt, ett annat är att sysselsätta dem med något som får deras tankar 

på andra håll.  

Att besvara hälsofrågorna i terminalen tar för de flesta inte speciellt lång tid, men 

minskar patientens fritid i väntrummet något. Patienterna upplevde i allmänhet inte 

besvarandet av frågorna som något problem, även om det fanns patienter som ansåg att 

det kändes mindre privat att besvara frågorna i terminalen jämfört med inne på 

undersökningen.  

Men samtidigt så handlar frågorna om precis samma sak som patienten är på kliniken för 

att undersöka. Fungerar då besvarandet av frågorna som en distraktion inför 

undersökningen, eller resulterar det bara i mer oro? 

6.3.1 Göra frågorna frivilliga? 

Ett sätt att lösa problematiken med att vissa patienter inte vill besvara frågorna i 

terminalen kan vara att göra frågorna frivilliga. På så sätt blir det upp till varje patient att 

avgöra om de vill besvara frågorna i terminalen eller ej. Risken är dock uppenbar att 

majoriteten av patienterna väljer att inte besvara frågorna i terminalen. Det snabbare 

upp registreringsförloppet och minskar därmed risken för kö, men för att personalen ska 

ha någon nytta av att frågorna är besvarade krävs det antagligen att samtliga patienter 

besvarar frågorna. Är det bara någon patient då och då som har besvarat frågorna innan 

undersökningen, är risken stor att personalen ställer frågorna även till dem utav bara 

farten. 

6.3.2 Få sammanslagna eller flera enklare frågor? 

För att minimera mängden fel som kan uppstå när patienterna besvarar frågorna i en 

terminal måste frågorna vara formulerade så enkelt det bara går. Att slå ihop frågor ger 

förvisso färre frågor, men komplexiteten på frågorna blir betydligt högre. När man 

formulerar frågorna till en utvärdering är det viktigt att frågorna är enkla, tydliga och inte 

är formulerade som dubbelfrågor. Samma sak borde rimligen gälla vid utformningen av 

frågorna i en patientterminal.  

Majoriteten av patienterna svarar nej på samtliga frågor, vilket medför att de inte sparar 

in några frågor på att använda den sammanslagna versionen jämfört med den icke 

sammanslagna. För dessa patienter blir den enda skillnaden på versionerna att det i den 

sammanslagna versionen ställs två frågor som är onödigt komplexa. Detta borde i sin tur 

medföra att frågorna tar längre tid att svara på, vilket också är fallet enligt siffrorna i 

tabell 3. 

Även de patienter som svarat ja på någon av frågorna som ger följdfrågor får en längre 

genomsnittstid med den sammanslagna frågeversionen. Detta trots att de med den 

versionen får besvara färre frågor än om de använt den andra frågeversionen. Den extra 
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tid det tar att läsa de längre frågorna överskrider helt enkelt tiden det tar att besvara en 

följdfråga av enklare karaktär med råge.  

Förslaget som en ur personalen presenterade, att det bara skulle vara en fråga som 

täckte in allt, fungerar antagligen inte heller speciellt bra. Dels blir frågan lång och 

svåröverskådlig vilket gör att den tar lång tid att läsa, och dels är risken överhängande att 

majoriteten av patienterna svarar positivt på frågan bara för att få känna säkerheten av 

att personalen kommer gå igenom frågorna inne på labb. 

6.3.3 Ändra & kontrollera svar på frågorna? 

Patienter är människor, människor gör misstag. Att tro att användarna av terminalen 

utgör något undantag från det faktumen skulle bara vara dumt. Med tydliga och enkla 

frågor blir felfrekvensen antagligen låg, det var exempelvis bara knappt 2 % som på ett 

eller annat sätt försökte ändra något av sina svar i den här undersökningen, men den 

kommer alltid att förekomma i någon grad. Om inte patienten blir tvungen att kontrollera 

sina svar finns det en uppenbar risk att de felaktiga svaren inte uppmärksammas av vare 

sig patienten eller personalen inne på labbet. I undantagsfall kan detta i sin tur leda till 

att läkarna gör en felaktig bedömning av patientens röntgenbilder. Risken är sannolikt 

väldigt liten, men den finns där. 

