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Sammanfattning 

Med den här kandidatuppsatsen har jag skapat en interaktionsdesign för en handkirurgisk 

mottagning på Sophiahemmet, som är ett privatsjukhus. Min interaktionsdesign består av ett 

enkätverktyg som ska finnas på en hemsida som ännu inte är utvecklad, för att mäta klinisk 

vårdkvalitet och allmänt bemötande av patienter på mottagningen. Förhoppningen är att min design 

kommer förenkla handkirurgens insamling av patienternas uppfattning av kvaliteten på 

mottagningen. Som privat kirurg är det viktigt att få reda på kvaliteten i operationerna, både för 

kirurgens egen utveckling och i marknadsföringssyfte. Resultaten från kvalitetsundersökningen ska 

därför också presenteras på ett tillfredsställande sätt. För en person som inte är läkare anser jag att 

det är lättare att ta del av resultaten i bilder än bara text, medan handkirurgen som jag pratat med 

mest är intresserad av resultaten, och inte om det ser snyggt och häftigt ut. Jag valde därför att i min 

design både presentera resultaten med hjälp av grafer och med hjälp av enbart text. Personerna som 

kommer att göra kvalitetsundersökningen ska opereras eller har opererats för ett hand-, arm- eller 

axelproblem. Det medför att personerna då troligen tycker att det är lite jobbigt att göra 

undersökningen med hjälp av händerna framför en dator. För att få en inblick i vad personer med 

handproblem kan tänkas tycka vara jobbigt när de fyller i en undersökning framför en dator gjorde 

jag tre stycken användarintervjuer. Jag gjorde också en intervju med en läkare för att få reda på vad 

han ansåg vara viktigt med resultatdelen utifrån ett läkarperspektiv. Min design skapades sedan 

genom att först göra en ramverksdesign och sedan en mer detaljerad design. Resultatet blev en 

design över kvalitetsundersökningen som patienterna ska göra och en design över handkirurgens 

resultatdel. Förhoppningen med mitt projekt och design är att det i slutändan kommer leda till 

kvalitetsförbättrad handkirurgi för företaget den här uppsatsen är skriven för. Min design är tänkt att 

vid ett senare skede implementeras på en riktig hemsida på den här mottagningen.  
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1 Introduktion 

Det här projektet görs för en privat handkirurg som arbetar på en handkirurgisk mottagning på 

Sophiahemmet. Handkirurgen har nu bestämt sig för att han vill ha en egen hemsida som bland 

annat ska beskriva hans arbete som handkirurg. Det viktigaste på den här hemsidan ska vara en 

kvalitetsundersökningstjänst. Där ska patienter kunna gå in och göra en kvalitetsundersökning för att 

handkirurgen ska kunna förbättra sina behandlingsresultat och säkerställa vårdkvaliteten. Inför en 

patients operation ombeds patienterna att göra en sådan undersökning, sedan ett år efter 

operationen gjorts ska patienterna svara på samma enkät en gång till. Meningen är att det då ska gå 

att se om en förbättring av patientens hand, arm eller axel har gjorts.   

1.2 Syfte 

Syftet med mitt projekt är att skapa designförslag för hur patienter kan göra en 

kvalitetsundersökning på en hemsida på ett smidigt sätt som inte orsakar onödig belastning på hand, 

arm eller axel, samt hur kvalitetsundersökningsresultaten kan presenteras på ett enkelt och 

lättöverskådligt vis för handkirurgen. Syftet med mina designförslag är att de ska bidra till bättre 

kvalitet för handkirurgen jag gör projektet för och designa på ett sätt som kan öka merförsäljning av 

handkirurgi för den här handkirurgen. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur kan en kvalitetsuppföljningsenkät för en webbsida designas och hur kan enkäten 

designas så användare med problem i händer, armar eller axlar slipper onödigt arbete när de 

fyller i enkäten? 

 Hur kan resultatdelen designas så den underlättar handkirurgens hantering av 

kvalitetsundersökningar? 

 Hur kan resultatdelen designas så den i slutändan kan leda till merförsäljning av läkarens 

handkirurgiska tjänster? 

1.4 Avgränsningar 

För att avgränsa mitt projekt skapar jag en design för kvalitetsundersökningsdelen till hemsidan. Jag 

designar inga andra delar till hemsidan och jag kommer inte implementera min design i detta projekt. 

Arbetet skulle bli alldeles för stort för den tid jag har tillgodo, om jag gjorde detta.  

2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet ger jag en förklaring på vad kvalitetsarbete är för något och varför det är bra att 

använda sig av det inom vården. Sedan beskriver jag vad kvalitetsuppföljningar är och vilket 

kvalitetsuppföljningsverktyg kirurgen ska använda sig av och som jag designat efter. Jag ger också en 
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introduktion till några olika sätt som finns för att samla in information samt vad vikten av en bra 

design kan ha för inverkan på hemsidor. Det finns en hel del tjänster och system på internet som 

erbjuder formulärtjänster. Många av dessa tjänster kostar pengar eller erbjuder inte den säkerhet 

som jag anser behövs för att hantera patienters resultat och uppföljningar. Jag har valt att titta på 

några liknande system för att få inspiration till min design, bland annat systemen Wufoo 

(http://wufoo.com/) och Google forms (http://www.google.se/). Jag har tittat på dessa system för att 

dels få inspiration till mitt arbete och dels för att titta på eventuella svagheter som skulle kunna gå 

att göra bättre till min design. 

2.1 Kvalitetsarbete inom vården 

De lagar som finns angående kvalitetsarbeten på sjukhus i Sverige säger: ”Ledningen av hälso- och 

sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården 

samt främjar kostnadseffektivitet.” och ”Inom hälso- och sjukvård ska kvaliteten i verksamheten 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.” (Sveriges riksdag, 2011).  

Det finns alltså inte direkt någon regel att läkare måste göra kvalitetsundersökningar eller på vilket 

sätt, men på grund av att patienter och eventuella arbetsgivare blir mer och mer intresserade över 

hur bra operationerna blir för en läkare, eller ett sjukhus, vill fler och fler läkare undersöka kvaliteten 

på sitt arbete. Läkarna vill dels visa upp att de gör ett bra arbete och stärka sitt varumärke som 

företagare och läkare, samt hålla koll på deras egen prestation, att de utvecklas positivt och inte 

negativt. Det beror även på var en läkare arbetar, om läkaren till exempel är privatläkare eller 

arbetar för kommunen. På det stället jag skriver den här uppsatsen för, har de som regel att 

kvalitetsarbetet ska syfta till värdering av vårdkvalitet, bemötande och tillgänglighet.  

