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Sammanfattning	  
Animal Data är ett system som ska användas på djurkliniker för att hantera alla arbetsuppgifter som 
kan finnas på en klinik. På uppdrag av Mon 7 Consulting AB, som har skapat Animal Data, skulle 
detta utvärderas utefter hur användarvänligt det var. Om det upptäcktes funktioner som inte fungerade 
som önskat skulle designförslag för dessa tas fram. För att se hur det nuvarande systemet fungerar så 
gjordes användartester vid två mättillfällen där deltagarna och uppgifterna bedömdes utifrån task 
success och tidtagning. Detta för att se om det fanns tecken på learnability i Animal Data. Utifrån 
användartesterna valdes de uppgifter som deltagarna fick låg task success på och designförslag för 
dessa utformades, dessa blev 1A, 4A, 3A och 1D. Designförslagen framtogs med hjälp av data som 
framkommit ur användartesterna och som påvisade vad det var för problem försöksdeltagarna hade 
med en specifik uppgift. Utifrån välkända teorier (Cooper et al, 2007, Goodwin, 2011 & Johnson, 
2010) behandlades problemen och via dessa teorier framtogs de designförslag som presenteras i 
avsnittet resultat.
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1. Inledning 
Företaget Mon 7 Consulting AB har tagit fram ett system för djurkliniker, där alla aspekterna av 
verksamheten finns representerade. Mon 7 Consultning AB skapar system som skräddarsys utifrån 
kunders behov och önskan. De arbetar utefter agila arbetsmetoder, vilket innebär att de gör sprinter då 
delar av systemet implementeras och att kunden själv kan se hur systemet växer fram. Med hjälp av 
denna metod kan kunden påverka och be om ändringar som då enkelt kan infrias.  

Systemet Animal Data täcker in alla aspekter av en djurklinik, allt ifrån tidsbokning, journalföring till 
ekonomi. Alla som arbetar på en djurklinik kommer komma i kontakt med systemet i och med sina 
dagliga uppgifter.  Veterinärer och sköterskor skriver blanda annat in i journalen vad som har utförts, 
medicinering och anamnes (varför djuret är där, jämför historik). Journal-delen i systemet 
tillhandahåller mycket information såsom detaljerad information om djuret, kunden och eventuella 
debiteringar. En receptionist som tar emot telefonsamtal kan med hjälp av systemet leta reda på kunder 
och se vad för djur en kund har och tidigare besök dessa har gjort, men även boka in kunden på ett 
besök via tidboken. Tidboken är uppdelad efter de veterinärerna som finns på kliniken och utefter 
tider, där kan receptionisten se vad som är inbokat och vem kunden är. 

På uppdrag av Mon 7 Consulting AB kommer det att skapas designförslag som ska göra delar av 
systemet, Animal Data, lätta att använda och på så vis även göra användaren effektiv i sina 
arbetsuppgifter som är relaterade till systemet. Eftersom produkten kommer säljas är det även viktigt 
att designen i sig är tilltalande för att då blir mer attraktivt på marknaden. De delar som jag kommer 
titta närmare på är främst journal-delen, men även tidboken som används till bokningar. 

För att utvärdera den design som är existerande i Animal Data kommer användartester att utföras. 
Dessa är till för att grunda se vilka delar av den nuvarande designen som är väl fungerande respektive 
mindre väl fungerande. Eftersom det redan finns personas och kontexscenarier skapade kommer 
designprocessen även utgå ifrån dessa och kompletteras med resultaten ifrån användartesten.  

Eftersom Ingrid Mårtensson, interaktionsdesigner, tidigare har hjälp företaget med att skapa personas 
och kontextscenarier utifrån de kliniker som de har samarbeten med kommer jag att ta över där hennes 
process slutade.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att användarbarhetsutvärdera delar av det befintliga systemet, Animal Data, 
för att kunna ge designförslag för att förbättra systemet. För att se hur det nuvarande systemet fungerar 
så kommer utgångspunkten vara dessa frågeställningar: 

• Vilka funktioner i Animal Data behöver designas om för att användaren på ett lättare sätt ska 
kunna använda dessa?  

• Vad för problem finns det med de funktionerna och hur bör dessa förslag designas för att lösa 
de problemen?  

• Hur ser learnability ut i det nuvarande systemet? 

2.	  Teorier	  	  
För att skapa denna utvärdering och designförslag utgick arbetet ifrån etablerade teorier och begrepp 
som här kommer att presenteras. Teorier som kommer att tas upp involverar användarbarhet, task 
success, retrospektiv tänka högt-metod, learnability och även teorier kring designmetoder.  
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2.1 Användbarhet  
Användbarhet innebär enligt ISO 9241-11 (1998) hur en produkt kommer att användas av en specifik 
typ av användare för att uppnå sina mål. ISO 9241-11 (1998, s.2) definierar användbarhet enligt citatet 
som följer: 

 usability: Extent to which a product can be used by specified users to achieve 

 specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. 

Därför är det viktigt att se just till slutanvändarnas mål med användandet av en produkt. På samma vis 
är det viktigt för användbarhet att produkten är effektiv. Den ska heller inte slösa någon tid eller kräva 
för mycket av användare. Därtill måste användaren kännas sig nöjd och tillfredsställd med vad 
produkten ger användaren under användandet.   