Patienter som själva inser att de svarat fel på någon fråga men inte hittar ett sätt att 

ändra detta kan reagera på ett flertal sätt. I den här studien var det 2 patienter som 

tryckte på avbryt och försökte börja om. Men man kan också tänka sig ett scenario där 

patienten inte inser att det går att avbryta utan istället försöker tillkalla personal. Innan 

patienten har hunnit få någon hjälp kommer terminalen att vara blockerad vilket kan 

påverka kösituationen negativt. 

Samtidigt medför svarskontrollen att det tar längre tid för varje patient att besvara 

frågorna, vilket i sin tur medför större risk för kö. Enligt mig är dock tiden för 

svarskontrollen av mindre betydelse, de 8 – 9 sekunderarna kontrollen tar motsvarar runt 

30 % av frågetiden eller runt 11 % av den totala registreringstiden.  

6.3.4 Ur personalens synvinkel 

Personalen hade två olika uppfattningar om huruvida de tyckte det var bra eller ej med 

att få hälsofrågorna förhandsbesvarade. Någon ansåg att det gick betydligt fortare inne i 

undersökningsrummet när frågorna var förhandsbesvarade jämfört med när de inte var 

det. Teoretiskt sätt skulle det mycket väl kunna gå marginellt fortare om frågorna var 

förhandsbesvarade, men upp emot en minut (som sköterskan nämnde) är svårt att tro 

på. 

Majoriteten av personalen ansåg att om en patient besvarat samtliga frågor negativt, så 

fanns det en vinst i att frågorna besvarades i terminalen. Att rabbla frågorna dag ut och 

dag in kan av förståliga skäl bli tjatigt, och om man då kunde slippa ifrån det ibland så 

innebär det en liten vinst. Om däremot en fråga var positivt besvarad eller överhoppad så 

tillförde de förhandsbesvarade frågorna inte så mycket, utan snarare tvärtom. 

Personalen är van vid ett speciellt frågeförlopp vilket gör att frågestunden går fort att 

klara av. Med frågorna förbesvarade måste de först kontrollera vilka frågor som är 
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besvarade, vad patienten svarade och därefter formulera de frågor som patienten ska 

besvara. Det blir ett extra moment som stör den rytm som i vanliga fall finns på 

undersökningarna. 

Det faktum att patienterna missuppfattade frågor är ett problem som är svårt att göra 

något åt. Det förekommer säkert att patienterna missuppfattar frågorna även när de 

ställs av personalen inne på röntgenlabbet, men sannolikt är det mindre vanligt än när 

patienterna på egen hand ska läsa frågorna från en skärm. Om patienten har svårt att 

förstå en fråga så kan personalen formulera om den på ett annat sätt, den möjligheten 

har inte en terminal. Där gäller det istället att formulera frågorna så pass tydligt att det 

mer eller mindre inte går att misstolka frågan.  

6.4 Streckkodsläsaren 
Att använda streckkodsläsaren på det sätt som gjordes i den här undersökningen 

fungerar inte alls i praktiken. Tanken att slippa knappa in sitt personnummer manuellt är 

god, men i verkligheten fungerar det inte. Det är helt enkelt för krångligt att läsa av 

personnumret när man först måste hitta plånboken i handväskan, hitta legitimationen i 

plånboken, få ut legitimation ur plastfacket i plånboken innan man ens kan börja bråka 

med streckkodsläsaren. För de flesta går det betydligt fortare att knappa in 

personnumret på pekskärmen. Faktumet att patienter dessutom misstog läsaren för ett 

pekverktyg gör att den mer stjälper än hjälper i sin nuvarande form. 

Om det däremot hade funnits en streckkod på kallelsen och om det tydligt framgick att 

patienten skulle ha med sig kallelsen till undersökningen så skulle situationen kunna ha 

sett annorlunda ut. Redan idag är det många som har med sig kallelsen, och rent av har 

den lättillgänglig, då den innehåller en vägbeskrivning till mottagningen. Om dessutom 

streckkodsläsaren var av typen som läser av utan att patienten måste trycka på någon 

knapp så skulle det räcka med att patienten höll upp kallelsen framför läsaren för att 

registrera sig. Det skulle även medföra att patienterna slipper mata in sitt personnummer 

manuellt, vilket många gånger var det som patienterna hade störst problem med. 