På Thoraxkliniken i Umeå, som är en separat enhet med egen operationsavdelning, 

intensivvårdsavdelning och vårdavdelning började de år 1988 med att göra olika saker som skulle 

hjälpa till att utveckla den totala kvaliteten på sjukhuset. Totalkvalitetssystemet som de använder sig 

av omfattar framförallt medicinska faktorer som risk, morbiditet och mortalitet. Systemet omfattar 

även andra viktiga faktorer som kapacitet, ekonomi, arbetsmiljö, samt patienters och andra 

intressenters attityder. Genom en lämplig datorisering ville de få aktuell information ”nerifrån och 

upp”, hur det fungerade på verksamheten, för att kunna reagera. Genom återkoppling av den här 

informationen skulle alla involverade kunna reagera på sina speciella intresseområden.  

Efter att de infört kvalitetssystemen kunde de se vissa resultat: mellan perioden 1994 till 2002, hade 

bland annat medel- och medianåldern ökat från 64,2 till 65,3 år, respektive 66 till 67 år. Antal 

patienter som var över 70 år ökade från 33,6 till 38,7 procent och patienter över 80 år ökade från 2,9 

till 5,5 procent. Andra saker som förändrades var bland annat operationstiden, som minskade med 
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0,67 timmar per operation, antalet personaltimmar per operation på operationsavdelningen 

minskade med 1,1 timme och antalet patienter som lämnar intensivvårdsavdelningen inom 24 

timmar ökade från 77 till 79,5 procent. Det kan alltså vara väldigt viktigt inom vården att göra 

kvalitetsundersökningar, vilket också resultaten visar att det har varit en avsevärd utveckling både 

inom den medicinska kvaliteten och i totalkvaliteten (Åberg, Hentschel & Engström, 2005).  

2.2 Kvalitetsundersökningar 

Kvaliteten på sjukvården varierar mycket mer än vad många insett, förmågan att mäta vårdkvaliteten 

har avancerat avsevärt på senare tid och kliniker blir allt mer intresserade av att få objektiv 

information av sina tillämpningar. Detta gör även att patienter och vårdtagare vill veta mer om 

kvaliteten på vården som är tillgänglig för dem (Brook, Mcglynn & Cleary, 1996).   

Enkäten som handkirurgen kommer använda sig av på hemsidan heter QuickDASH. QuickDASH 

består av tio frågor, samt åtta frivilliga frågor beroende på om personen spelar ett instrument eller 

idrottar. QuickDASH har utvecklats för att mäta hur bra eller dåligt arm, axel och händer fungerar och 

för att hantera dessa patienter med sådana problem (Atroshi, Gummesson, Andersson, Dahlgren & 

Johansson, 2000).  

Varje fråga har fem alternativ som går från ”Ingen svårighet” till ”Omöjligt” och ger poängen noll till 

fem. Resultatet räknas ut genom att varje poäng på varje fråga summeras, det talet divideras sedan 

med antalet besvarade frågor, vilket ger en poäng mellan ett till fem. Den omvandlingen subtraheras 

sedan med ett och multipliceras med 25. 

Ekvationen för DASH-resultatet: 

  
 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛  𝑎𝑣  𝑛  𝑠𝑣𝑎𝑟  

𝑛
 1 ∗  25 

 Ifall en patient får noll poäng hade patienten inga svårigheter alls medan 100 poäng betyder att 

patienten uppfattar alla uppgifter som omöjliga (Institute for work & health, 2006).  

2.3 Enkäter 

En systematisk och grundlig datainsamling spelar en viktig roll i varje studie där personers hälsa 

studeras, där faktorer som är utmärkande för målgruppen, tillgängliga resurser och ämnets 

känslighet avgör vilken datametod som bör användas. Traditionella tillvägagångssätt för att samla in 

information från ämnet som studeras inkluderar: ansikte mot ansikte, telefonintervjuer och 

pappersenkäter. Dessa sätt misslyckas med att generera goda kvalitativa resultat inom ramarna av 

finansiella parametrar.  

Datainsamling med hjälp av webbaserade enkäter förbättrar i allmänhet datakvalitén eftersom det 
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går att integrera verifieringskontroller med uppmaningar som varnar deltagarna när de skriver in 

osannolika eller ofullständiga svar. Även utan svar som måste fyllas i, har det rapporterats att 

svarsbortfall och ”jag vet inte”-svar är mindre frekventa i webbaserade enkäter jämfört med 

brevenkäter. Det går att använda sig utav script som kan bygga in mönster som hoppar över 

ickerelevanta följdfrågor, sorterar frågor slumpmässigt, ger personlig feedback eller ger deltagarna 

slumpmässiga versioner av enkäten. Bild- och ljudhjälpmedel och ”pop-up-fönster” som ger 

ytterligare information kan läggas till för att göra det enklare att svara, vilket är omöjligt i 

pappersformulär. Alla dessa extrafunktioner kommer dock att öka nedladdningstiden, vilket kan 

bidra till bortfall (Van Gelder, Bretveld, & Roeleveld, 2010).  

2.4 Vikten av bra design 

Att skapa en webbtjänst är något som kräver mycket eftertänksamhet, bara för att någon är en 

webbutvecklare betyder det inte att personen kan på ett väldigt lätt sätt skapa en effektiv hemsida 

utan att ha en klar bild över vad som ska skapas. Det är viktigt att mycket förberedelse och 

funderingar görs innan webbutvecklaren börjar använda sig av sina färdigheter. En byggarbetare kan 

inte konstruera ett hus utan att ha en ritning (Heather, 2008).  

Ett företags hemsida är dess främsta ansikte utåt för kunder, samarbetspartners och klienter. Många 

företag lägger dock inte allt för stor vikt på design och struktur på deras hemsida. Alla företag, 

speciellt de som är beroende av webbesökare i vinstsyfte bör göra allt de kan för att skapa en 

väldesignad hemsida. Det är dock lättare sagt än gjort för stora företag att få till en bra designad 

hemsida, det är något som kräver en hel del eftertanke. (Rapoza, 2005) 

Globaliseringen har gjort det svårt att tilltala kunder då det finns så omfattande information på 

Internet. Deras behov har blivit mer och mer komplicerade, vilket förorsakat designers att bli mer 

och mer innovativa i den idéskapande processen.  

Genom att gå utöver funktionalitet kan designers utforska andra konstruktioner som är teoretiskt 

relaterade till kundernas preferenser så som användbarhet och emotionella kvalitéer. Det är de 

utmärkande egenskaperna hos produkten som kan locka eller upphäva kunderna vid första 

anblicken, vilket kan avgöra om kunderna överväger inköp och konsumtion. Uppfattningen sker i 

förköpssammanhang då kunden antingen, medvetet eller omedvetet letar efter en produkt att köpa. 

(Seva, Gosiaco, Santos & Pangilinan, 2011) 
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2.5 Liknande system 

Wufoo 

Wufoo är en webbtjänst som hjälper användare att på ett enkelt sätt skapa formulär till sina 

hemsidor på bara några minuter utan någon tidigare programmeringskunskap. All data som samlas in 

med hjälp av Wufoo kan exporteras till Excel eller Comma-separated value, så det på ett enkelt sätt 

ska gå att ta med sig resultaten från formulären vart som helst.  