6.5 Pekskärmen 
Trots att det var tydligt att många både yngre och äldre patienter hade uppenbara 

problem med att handskas med pekskärmen är det inget som nämns i den litteratur jag 

läst. Där framstår pekskärmen som det optimala verktyget för äldres interaktion med 

datorer. Direkta manipulationsenheter (dit pekskärmar räknas) har enligt litteraturen 

stora fördelar jämfört med indirekta enheter såsom mus och tangentbord. Många gånger 

är det här säkert sant, men långt ifrån alltid.  

När det kommer en patient vars händer darrar svårt är det inte alltid så lätt att mata in 

sitt personnummer genom att trycka på specifika punkter på en skärm. Då kan det 

mycket väl vara så att det skulle vara lättare med ett fysiskt tangentbord (lämpligen då 

bara ett numeriskt tangentbord) att trycka på istället för ett tangentbord projicerat på en 

skärm. Knapparna på tangentbordet kan du känna med fingrarna vilket gör det lättare att 

trycka på rätt siffra.  
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Samtidigt ska vi inte glömma att den absoluta majoriteten av patienterna klarade av att 

handskas med skärmen utan några större problem. Antagligen hade genomsnittstiden på 

användandet varit större om alla skulle använda tangentbord och mus istället för 

pekskärmen som nu användes. För att få det bästa ur två världar skulle man kunna tänka 

sig kombinationen av pekskärm och separat tangentbord, där patienten är hänvisad till 

det de känner sig mest bekväma med.  

6.6 Hur enkelt var det här? 
Resultatet från utvärderingsfrågan, ”Hur enkelt upplevde du att det här är?”, är 

fascinerande. Det genomsnittliga betyget var väldigt högt för samtliga åldersgrupper som 

använde terminalen, vilket tyder på att patienterna i allmänhet inte upplevde terminalen 

som något större problem. 

Men genom observationer så visade det sig att trots att vissa patienter hade stora 

svårigheter med terminalen (förstod inte att man kunde trycka på skärmen, tryckte på fel 

siffror, missförstod instruktioner o.s.v.), så gav de höga betyg. Vad detta beror på är inte 

helt enkelt att klargöra. Försökte de vara snälla mot studenten som gjort prototypen eller 

ansåg de att problemen berodde på användaren snarare än terminalen? Det sistnämnda 

är det troligaste och det finns även stöd för den teorin i litteraturen (se kapitel 4.6.6). I de 

fall patienten inte hade några problem ansåg de att terminalen var enkel, och de som 

hade problem tog på sig skulden själva och gav terminalen höga omdömen. 

Med det i åtanke blir det svårare att avgöra hur pass enkel terminalen verkligen var. Ett 

värde som kan ge en viss fingervisning är antalet fel vid inmatningen av personnummer. 

Något enstaka fel är inget att förvånas över, men är man uppe på 5 eller fler siffror 

felaktigt inskrivna vid inmatning av ett 10 siffror långt personnummer tycks man ha 

problem. I det här fallet innebär det drygt 9 % av det totala antalet patienter. I 

ärlighetens namn är det dock viktigt att påpeka att antalet felinskrivna siffror i själva 

verket motsvarar antalet siffror som patienten suddade ut. Det innebär att om en patient 

skrev fel på första siffran och inte upptäcker det förrän hon är på sista siffran måste hon 

sudda ut alla 10 siffror för att börja om. Då terminalerna inte loggade hur många faktiska 

fel patienten gjorde, går det inte att veta hur många av de nio procentenheterna som 

faktiskt gjorde så pass många fel. Sannolikt var det enbart en minoritet. 

6.7 Svårigheter för äldre 
Statistiken från utvärderingen (se figur 5) visar att äldre patienter har större problem 

med att mata in sitt personnummer än de yngre patienterna. De tar längre tid på sig och 

de gör fler fel jämfört med de yngre. Att äldre personer i allmänhet har sämre syn, 

motorik och vana vid ny teknik än yngre är inget som på något sätt är revolutionerande.  

Det som däremot är lite oväntat är att bortsett från personnummerinmatningen så är de 

äldre patienterna lika snabba eller till och med marginellt snabbare på att ta sig igenom 

registreringsprocessen jämfört med de yngre (se figur 8). Skillnaden på äldre och yngre 

patienter tycks vara större när det är mer komplexa uppgifter (som att mata in siffror i 

nummerföljd) som ska utföras.  
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Ett problem som strikt taget inte är unikt för äldre patienter, men där äldre ändå är 

överrepresenterade är synproblem. Instruktionerna som visas i terminalen måste därför 

vara tillräckligt stora för att majoriteten av användarna ska kunna läsa dem utan problem.  

6.8 Patienters personliga integritet 
Patienternas personliga integritet är något som måste tas i beaktande vid utformningen 

av en sådan här terminal. Patientspecifika uppgifter, såsom personnummer och svar på 

eventuella hälsofrågor, är av privat natur och bör inte kunna ses av de patienter som står 

bakom och köar för att använda terminalen. Av den anledningen bör teckenstorleken 

vara så pass liten att enbart patienten som använder terminalen ska kunna se vad som 

visas på den. Det här ställer dock till problem för patienterna med synproblem.  

Problematiken med teckenstorleken går att lösa med olika externa hjälpmedel. Det går 

exempelvis att montera ett insynsskydd runt skärmen, montera ett sekretessfilter över 

skärmytan eller placera terminalen på en undanskymd plats där ingen kan stå bakom 

patienten. Alla tre lösningar medför dock vissa nackdelar. Ett insynsskydd förminskar det 

fria utrymmet runt skärmen, vilket försvårar användandet av terminalen. Ett 

sekretessfilter gör skärmen helt svart om patienten inte står på rätt ställe, vilket kan leda 

till att patienterna ser den svarta skärmen på avstånd och tror att terminalen är ur 

funktion. Att placera terminalen undanskymt är dels ofta inte möjligt och dels försvårar 

det upptäckandet av terminalen.  

En alternativ lösning är att plocka bort alla känsliga uppgifter från terminalen, för att på 

så vis minska patienternas olustkänsla av att använda terminalerna. Att ändra så att 

patienterna inte besvarar hälsofrågorna är inga problem, men att förhindra att 

personnumret visas utan att försvåra för patienterna är svårare. I datorsammanhang är 

det standardiserade sättet att dölja känslig information att ersätta tecknen med 

exempelvis stjärnor. Men att på samma sätt ersätta siffrorna i personnumret med 

stjärnor kommer antagligen resultera i att ett stort antal patient får problem vid 

inmatningen av det. 

6.9 Köproblematiken 
Kö bakom patienten när denna står och registrerar sig i terminalen kan påverka henne 

väldigt negativt. Det är därför naturligt att förenkla registreringsprocessen så att den tar 

så kort tid som möjligt att genomföra. Under utvärderingen blev det sällan kö och när 

den väl uppstod så försvann den förhållandevis fort. Det faktum att patienterna skulle 

registrera sig i en terminal och betala i en annan gjorde att patienterna självmant spred 

ut sig över de båda terminaltyperna, vilket minskade kölängden.  

I ett verkligt scenario skulle patienterna betala i samma automat som de registrerade sig 

i. Då skulle dels registreringen ta längre tid och dels skulle det bara finnas en typ av 

terminaler. Båda faktorerna bidrar till att köerna skulle öka jämfört med nu. Går det inte 

att förkorta processen ytterligare finns alternativet att montera upp ytterligare 

terminaler. Det alternativet kräver dock att de finns en lämplig plats, samt att klinken är 

beredd att betala den extra terminalkostnaden.  
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6.10 Prototyping 
“No matter how much analysis has been done in designing an interface, experience has 

shown that there will be problems that only appear when the design is tested with users” 

(Lewis & Rieman, 1994, s. 6) 