När användaren vill skapa sitt formulär klickar användaren på de alternativ som finns. Exempelvis om 

formuläret ska bestå av ”Checkboxes”, ”Dropdown”, ”File upload”, ”input fält” med mera. Det går 

sedan att välja i vertikal led var man vill placera varje val. Sedan går det att skriva in text som går att 

få ovan, under eller inuti varje fält.  

Därefter går det att välja hur resultaten från formulären ska presenteras. Det går till på liknande vis 

som innan, då det bland annat går att välja vilka fält som man vill använda sig av och om resultaten 

ska visas i grafer, tabeller, text, siffror eller ”datagrid”. Det finns ganska få alternativ angående hur 

resultaten ska placeras, endast fyra alternativ. Det blir därför svårt att göra det personligt. Det som 

väljs är hur resultaten ska sorteras, ifall resultaten ska sorteras efter senaste resultatet, eller tidigaste 

resultatet. 

För att ta del av tjänsterna behöver användaren dels bli medlem på deras hemsida, samt betala en 

kostnad månadsvis. (http://www.wufoo.com) 

Google forms 

Google forms är en tjänst som är skapad av Google. Google tillåter användare som har ett Google-

konto att skapa formulär som kan nås antingen via en länk eller bädda in formuläret i en hemsida. 

Det går väldigt snabbt att skapa ett formulär med hjälp av den här tjänsten, användaren skriver in en 

rubrik och skriver sedan ner sina frågor. Det finns sju stycken alternativ hur svarsalternativen ska 

visas: paragraftext, fleralternativ, checkrutor, välja från lista, en skala eller ett rutnät. Det är även 

enkelt att läsa av resultaten som går att se både i textform och i grafform.  

Negativa aspekter av att använda sig utav Google forms är bland annat att den som vill använda sig 

av tjänsten behöver gå med på Googles användarvillkor, där det bland annat står att Google kan 

avbryta tillhandahållandet av tjänsten temporärt eller permanent utan varsel. Google får dessutom 

fullständig äganderätt till tjänsterna och alla intressen däri. Vidare går det inte att designa 

formulären helt och hållet på ens eget vis, utan det går bara välja de alternativ som Google erbjuder.   

http://www.wufoo.com/
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2.5 Teori 

2.5.1 Designmetod 

Goodwin (2009) beskriver en designmetod som kallas för målinriktad design. I målinriktad design 

ligger fokus på att lyckas med mål för att designa fram en lyckad produkt. Metoden är inte skapad för 

att vara ett antal regler och tvång utan ger en stomme till designers som får generera fram bra 

lösningar. Metoden består av fyra komponenter: principer, mönster, process och tillämpningar. Det 

är framförallt processer och tillämpningar som Goodwin (2009) beskriver. Lyckad implementation av 

metoden kräver också personer med de rätta färdigheterna.  

Processen i den här målinriktade designen som Goodwin beskriver består av: projektplanering, 

förstudie, modellering, kravdefinition, ramverksdefinition, detaljdesign och implementationssupport. 

2.5.2 Förstudie 

Kim Goodwin (2009) lägger stor vikt vid att göra en bra förstudie innan designfasen påbörjas i ett 

interaktionsdesignsprojekt. I alla designproblem ingår åtminstone en komplex variabel, nämligen 

människan. En korrekt förstudie kommer att ge den information som behövs för att göra bra beslut 

när produkten ska designas. En duktig designer kan till exempel förbättra en webbtjänst utan att göra 

någon speciell förstudie, men om inte problemet är väldigt rakt på sak och väldigt bekant, finns det 

en stor chans att designern missar att ta flertalet saker i beaktande, som kunde ha uppenbarat sig 

med hjälp av en förstudie.  

Förstudien som Goodwin beskriver består av flera aktiviteter med målet att förstå organisationen 

som tänker utveckla och sälja produkten eller tjänsten, människorna som kommer köpa och använda 

produkten och konkurrenter på marknaden. När det är användarnas beteenden och tankar som 

designern vill förstå är kvalitativa metoder väldigt effektiva. Kvalitativa metoder kan hjälpa en 

designer att få fram viktig information, hur människor beter sig, hur de tänker i vissa situationer och 

vilka faktorer som påverkar deras beteenden och mönster. Kvalitativa metoder går också att utföra 

med bara ett litet stickprov och med lite tid. 

Vidare bör en bra designer spendera en del tid på att titta på liknande produkter eller tjänster, för att 

förstå deras svagheter och eventuella möjligheter för förändring. En bra idé är att se vad som 

kommer upp i en sökning på webben och utgå därifrån. Ifall det visar sig att alla liknande produkter 

använder sig utav en liknande design kan man fundera över om det finns ett sätt att attrahera kunder 

på ett annat sätt, genom att använda sig utav en helt annorlunda design. Det kan även finnas en 

orsak till varför alla produkter har en liknande design, som kan vara värd att titta på (Goodwin, 2009). 



7 
 

2.5.3 Personas 

Personas används inom interaktionsdesign för att beskriva de olika målen och beteendemönster hos 

designerns potentiella användare och kunder. En persona förklarar de viktigaste beteenden på ett 

sätt så de som designar och så intressenterna kan förstå, komma ihåg och relatera till. När man 

skapar personas används berättelseliknande historier för att engagera sociala och emotionella delar 

av vår hjärna. Det hjälper de som designar att antingen visualisera det bästa beteendet på produkten 

eller se varför den rekommenderade designen är bra. Personas fungerar bra dels för att människor är 

vana att använda sig utav modeller och dels för att de uppmuntrar oss att relatera till användarna i 

ett unikt mänskligt sätt. Goodwin (2009) skriver att det behövs så få personas som möjligt, men 

tillräckligt många för att uttrycka de unika mönstren och målen som har observerats.  

2.5.4 Designkrav  

Designkrav skapas för att få ner på text vad produkten som designas måste klara av för att den ska 

vara lyckad. För att skapa kraven behövs flera källor. Personas är det främsta redskapet för att 

generera krav. Andra redskap är företagets åsikter, företagskulturen, kunders mål, inflytelserika 

medier och brainstorming. De viktigaste kraven innehåller åtminstone en uppskattning av vilken data 

systemet behöver hantera, vad användarna behöver göra med informationen, vilka kvalitéer 

produkten eller tjänsten behöver tillgodose och vilka begränsningar det finns på lösningen. De krav 

som kan komma direkt från intressenterna är vad produkten eller tjänsten ska åstadkomma för 

företaget och hur mycket pengar de är villiga att spendera. De andra kraven som kommer från 

intressenterna är mer eller mindre bara antaganden (Goodwin, 2009). 