Ett fåtal av de problem som upptäcktes under utvärderingsperioderna, bland annat 

problematiken med att patienterna skriver in för många siffror i personnumret, skulle 

säkerligen ha upptäckts i ett tidigare skede om ett mer traditionellt prototypingutförande 

använts. Merparten av problemen är dock starkt förknippade med den kontext som råder 

kring den riktiga terminalen, och skulle därmed inte upptäckas. Med exempelvis en 

pappersprototyp skulle det inte framgå att patienterna inte upptäckte att frågorna byttes 

ut direkt när de svarat på dem (patienterna får svårt att missa det när testledaren byter 

ut pappret de pekar på), och med en digital prototyp utrustad med skärm och mus skulle 

det vara svårt att upptäcka att patienterna inte vågar trycka på skärmen. 

All problematik som kräver människor runtomkring användaren är svåra eller rent av 

omöjliga att återskapa med en tidig prototyp av ett system. Patienterna reagerar med 

största sannolikhet inte alls på samma sätt av att vara omgivna av statister medan de 

klickar runt på en skärm, som när de är omgivna av andra patienter och måste registrera 

sig i terminalen. 

6.11 Registrering, ombokning och betalning över Internet 
Redan idag finns möjligheten för kliniker att erbjuda ett webbaserat ombokningssystem, 

där patienterna på egen hand kan boka om tiden för sin undersökning. Systemet används 

inte i Karlstad i skrivande stund, men på andra klinker där systemet används har 

mängden telefonsamtal till klinken reducerats kraftigt. (Bergner, 2009, s. 19) 

De steg patienten idag utför i receptionen eller i terminalen kan teoretiskt sett även göras 

hemifrån på samma sätt som ombokningarna. Dock inser man relativt snabbt att 

patienternas ankomstregistrering inte bör ske från någon annan plats än på kliniken. 

Personalen är intresserad av att veta vilka patienter som finns på klinken, inte vilka som 

har tänkt komma på sin undersökning men inte hunnit dit ännu.  

Att låta patienterna besvara hälsofrågorna hemifrån istället för att de ska göra det i en 

terminal innebär en hel del fördelar. För det första så känner sig patienterna 

(förhoppningsvis) trygga i sitt egna hem och har inget behov av att försöka skydda sina 

svar från nyfikna åskådare. Den andra fördelen är att det, till skillnad mot i terminalen, 

finns rejält med plats att förtydliga frågorna på. Det torde borga för att risken patienterna 

missuppfattar frågorna minskas. Den tredje stora fördelen är att patienterna har tillgång 

till ett tangentbord. De har med andra ord möjlighet att besvara även de frågor som inte 

togs upp i terminalen. 

Om patienterna var tvungna att betala sin undersökning innan de kommer till 

undersökningen medför det att personalen i förväg blir varse om vilka patienter som 

faktiskt kommer att dyka upp för sin undersökning. Likaså slipper personalen all 

kontanthantering, vilket är uppskattat. Det stora problemet är bara att veta vad en viss 

patient ska betala. Screeningpatienterna ska alla betala en viss summa, medan de kliniska 
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patienterna kan ha högkostnadskort, frikort och andra former av rabatter. Av den 

anledningen kan systemet inte veta exakt hur mycket varje enskild patient ska betala. 

Utöver betalningsproblematiken finns ytterligare en faktor som gör att Internetbaserad 

anmälning inte fungerar i det här sammanhanget. Långt ifrån alla som kommer in för 

mammografiundersökningar har tillgång till, eller kunskapen som krävs för att använda 

en dator. Alternativet att låta patienterna själva avgöra om de vill anmäla sig vid Internet 

eller ej, fungerar antagligen inte speciellt tillfredsställande. Ett fåtal patienter genomför 

säkert processen, men merparten gör det inte. 
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7 Slutsats och resultat 

Här presenteras de resultat som framkommit under arbetets gång. 

7.1 Värde för patienterna 
I sitt nuvarande utförande tillför inte terminalerna något positivt till patienten. Många 

upplever det som krångligt och har svårt att handskas med terminalerna, att flera 

patienter dessutom har svårt att se syftet med terminalerna ger inte terminalen något 

högt värde. För att få upp värdet måste inlärningströskeln för terminalen minskas. Att 

förtydliga startskärmen och sätta upp tydligare skyltar är en bra start. Dessutom bör 

instruktionerna som ges i terminalen förtydligas ännu mer, gärna i kombination med 

illustrativa bilder. 