2.5.5 Ramverksdesign 

Ramverksdesignen påbörjas när man som designer fått koll på vad intressenter och användarna till 

den tänkta produkten vill ha för att bli tillfredsställda. Målet med ramverksdesignen är att ordna upp 

de största användbarhetsproblemen eller att få gränssnittet mer tilltalande. Det gäller också att ta 

fram en konkret och övertygande vision av hur produkten är tänkt att se ut och fungera. Det är viktigt 

att föreställa sig hela systemet på en gång, användarna kommer bara uppleva en produkt eller tjänst, 

så det gäller att fokusera på ett helt system. Goodwin skriver att interaktionsdesigners i detta 

stadium ska ignorera detaljer och istället fokusera på att identifiera de viktigaste tillstånden som ska 

finnas och hur användarna går från ett tillstånd till ett annat. En skiss uttrycker ens tankar visuellt 

vilket underlättar för andra personer att förstå tankeflödet. En effektiv skiss bjuder in frågor, 

diskussion och förslag medan en detaljerad ritning kan göra att personer tvekar att kritisera den 

(Goodwin, 2009).  
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2.5.6 Detaljdesign 

Med detaljdesign menas att den bästa möjliga designen för produkten skapas. Designern skapar en 

så klar och förståelig skiss över produktens, eller tjänstens form och beteende som är möjlig på den 

tid som finns kvar. Målen och de mentala modellerna på de personas som skapats ska fortfarande 

guida designern under detaljdesignen, men personas är inte de mest användbara verktygen för att till 

exempel bestämma om en knapp ska vara konkav eller konvex. Därför spelar istället principer och 

mönster en stor roll i detaljdesign.  

Designprinciper är riktlinjer som hjälper till att välja det bästa sättet att organisera och avbilda 

information och verktyg så användarna kan med minsta ansträngning och tid utföra en handling. 

Med mönster menas olika lösningar som tenderar att vara användbara för vissa sorters problem 

(Goodwin, 2009).  

2.5.7 Utvärdering 

Även om designern har följt alla ovanstående steg är det osannolikt att även den bästa designern gör 

helt rätt hela tiden. Det är en bra idé att göra en formell typ av utvärdering åtminstone en gång innan 

produkten skickas ut i världen. Målen med utvärdering kan bland annat vara att: övertala folk att det 

finns något problem, förbättra designen, hjälpa designers att välja mellan två tillvägagångssätt, 

påvisa designens effektivitet eller att införskaffa beröm inför marknadsföring.   

För att identifiera användbarhetsproblem och utvärdera funktionella designriktningar kan designers 

göra användbarhetstester, få expertkritik och diskutera med individuella användare.   

3 Metod: 

Jag har utgått efter den målinriktade designen som Goodwin (2009) beskriver. Den här metoden är 

utformad för att passa en stor projektgrupp som inte enbart består av interaktionsdesigners, därför 

har jag i mitt arbete valt att anpassa metoden lite så den passar in på mitt projekt, se figur 1. 

 

Figur 1 - Flödesschema över min designprocess 

3.1 Förstudie 

Kvalitetsundersökningen är tänkt att finnas på hemsidan för att personer som har gjort en operation 

hos den här läkaren ska kunna ge feedback på hur de upplever sig ha blivit bemötta och hur deras 
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skadade hand, arm eller axel har fungerat sedan operationen. Resultaten kommer sedan att 

redovisas både för varje person enskilt, samt resultaten för alla kvalitetsundersökningar tillsammans 

som görs så att läkaren får koll på ifall hans arbete ligger på en jämn nivå och förhoppningsvis 

förbättras med tiden.  

Personerna som fyller i dessa kvalitetsundersökningar har cirka ett år tidigare gjort en operation hos 

den här läkaren och därför finns det en chans att de fortfarande har problem med händerna. Det kan 

vara jobbigt att fylla i en enkät på datorn. Därför ansåg jag att det var en bra idé att göra intervjuer 

med personer som har eller haft problem med händer eller armar, för att få deras perspektiv på hur 

det känns att arbeta framför en dator med en skada i händerna. Om formuläret skapas så det inte 

blir så ansträngande att fylla i det, kommer personerna som fyller i det troligtvis ha bättre fokus och 

vara mer villiga att svara på frågorna. Jag ansåg därför att det var viktigt, och valde att göra en sådan 

studie. Då jag är intresserad av dessa personers åsikter gjorde jag en kvalitativ studie.  

Under diskussioner med intressenten berättade han att skadorna de opererar där han jobbar är 

under ett ganska brett spektrum, det är lite allt möjligt. Det kan vara personer som har problem med 

domningar i händerna, personer som tappar känseln i händerna och personer som får värk i 

händerna. Andra vanliga skador de opererar är folk som brutit armen eller handen. Den vanligaste 

operationen är när någon har fått en tillklämning av en nervpassage i handen.  

Denna information baserade jag mitt urval av användarintervjuer som jag sedan gjorde. På grund av 

att jag fick väldigt värdefull av intressenten ansåg jag att jag inte behövde göra speciellt många 

intervjuer. Jag intervjuade en person som hade brutit armen några månader tidigare, en person som 

lider av musarm vilket skapar stora smärtor och stelhet i armen och en person som får domningar, 

tappar ofta känseln i händerna och ofta får värk i händerna. Jag intervjuade även en läkare för att få 

dennes åsikt, vad han är mest intresserad av i en kvalitetsundersökning. I min rapport har jag valt att 

endast ta med det från intervjuerna som jag tyckte var intressant för rapporten, intervjuerna var 

längre än de ser ut att vara här nedan. Namnen på användarintervjudeltagarna i mitt 

undersökningsresultat är fiktiva för att deltagarna ska få vara anonyma.  

3.2 Undersökningsresultat 

Intressentintervju – Håkan 

Håkan är min kontaktperson och det är även hans hemsida jag arbetar på. 

Håkan arbetar som privat handkirurg och opererar i ett ganska brett spektra, den vanligaste 

operationen han gör är då det skett någon slags tillklämning av en nervpassage.  
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Han har nu bestämt sig för att skapa en hemsida för hans verksamhet som är tänkt att visa vem han 

är och vad han erbjuder för tjänster.  

Det som är viktigast på hemsidan för hans verksamhet, och som jag fick i uppdrag att skriva min 

kandidatuppsats om, är utformningen av ett formulär samt hur utformningen av hur resultatet från 

formuläret ska presenteras. I formuläret får patienter dels innan en operation har gjorts och dels 

efter att en operation gjorts svara på bland annat frågor angående hur saker fungerar i deras vardag 

och hur det har vardagliga saker har fungerat sedan operationen gjorts. 

Håkan vill sedan att resultaten enkelt ska sparas så han på ett lätt sätt kan ta del utan dem. Han vill 

kunna se individuella resultat, men kanske framförallt en sammanställning av alla personers resultat. 

Han vill ha dessa resultat för att kunna ha koll på sin kvalitetsnivå, kolla av så att hans arbete blir 

bättre med tiden, eller åtminstone ligger på samma nivå, så det inte blir sämre med tiden. Han vill 

även ha kvalitetskontrollen som ett säljargument, så han kan visa upp att patienter som går hos 

honom blir bra. Under vissa perioder är det meningen att alla patienter ska göra 

kvalitetsundersökningen, till exempel att man låter alla patienter under mars-månad göra den, för att 

sedan jämföras hur det ser ut i mars-månad nästkommande år.  