Problemet med att vissa patienter har svårt att se syftet med registrerandet löses enklast 

genom att ge dem en anledning att använda terminalen. Ett ypperligt sätt är att 

implementera kortbetalningsfunktionen i terminalen. På så vis slipper patienten bråka 

med sedelautomaterna och slipper köa i receptionen för att betala med kort där. 

En vidareutveckling av streckkodsläsaren på det sätt som nämns i kapitel 6.4 och 

samtidigt göra streckkodsläsaren till den primära källan för identifikation av patienten 

skulle förenkla registreringsprocessen för de flesta patienterna. För att inte utelämna de 

patienter som glömt sin kallelse hemma så bör det fortfarande finnas en möjlighet att 

mata in sitt personnummer manuellt. 

Hälsofrågorna tillför i allmänhet inget för patienten, utan gör bara istället 

registreringsprocessen längre och mer komplex. En del av de frågor som patienterna 

framförde till personalen i receptionen kan direkt kopplas till besvarandet av 

hälsofrågorna, och skulle därmed försvinna om frågorna togs bort. Det skulle i sin tur 

påverka belastningen på personalen i receptionen på ett positivt sätt. 

7.2 Värde för personal och klinik 
Om såväl terminalernas funktioner och terminalens placering förblir desamma som under 

utvärderingen så vinner inte heller kliniken något på att använda dem. Det är för stor 

andel patienter som behöver hjälp med att komma igång och ta sig igenom terminalens 

registreringsprocess. Belastningen på receptionen har inte minskat, utan den har snarare 

bara förändrats. Istället för att ankomstregistrera patienterna så får personalen istället 

ägna sin tid åt att visa terminalerna för patienterna. 

Genom att placera terminalerna på en bättre plats, förtydliga skärmbilden som visas när 

terminalen inte används samt få upp mer information om terminalerna skulle 

användningsfrekvensen öka. Införs det därutöver en kortbetalningsfunktion i terminalen 

skulle terminalerna definitivt kunna fungera som en avlastning för den ordinarie 

receptionen.  
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Huruvida patienterna på egen hand ska besvara hälsofrågorna är inte lika klart. Delar av 

personalen tyckte funktionen var bra, delar tyckte den var dålig och delar tyckte att den 

var bra under vissa förutsättningar. Det faktum att vissa patienter missuppfattade 

frågorna och därmed ger en ökad osäkerhet i huruvida frågorna är korrekt besvarade är 

en stor nackdel med att låta patienterna besvara frågorna på egen hand.  

7.3 Slutsats 
Under förutsättning att terminalerna förenklas enligt tidigare kapitel, att 

kortbetalningsfunktionen implementeras och att terminalerna placeras så att det mer 

eller mindre inte går att missa dem kan de helt klart tillföra ett värde för såväl patienter 

som personal. Terminalerna kommer som tidigare sagt inte att kunna ersätta en 

reception helt, men däremot har de potentialen att minska belastningen på densamma 

rejält. Det gäller speciellt i de fall det visar sig att kortbetalning i receptionen bidrar till att 

den genomsnittliga kölängden ökar. 

Min bedömning är att besvarandet av hälsofrågor inte bör ske i terminalen. Även om 

delar av både personalen och patienterna anser att det är bra för undersökningen så gör 

majoriteten inte det. De ser det snarare som ett extra steg som slöar ner 

registreringsprocessen och tillför en osäkerhet över svarens validitet inne på labb. 

7.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Patienterna som ingick i undersökningen var dessvärre inte jämt fördelade över de olika 

åldersgrupperna. Framförallt var mängden äldre patienter förhållandevis få till antalet. Av 

den anledningen är reliabiliteten i den kvantitativa delen av undersökningen inte speciellt 

hög i de övre åldrarna. I exempelvis figur 7 syns en tydlig dipp på användningstiden för 

patienter med åldrarna 65 år, problemet är bara att i just det urvalet som visas i figuren 

ingår enbart två 65-åringar. Om undersökningen utförts under en annan dag skulle 

dippen antagligen inte finnas med i diagrammet, vilket tyder på dålig reliabilitet. Den 

dåliga reliabiliteten medför att även validiteten blir låg. 