Användarintervju – Karin (Bruten arm) 

Vad tycker du är mest påfrestande för din arm när du sitter vid datorn? 

När man har brutit armen och har gips så kan man inte röra på fingrarna ens, utan att det gör ont.  

När jag hade brutit armen kunde jag inte använda musen alls med armen jag brutit, så om jag ville 

sitta vid datorn fick jag använda ”fel” arm, vilket inte var så lätt. När jag skrev saker på datorn 

använde jag bara pekfingret på armen som inte var bruten, det fungerade ju bra, men går mycket 

långsammare än att använda båda händerna.  

Kan du berätta vad du brukar/brukade göra vid datorn? 

Jag sitter mest vid Msn och Facebook eller spelar datorspel, mest The Sims.  

Om du skulle fylla i ett formulär, hur skulle du vilja att det ser ut, så det blir enklast för dig? 

Om jag skulle fylla i formuläret när jag hade gips och bara kunde använda en arm vid datorn… 

Användarintervju – Karl (Musarm/tennisarm) 

Vad tycker du är mest påfrestande för din arm när du sitter vid datorn? 

Det är framför allt precisionsarbete. När man gör korta, små rörelser med handen. Klicka med musen 

kan vara ganska påfrestande, men framför allt att röra musen väldigt små steg. 
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Det är inte speciellt jobbigt att skriva med tangentbordet, jag har stöd för underarmarna, så det är 

inte ett problem.  

Kan du berätta vad du brukar/brukade göra vid datorn? 

Jag sitter vid datorn på mitt arbete. Jag skriver mycket vid datorn, skickar mycket mejl. Det som jag 

tror har förstört min arm mest är att jag använder musen till att ”rita” upp saker i jobbet med extrem 

precision, förflytta muspekaren en pixel i taget.  

Om du skulle fylla i ett formulär, hur skulle du vilja att det ser ut, så det blir enklast för dig? 

Då skulle jag vilja att det var utformat så jag slipper göra precisionsrörelser med musen. Det förenklar 

kanske om det är ganska stora ikoner så man inte behöver försöka passa in muspekaren på en knapp 

eller liknande. 

Användarintervju – Katarina (Domningar, tappar känseln i händerna och får ofta värk vid 

arbetande vid dator) 

Vad tycker du är mest påfrestande för din arm när du sitter vid datorn? 

Det som är mest påfrestande är nog när jag sitter och skriver länge på tangentbordet, eller sitter och 

surfar länge med musen, då kan jag få väldigt ont i framförallt högerhanden.  

Kan du berätta vad du brukar/brukade göra vid datorn? 

Jag skriver mest något enstaka mejl då och då eller surfar runt på nyhetssidor när jag sitter framför 

datorn, kollar Facebook ibland.  

Om du skulle fylla i ett formulär, hur skulle du vilja att det ser ut, så det blir enklast för dig? 

Jag skulle inte vilja skriva allt för långa texter, eller klicka jättemånga gånger med musen. Jag vet inte 

riktigt, men framför allt så det inte tar för lång tid, då det är då som jag får problem med händerna. 

Användarintervju – Läkare 

Hur skulle du helst ta del av resultaten från en kvalitetsundersökning? 

För min egen del så skulle data bestående av bara text fungera, jag skulle vilja ha det så översiktligt 

som möjligt. Om man vill visa upp resultatet för en andrapart skulle det kunna vara snyggt med ett 

diagram eller något så det blir mer lättöverskådligt.  

Hur skulle du helst få tillgång till resultaten? 
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Om bara jag skulle ha tillgång till hemsidan, exempelvis med login så skulle det fungera bra att 

resultaten bara ligger på hemsidan. Men ett bra alternativ är att kunna få ladda ner resultaten, till 

exempel ett Excel-dokument.  

När du tittar på resultaten från en kvalitetsundersökning, vad tittar du framförallt på då? 

Det allra viktigaste för mig är att titta på ifall patienterna har blivit bättre eller inte, hur nöjda de är 

med sin hand sedan operationen.  

3.3 Personas 

Jag skapade två stycken personas, en persona för en läkare och en persona för en potentiell patient. 

Jag valde två stycken för jag tyckte att jag fick med de unika mönstren och mål som observerades i 

dessa två.  

Persona  

Anders Andersson 

 

Anders Andersson, 45 år gammal, har på senare tid börjat tycka att det är väldigt jobbigt att arbeta 

framför datorn, som han gör dagligen på sitt jobb inom it-branschen. När han sitter en längre tid 

framför datorn får han väldigt ofta domningar, tappar känseln och även värk i handen. I ett antal år 

har han spelat tennis med en arbetskompis, men på senare tid har han slutat med det för det gör 

alldeles för ont i handen när han slår ett slag. På grund av att han sitter framför datorn i stort sett 

varje dag på jobbet och har gjort det i över 20 år och att han det gör för ont när han spelar tennis, 

känner han att han måste göra någonting åt sitt problem och har bestämt sig för att göra en 

handoperation. 
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Anders har varit i kontakt med mottagningen och har fått en tid för operation. I samband med det 

blev han ombedd att fylla i en kvalitetsundersökning på handkirurgins hemsida så de får reda på hur 

det har fungerat för Anders, före och efter besöket. Anders hoppas att det inte blir för jobbigt att 

fylla i kvalitetsundersökningen eftersom han brukar få stark smärta i handen och domningar när han 

arbetar framför datorn i ett fåtal minuter och speciellt om det är för mycket precisionsarbete.  

 

Anders svårigheter framför datorn:  

 Får domningar i höger hand när han sitter framför datorn och använder handen med musen 

eller tangentbordet i mer än fem minuter i streck.  

 Får väldigt stark smärta i handen när han gör ett precisionsarbete med musen, när han flyttar 

musen väldigt små steg med precision.  

 

Lisa Johansson 

 

Lisa Johansson, 34 år gammal, arbetar som privat handkirurg. På jobbet har de bestämt sig för att 

införa kvalitetsundersökningar på patienterna de opererar. Lisa har bara varit handkirurg i två år och 

har aldrig tagit del av resultaten från en kvalitetsundersökning tidigare.  

På arbetet använder de sig av journalsystem som är ganska tråkiga med mest text, men hon tycker 

det fungerar ganska bra. Eftersom hon jobbar som privat handkirurg är det viktigt att hennes arbete 

även ser bra utåt, att hon kan visa upp att hon gör ett bra jobb, annars får hon inga nya kunder. 

Därför är det viktigt att resultatet på kvalitetsundersökningen är lättöverskådligt och kanske lite 

flashigt för personer som ofta inte är läkare.  
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Lisas mål med resultatdelen: 

 Snabbt kunna se om patienten har blivit bättre sedan operationen. 

 Snabbt se hur nöjd patienten är med sin hand efter operationen. 

 Få resultaten visade snyggt grafiskt om hon vill visa upp dem för en andrapart.  

3.4 Designkrav  

Efter att jag gjort intervjuer med potentiella användare och en intervju med en läkare och kund 

började jag fundera ut krav på produkten. Jag använde mig av mina personas jag skapat, mina 

intervjuer och diskussioner med läkaren för att få fram mina designkrav. Jag sammanställde sedan 

mina krav i en tabell.  

 

Kravlista 

 Databehov Funktionella 

behov 

Kvalitéer Begränsningar 

Resultatdelen 

(Läkare) 

    

 Data från 

formulären 

Ha ett personligt 

login till 

resultatdelen 

 

Enkelt att ta del 

av resultaten 

 

 Login Kunna välja ut 

specifika resultat 

och titta på 

enskilt 

 

Spara till extern fil  

  Kunna titta på ett 

antal/alla resultat 

samtidigt 

 

  

  Välja att se 

resultaten i bara 

text 

  

  Kunna välja att   
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snyggt grafiskt se 

resultaten 

  Välja att se 

resultaten i båda 

text och grafer 

  

  Kunna spara ner 

resultaten till 

extern fil 

  

  Snabbt kunna se 

om patienten 

blivit bättre eller 

sämre sedan 

operationen 

  

  Snabbt se hur 

nöjd patienten är 

med sin hand 

efter operationen 

  

  Kunna se över tid 

hur läkarens 

operationer har 

fungerat 

  

 

 Databehov Funktionella 

behov 

Kvalitéer Begränsningar 

Formulärdelen 

(Patient) 

    

 Formulärfrågorna Tydliga knappar Gör så patienter 

slipper mycket 

precisionsarbete 

med musen 

 

  Inte för många 

klick 

Enkelt att 

använda 

 

  Inte för mycket Minska belastning  
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skrift för händerna så 

gott det går när 

formuläret fylls i. 

  Inte behöva 

skrolla för mycket 

  

 

3.5 Ramverksdesign 

Jag började med att sitta och skissa och ”brainstorma” fram olika idéer som jag sedan sorterade ut 

efter hur bra de passade in med designkraven som jag kommit fram till tidigare. De designförslag jag 

kommit fram till här i ramverksdesignen är inte alls detaljerade utan bara idéer på hur interaktionen 

kan gå till  

Som jag skrev tidigare vill handkirurgen använda sig utav enkäten QuickDASH och därför utgick jag 

från den när jag skapade min design, men gjorde om designen lite för att förenkla användandet av 

den när den görs framför dator.  

3.6 Beskrivning av designförslagen från ramverksdesignen 

Läkarens vy 

Designförslaget ”Läkarens vy” går ut på att visualisera de steg läkaren går igenom för att ta del av 

resultaten från QuickDASH-enkäten på hans kommande hemsida samt hur jag tänkt mig att 

representationen av resultaten kan tänkas se ut.  
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Figur 2 Ramverksdesign - Loginsida 

För att inte resultaten ska finnas tillgängliga för vem som helst har jag tänkt att det först krävs att 

läkaren loggar in med ett personligt namn och lösenord. Först när läkaren har loggat in här kan han 

komma vidare till nästa bild och ta del av resultaten.  
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Figur 3 Ramverksdesign - Valsida 

Eftersom jag har satt upp som krav att det ska gå att välja mellan att se individuella resultat och alla 

resultat för ett år har jag valt att efter att läkaren loggat in få välja vad han är intresserad av att titta 

på varje gång. Beroende på vilka val som görs här påverkas nästa sida hur den ser ut. Jag valde även 

att ha en ”spara-knapp”, om läkaren snabbt vill kunna spara ner årsresultat till en extern fil. För att 

spara individuella resultat till fil behöver läkaren gå vidare och välja en person på nästa sida.  
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Figur 4 Ramverksdesign - Val av person 

Bilden ovan visar hur det skulle kunna se ut om läkaren väljer att titta på årtal 2009, visualisera det i 

text och se individuellt resultat. Här får användaren klicka på ett namn för att komma vidare till nästa 

bild.  
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Figur 5 Ramverksdesign – Individuellt resultat i textvy 

Bilden ovan visar hur det kan se ut om läkaren klickar på Göran Karlsson. Här kan läkaren se alla svar 

som Göran Karlsson gjorde för att kunna se specifikt vad det är han tyckt varit jobbigt eller svårt, och 

ett uträknat DASH-resultat från enkäten. Även en ”spara-knapp” finns för att kunna spara individuella 

resultat till fil.  
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Figur 6 Ramverksdesign - Medelvärdesresultat i grafvy 

Eftersom läkaren har sagt att han också snyggt grafiskt vill kunna se resultaten har jag gjort en design 

för det som går att se på bilden ovan, som visar hur det kan se ut om läkaren har valt att se resultat 

för hela året 2010. För att det ska vara lätt att kunna jämföra resultat från formuläret som gjordes 

innan operationer med resultat efter operationen har jag låtit resultat innan operation att vara i en 

färg (blå här) och efter operation i en annan (röd).  

DASH-resultatet är en skala mellan noll till 100, som beskriver hur bra patienterna känner sig. 

Patienternas vy 

Designförslaget ”Patienternas vy” är ett designförslag på hur det kan se ut när en patient får fylla i 

enkäten på hemsidan. Jag skapade ganska stora knappar som patienten får trycka på så patienten ska 

slippa göra precisionsarbete med musen. För att det ska bli enkelt att följa stegen och att användaren 

ska slippa skrolla, är det tänkt att när användaren har fyllt i en fråga så dyker nästa fråga upp och 

sidan skrollar automatiskt ner, frågan som ska besvaras kommer då också i fokus.  
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Figur 7 Ramverksdesign - Patienternas vy 

3.7 Detaljdesign 

Här nedan beskriver jag min detaljdesign i bilder och text. 
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3.7.1 Inloggning 

 

Figur 8 Detaljdesign - Loginsida 

Ett krav från läkaren var att inte vem som helst ska kunna ta del av kvalitetsundersökningsresultaten. 

Jag har därför valt att det krävs en inloggning bestående av ett användarnamn och lösenord för att 

komma åt vissa sidor.  
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3.7.2 Inloggad, valsida 

 

Figur 9 Detaljdesign - Valsida 

Ett annat krav från handkirurgen var att det skulle kunna gå att välja om resultaten från 

kvalitetsundersökningarna ska visas i text, eller om resultaten ska visas i ett snyggt grafiskt format. 

Det var också viktigt att han skulle kunna välja ut specifika resultat och titta på dem enskilt, jag har 

därför designat att det ska gå att välja antingen individuella resultat eller årsresultat. Han ville även 

kunna spara resultaten till en extern fil. Jag valde därför att skapa förstasidan läkaren får upp när han 

loggat in, som en sida med olika val.  