Däremot så bedömer jag att de problem och möjligheter som konstaterats genom den 

kvalitativa delen av undersökningen, även skulle ha konstaterats om undersökningen 

genomförts en annan dag eller av en annan person. Undersökningen har utförts med 

flera olika insamlingstekniker, triangulering, för att få den interna validiteten ska bli så 

hög som möjligt. En orsak som sänker validiteten något är det faktum att patienterna 

som var på kliniken under undersökningsperioden inte var slumpmässigt utvalda.  

Det går aldrig att påstå att ett kvalitativt resultat är statistiskt generaliserbart. Dock är det 

troligt att resultaten som framkommit i undersökningen i princip skulle gälla på vilken 

liknande mammografiavdelning som helst. 
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Bilaga A – Statistiska tabeller och diagram 

I denna bilaga visas en del intressanta tabeller som på grund av utrymmesbrist har 

utelämnats från huvudrapporten. 

Ålder Antal kliniska Antal screening Antal selekterade Andel av alla Totalt antal 

-45 15 1  3,8% 16 

45 1 8  2,1% 9 

46  159 1 37,6% 160 

47 3 12 3 4,2% 18 

48 2 4 2 1,9% 8 

50  2  0,5% 2 

51 2   0,5% 2 

52 3 8  2,6% 11 

53  4 1 1,2% 5 

54  2 1 0,7% 3 

55 1 7 1 2,1% 9 

56  3  0,7% 3 

57 2 8  2,4% 10 

58 1 31  7,5% 32 

59 2 6  1,9% 8 

60 1 8 2 2,6% 11 

61 1 11  2,8% 12 

62 1 4 1 1,4% 6 

63 1 6 1 1,9% 8 

64 1 3  0,9% 4 

65 1 10  2,6% 11 

66 1 11  2,8% 12 

67  16  3,8% 16 

68 1 26  6,4% 27 

69 2   0,5% 2 

70  5  1,2% 5 

70+ 7 7 1 3,5% 15 

Summa 49 362 14 100,0% 425 

Tabell 4: Patienters fördelning över de olika undersökningstyperna samt åldrar 
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Antal feltryck Antal patienter Medelålder Medeltid 

0 336 53,3 16,7 

1 18 48,6 20,2 

2 12 58,3 23,5 

3 13 60,5 31,4 

4 6 51,7 36,0 

5 12 59,3 34,9 

6 5 58,8 53,2 

7 2 60,0 34,0 

8 6 56,3 40,3 

9 1 69,0 42,1 

10 8 49,9 39,5 

11 2 66,5 42,2 

12 3 54,0 46,2 

15 1 66,0 59,4 

Summa 425 53,8 20,0 

Tabell 5: Antal feltryck, medelålder och medeltid vid inmatning av personnummer 

 

Ålder A B C Antal personer 

45 00:53 00:40 00:37 5 

46 01:00 00:43 00:45 111 

47 00:58 00:41 00:43 8 

48 01:03 00:47 00:49 4 

52 00:49 00:34 00:36 7 

53 01:17 00:57 00:56 3 

54 00:47 00:28 00:34 2 

55 01:06 00:48 00:45 5 

56 01:21 01:04 01:02 2 

57 00:54 00:34 00:38 8 

58 01:08 00:46 00:53 28 

59 01:13 00:53 01:00 5 

60 01:02 00:46 00:39 6 

61 01:13 00:48 01:00 8 

62 00:49 00:33 00:39 3 

63 00:59 00:40 00:43 6 

64 01:04 00:41 00:40 3 

65 00:44 00:32 00:27 2 

66 01:12 00:58 00:55 2 

67 01:05 00:47 00:46 6 

68 01:12 00:43 00:45 1 

70+ 01:04 00:44 00:42 6 

Summa 01:01 00:43 00:46 231 

Tabell 6: Genomsnittliga användningstider av terminalen uppdelat på åldersgrupper 

 

Kolumn A: Användningstid 

inklusive inmatning av 

personnummer samt 

besvarande av hälsofrågor, 

exklusive svarskontroll samt 

besvarandet av 

utvärderingsfrågan. 