Intressenten sa att han ville kunna se hur han som läkare har presterat under det senaste året. Jag 

valde därför att göra ett val, där läkaren får välja vilket årtal som han är intresserad av. Det går även 

att välja alla årtal, för att få en större överblick över arbetet. 

Ett krav var som sagt, att kunna spara resultatet till en extern fil. Jag la därför dit en ”spara till fil”-

knapp i nedre högra hörnet. Knappen går inte att trycka på om läkaren inte valt de alternativ som 

krävs för att spara till fil. Detta för att öka användbarheten och inte lura användaren att det går att 

spara när det inte går.   

Beroende på vilka val som görs på den här sidan, ser nästkommande sidor olika ut.  
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3.7.3 Val av person 

 

Figur 10 Detaljdesign - Val av person 

Ifall valen årtal 2009, visualisering i text och individuellt resultat har gjorts på den tidigare sidan, syns 

den här sidan. Den övre ramen visar valen som gjordes på sidan innan, så det ska vara lätt att se vad 

det är man tittar på. Jag gjorde också en ruta till vänster där det går att ändra årtalet som valdes 

innan. Detta för att det snabbare ska gå att titta runt på resultaten, utan att användaren ska behöva 

backa till valsidan varje gång användaren vill titta på ett nytt årtal.  

Personernas resultat är sorterade efter datum; senaste resultatet överst och det äldsta resultatet 

underst, så läkaren snabbt kan se vilka resultat som senast gjorts.  
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3.7.4 Individuellt resultat i text 

 

Figur 11 Detaljdesign - Individuellt resultat i textvy 

På bilden ovan har valen årtal 2009, visualisering i text och individuellt resultat valts och sedan har 

användaren klickat på Karl Svensson, för att se hans individuella resultat. Vilka val som gjorts går 

även att se i den övre svagt blåa rutan, där står även det datumet som var den dagen då användaren 

skickade in sin kvalitetsundersökning.  

För att läkaren snabbt ska kunna se resultatet har jag gjort resultattexten större, samt använt mer 

kontrast på den texten.  

Jag valde att göra varannan fråga gul, för att läkaren inte ska blanda ihop svaren och frågorna, då 

QuickDASH-orginalet ser ut på liknande vis, med varannan fråga gul, och varannan fråga vit. 

Ett krav från läkaren var att han snabbt ville kunna se om patienten blivit bättre eller sämre sedan 

operationen, därför finns både information om resultatet innan operationen och resultatet efter 

operationen på samma bild här, så läkaren snabbt kan jämföra de båda. Det går även att klicka på 

”QuickDash-resultat efter operation” för att direkt komma till Karl Svenssons resultat efter operation. 

Det finns en spara-knapp till höger om resultaten som sparar ner resultaten till en Excel-fil.  
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3.7.5 Medelvärdesresultat i graf 

 

Figur 12 Detaljdesign - Medelvärdesresultat i grafvy 

Om valen årtal 2010, visualisering i graf och medelvärdesresultat istället hade gjorts från 

förstabilden, hade bilden ovan visats, årtalet som valts syns tydligt i mitten av den övre rutan. 

Röd färg betyder resultat som gjordes innan operation och blå färg visar resultat som gjorts efter 

operation, vilket syns till höger i bilden.  

Längst ner till höger finns medelvärdet på alla resultat under hela det året som valts, uppdelat innan 

operation gjorts och efter operation. Det gör så läkaren snabbt kan se skillnaden innan och efter 

operation då det kan vara svårt att se exakta siffror i grafen.  
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3.7.6 Patienternas vy 

 

Figur 13 Detaljdesign - Patienternas vy 

Bilden ovan visar hur kvalitetsundersökningen för patienterna är tänkt att se ut. De gröna 

markeringarna visar vad användarna har svarat på frågan som står till vänster. Varannan linje är gul 

för att inte förvirra läkaren när han tittar på frågorna och jämför med svaren, som ser ut på liknande 

vis. 

Högst upp på sidan finns informationen till användarna, hur kvalitetsundersökningen ska 

genomföras. Den rutan kan minimeras, genom att användaren klickar på ”Dölj info”. För att det inte 

ska bli för mycket klickande för användarna minimeras även rutan automatiskt så fort användaren 

börjar svara på en fråga, för att få plats med så mycket som möjligt på skärmen. Dölj info ändras då 

till ”Visa info” istället, om användaren vill läsa informationen igen.  

För att göra enkäten mer användarvänlig för användare med något problem med händer eller armar 

har jag försökt designa, så, så få knapptryck som möjligt behöver göras, och så lite ansträngning och 

rörelse med händerna ska behöva göras.  

Detta genom att bland annat använda mig av egendesignade knappar som användarna klickar i, 

istället för att använda vanliga radioknappar, som är väldigt små, vilket kan vara påfrestande för 

armar, då jag fått fram i intervjuer att precisionsarbete är väldigt jobbigt för vissa personer.  



29 
 

För att användarna ska slippa skrolla ner alla frågor har jag tänkt mig att när en fråga besvaras, 

kommer nästa fråga upp automatiskt och sidan skrollar då automatiskt ner om alla frågor inte får 

plats på skärmen.  

”Skicka in resultat”-knappen ändras till full opacitet när alla frågor är besvarade, och endast då går 

det att klicka på knappen. Det gör så användarna inte behöver klicka extra gånger om de råkat missa 

en fråga, det hjälper också till att få bort resultat som inte är helt ifyllda, vilket bara skapar mer jobb 

för läkaren. 

3.8 Motiveringar och förklaringar till de olika designvalen jag gjort 

3.8.1 Meny 

Groneman och Railsback har gjort en studie där de undersökt ett urval på 100 stycken hemsidor från 

högskolor och universitet i USA. I den studien visade sig bland annat att 92 procent av hemsidorna 

hade en meny på vänster sida, på förstasidan, 90 procent hade en meny tvärs över toppen av sidan 

och endast 14 procent hade en meny på något annat ställe på hemsidan (Hite & Railsback, 2010). 

3.8.2 Färg 

Designers bör överväga att förena en kontrasterande bakgrund för relaterad information och 

organisera en grupp med element till en enhetlighet. En högre kontrast bör vara reserverad till 

skärmkomponenter dit uppmärksamhet ska dras, detta råd föreslår att, för att stödja navigation, kan 

navigationsramar ha nytta av högre kontrast än informationsarean (Van Schaik & Ling, 2001).  

3.8.3 Designprinciper 

Goodwin (2009) skriver att en vanlig designprincip är, att det är lättare att läsa av fält och formulär 

med vänsterlinjerade etiketter, jämfört med högerlinjerade etiketter.  

3.8.4 Layout 

Van Schaik & Ling (2001) skriver att finns tre primära utvägar för att åstadkomma en organiserad 

skärmlayout. Att designern använder sig av ett underliggande rutnät i layouten, att layouten 

standardiseras och att relaterade föremål grupperas. Om designers använder sig av ramar, bör dessa 

tre saker utföras, så implementationen av ramarna på en webbsida har en positiv effekt på 

användbarhet. Ramarna kan användas för att lösa navigationsproblem, på grund av att ramar tillåter 

att webbfönstret delas in i sektioner, vilket gör att användare kan titta och interagera med 

sektionerna individuellt. Det gör att webbdesigners kan skapa navigationskontroller i en ram som 

alltid är synlig, även om saker i andra ramar ändra. 
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3.8.5 Användbarhet 

För att förbättra användandet av en webbsida, bör designers sträva efter att upprätthålla ett lågt 

antal sidor som krävs för att genomföra en uppgift. Forskning har också visat att välbefinnande av 

användbarhet blir ansträngt när användarna är ovana med designen, eller strukturen av en webbsida 

(Clark, Ezell, Clark & Sheffield, 2009).  

En av de primära insikterna av produktsemantik, som senare har spridits till användarcentrerad 

design, är att människor aldrig påverkas av vad saker är, utan agerar efter vad sakerna betyder för 

dem. För att en produkt ska överleva i en kultur, behöver produkten alltså vara meningsfull för 

kulturen, det räcker inte med produkten finns där och är en bra sak. Krippendorff (2011) föreslår att 

inga designbeslut idag får bryta mot detta. Designers som försöker bryta mot detta misslyckas, eller 

designar bara för de själva och bara oavsiktligt för andra utan överensstämmande förståelse.  

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

I det här projektet har jag endast utgått från en designmetod, målinriktad design som Goodwin 

beskriver. Jag valde att arbeta utefter den då jag har bra erfarenhet av den metoden från tidigare 

interaktionsdesignsprojekt. Det finns säkert flera andra metoder som hade fungerat bra för mitt 

projekt men jag tyckte att den här metoden fungerade väldigt bra för mig 

Även om jag lyckades hitta ett antal personer som har- eller haft problem med armen, hade jag gärna 

intervjuat fler personer och haft längre intervjuer. Jag tror att det också hade varit bra för min design 

att göra en slags observerande intervju, där jag skulle sitta med personerna framför en dator där de 

får göra olika saker med mus och tangentbord och sedan diskutera vad som känts ansträngande, vad 

som inte känts ansträngande och så vidare. Det hade även ökat validiteten i de svaren jag fick från 

mina intervjuer, då de endast berättade från minnet till mig, hur de minns att det känts i händerna 

och armarna när de sitter framför en dator. Jag kände mig ganska stressad på grund av tidsbrist när 

jag gjorde mina intervjuer, så jag hann tyvärr endast ställa frågor.  

4.2 Förslag på utvärdering 

Det blev ingen utvärdering med handkirurgen på grund av tidsbrist, inte heller med någon användare 

med en armskada. Om resurserna hade funnits tillgodo skulle jag gjort en utvärdering med 

intressenten (handkirurg), där han hade fått en pappersprototyp framför sig. Pappersprototypen 

skulle bestå av alla utskrivna sidor från min detaljdesign, som är tänkta till handkirurgen. Jag skulle ha 

förberett ett scenario som liknar det arbetssätt som handkirurgen arbetar efter när han går igenom 
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resultaten från en kvalitetsundersökning. Jag hade läst upp scenariot, eller skrivit ner scenariot på en 

lapp och gett intressenten, som han skulle få följa stegvis. Scenariot skulle bestå av instruktioner, 

exempelvis ”Gå till valsidan och välj årtal 2009, visualisering i text, individuellt resultat och titta på 

vad Karl Svensson fick för QuickDASH-resultat efter operationen”. För att lösa uppgiften hade läkaren 

först fått klicka på ”Logga in”, sedan loggat in med ett användarnamn och lösenord som fanns med i 

instruktionerna, sedan klickat på 2009 i rullgardinslistan, markerat individuellt resultat och 

visualisering i text och sedan klickat på ”Gå vidare”. I nästa papper som skulle visas skulle han då 

klicka på Karl Svensson, fått ett nytt papper och sedan läst av att resultatet efter operationen var 12. 

Ett antal sådana uppgifter skulle funnits i instruktionerna för kirurgen att lösa. Efter att uppgifterna 

var klara hade jag haft en diskussion med kirurgen där jag bland annat frågat vad han upplevde som 

bra saker med designen och om han upplevde något som dåligt, eller krångligt, samt diskutera fritt 

om designen. På liknande vis hade jag gjort utvärderingar med personer som har problem med 

armen, för att se om de tyckte att det var jobbigt, eller smärtsamt att fylla i kvalitetsundersökningen. 

För de personerna hade jag däremot låtit de sitta framför en dator med mus och tangentbord, för att 

få det mer verkligt.  

Ifall ännu mer tid funnits tillgodo hade jag implementerat designen i HTML (Hyper Text Markup 

Language) och skapat en riktig fungerande hemsida, för att verkligen få svar på vad kirurgen och vad 

personer med hand- eller armproblem tycker om min design.  

4.3 Resultatdiskussion 

I och med att min design ännu inte blivit implementerad till en fungerande webbtjänst är det svårt 

att säga hur den fungerar i verkligheten. Till exempel kanske användarna tycker att större knappar att 

klicka på istället för vanliga radioknappar verkar jättebra, så de inte behöver göra lika mycket 

precisionsarbete men samtidigt kanske det skapar förvirring eller liknande då det är mycket vanligare 

med standardiserade knappar än egna.  

Det som kommer hända i framtiden med min design är att jag ska diskutera den med min 

kontaktperson och sedan implementera den eller de delar av designen som vi kommer fram till är bra 

i en fungerande hemsida. Först då går det att på riktigt säga, om designen har lyckats bidra till bättre 

vårdkvalitet och om designen bidrar till att förenkla läkarens hantering av 

kvalitetsundersökningsresultaten och om designen underlättar ifyllnad av kvalitetsundersökningen 

eller inte. 
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Något som har varit lite svårt med det här projektet, var att få projektet vetenskapligt. Design och 

interaktionsdesign är ganska abstrakt även om det finns en hel del designprinciper och liknande, så 

finns det inga exakta regler för hur design skapas på bästa sätt.  

5 Slutsats 

Med det här projektet har jag försökt designa två olika webbtjänster för en hemsida till en privat 

handkirurg. I dag använder läkaren sig av papper och penna när han gör kvalitetsundersökningar, 

men vill istället använda sig av en webbtjänst, där patienter på ett enkelt sätt får fylla i 

undersökningen online. Han vill ta del av resultaten via hemsidan och dels kunna se resultaten i text 

och dels kunna se resultaten i en snyggare grafisk vy. Jag har med min design fokuserat på att skapa 

formulärdelen så användarvänlig som möjligt för personer som på olika vis kan tänkas ha ont, eller 

har problem med armen eller handen.   

Det som varit väldigt viktigt har varit att försöka skapa sidor som blir enkla för läkaren att använda sig 

av och inte förvirrar honom i hans arbete, tjänsten ska underlätta arbetet, inte skapa mer arbete.  
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