Kolumn B: Användningstid 

inklusive inmatning av 

personnummer, exklusive 

besvarandet av hälsofrågor, 

svarskontroll samt besvarandet 

av utvärderingsfrågan. 

Kolumn C: Användningstid 

inklusive besvarandet av 

hälsofrågor, exklusive tiden för 

inmatning av personnummer, 

svarskontroll samt besvarandet 

av utvärderingsfrågan. 
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Bilaga B – Flöden vid registrering 

Här visas screenshots av de olika sidor som patienterna fick se under sin registrering. 

Hälsofrågorna som screeningpatienter fick besvara visas i bilaga C.   

 
Figur 12: Skärmbilden som visas när terminalen inte används. 

 

 
Figur 13: Inmatning av personnummer 
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Figur 14: Terminalens utseende när hela personnumret är inskrivet. 

 

 
Figur 15: Bekräftelsesidan en screeningpatient kommer till om de skrivit in ett korrekt 
personnummer. 
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Figur 16: Bekräftelsesidan en klinisk patient (även screeningpatienterna i de fall de inte fick 
besvara hälsofrågor) kommer till om de skrivit in ett korrekt personnummer. 

 

 
Figur 17: Utvärderingsfrågan alla patienter får besvara. 
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Figur 18: Sista sidan i registreringsprocessen för screeningpatienterna. 

 

 
Figur 19: Sista sidan i registreringsprocessen för kliniska patienter. 
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Bilaga C – Hälsofrågor och dess flöden 

Figur 20 visar frågeflödet vid ”enkla” hälsofrågor. Figur 21 visar samma flöde när 

frågorna är sammanslagna. 

  

Figur 20: Flöde vid "enkla" hälsofrågor 

Genomgått en bröstoperation? 

Har du opererat något av brösten? 

Ja          Nej       Hoppa över / Jag vet inte 

Vilket bröst har du opererat? 

Båda          Vänster      Höger        Hoppa över / Jag vet inte 

Var förändringen i vänster bröst 

elakartad? 

Ja          Nej          Hoppa över / Jag vet inte 

Var förändringen i höger bröst elakartad? 

Ja          Nej          Hoppa över / Jag vet inte 

Känt någon knöl? 

Har du nu känt någon knöl? 

Ja        Nej      Hoppa över / Jag vet inte 

I vilket bröst har du nu känt en knöl? 

Båda          Vänster       Höger      Hoppa över / Jag vet inte 

Hormoner? 

Tar du något hormonpreparat? 

Ja       Nej       Hoppa över / Jag vet inte 

Annan klinik? 

Har du gjort en mammografiundersökning på någon annan klinik? 

Ja          Nej          Hoppa över / Jag vet inte 

Svarskontroll 

Svarade patienten ”Båda” på 

operationsfrågan? Ja          Nej 
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Figur 21: Flöde vid sammanslagna hälsofrågor 

Genomgått en bröstoperation? 

Har du genomgått en bröstoperation? I så fall, vilket bröst? 

Nej          Vänster          Höger          Båda          Hoppa över / Jag vet inte 

Var förändringen i vänster bröst 

elakartad? 

Ja          Nej          Hoppa över / Jag vet inte 

Var förändringen i höger bröst elakartad? 

Ja          Nej          Hoppa över / Jag vet inte 

Känt någon knöl? 

Har du nu känt någon knöl? I så fall i vilket bröst? 

Nej          Vänster          Höger          Båda       Hoppa över / Jag vet inte 

 

Hormoner? 

Tar du något hormonpreparat? 

Ja          Nej     Hoppa över / Jag vet inte 

Annan klinik? 

Har du gjort en mammografiundersökning på någon annan klinik? 

Ja          Nej          Hoppa över / Jag vet inte 

Svarskontroll 

Svarade patienten ”Båda” på 

operationsfrågan? Ja          Nej 
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