2.1.1 Metod för användbarhet 
Användartester används för att få en syn på hur de riktiga användarna kommer att använda produkten 
och vad de tycker om den. Rubin och Chisnell (2008) skriver att det är relationen mellan 
produkten/systemet och slutanvändaren som testas. Tullis och Albert (2008) skriver om hur denna 
metod ska hjälpa till att upptäcka saker såsom vad användaren kan bli frustrerad över i systemet eller 
vad det finns för problem med den nuvarande designen.  

Användartest används för att kunna eliminera fel och saker som inte fungerar som användaren vill att 
det ska. På så vis kan man innan en produkt släpps ha tagit bort saker som annars hade kunnat skapa 
frustration hos användaren (Rubin & Chisnell, 2008) vilket i sig är en stor vinst. Kan frustration hos 
användaren undvikas kan företaget skapa en god relation till dessa och på så vis även få sin produkt 
vidare rekommenderad (Rubin & Chisnell, 2008). 

Det finns många saker som bör tas i åtanke när ett användartest ska genomföras, både Rubin och 
Chisnell (2008) är överens tillsammans med Tullis och Albert (2008) att det är viktigt att bestämma 
sitt fokus och mål med testen. Detta för att kunna skapa uppgifter som är väsentliga och för att veta 
vilka frågor man vill ha svar på. Något annat som också är viktigt att ha med i beräkningarna är att det 
bör vara deltagare som representerar slutanvändare som testet sker på. Det är endast dessa som kan ge 
en rättvis bild av hur produkten eller systemet kommer att användas. Det får dock inte enbart vara de 
som presterar ”bäst” inom sitt arbete, då det kommer vara varierande nivåer på användare och att 
personer som ses som ”bäst” antagligen kan hantera även ett ”dåligt” system (Rubin & Chisnell, 
2008). På samma vis är det viktigt att försöka använda sig av en så naturtrogen miljö som möjligt, 
alltså en omgivning som är så likvärdig den riktiga situationen som produkten senare kommer 
användas i (Rubin & Chisnell, 2008). Det är även rekommenderat att en person som själv har varit 
involverad i projektet under en längre tid inte bör utföra eller leda användartesterna, då det kan vara 
svårt att vara objektiv (Rubin & Chisnell, 2008). 

2.1.2 Task success 
 Det finns en del fallgropar på vägen till ett bra användartest, en av dessa är bedömning av när en 
deltagare har lyckats med sin uppgift. Rubin och Chisnell (2008) skriver att man bör ha tydliga 
kriterier för detta innan testet utförs, detta kallar de för succesfull completion criteria (SCC). Genom 
att använda SCC blir det lättare att bedöma om en deltagare lyckades med sin uppgift, för att det 
fördefinierades hur många fel på vägen det får vara eller frånvaron av dessa för att det ska vara ett 
lyckat försök. Tullis och Albert (2008) tar upp olika metoder för att bedöma huruvida en deltagare har 
lyckats med sin uppgift, testet kan bygga på binär success vilket innebär att det finns kriterier för om 
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individen lyckas eller ej. Ett annat sätt är att använda sig av levels of success, då sätts olika kriterier 
för olika steg av success (Tullis & Albert, 2008). Då kan 1 representera succes (=lyckat försök) medan 
0,5 innebär partial success (=delvis lyckat försök) och 0 betyder fail (=misslyckat försök).  

2.1.3 Val av uppgifter 
Eftersom det är tidskrävande att testa ett systems alla funktioner handlar det om att välja ut de delarna 
som är representativa för hela systemet (Rubin & Chisnell, 2008). Rubin och Chisnell (2008) påpekar 
hur de vanligaste använda funktionerna måste vara felfria, såsom i en ordbehandlare bör funktioner 
som involverar öppna, spara och starta nytt fungera exemplariskt. Annars kan prioritering ske via olika 
kategorier som kritiska och sårbarhet (Rubin & Chisnell, 2008). En prioriteringslista utefter kritiska 
moment involverar de saker som användaren skulle kunna trycka fel eller glömma och som då skulle 
få allvarliga konsekvenser, såsom förlorad data. Sårbarhetsprioritering utgår ifrån vad utvecklarna 
redan vet kan vara dålig design eller designbeslut som de är skeptiska till (Robin & Chisnell, 2008).  

Om det till exempel är knappars placering eller dess märkning som är intressant att testa bör testet 
konstrueras på ett sådant vis att dessa involverar användandet av knappen och eventuell förståelse eller 
tolkning av denna (Rubin & Chisnell, 2008). Att fråga deltagaren rakt ut om denna förstår en viss 
knapp eller vad denna tror att knappen har för syfte förklarar inte huruvida deltagaren hade upptäckt 
knappen utan att få den utpekad (Rubin & Chisnell, 2008). Därför bör de saker som ska testas ingå i en 
uppgift. Tullis och Albert (2008) kallar uppgifter med väldefinierad början och slut för transaction-
uppgifter. Dessa kan enkelt användas och bedömas av task success då det är tydligt när uppgiften är 
slutförd.  

Rubin och Chisnell (2008) tar upp i sin bok att om det är fler uppgifter som ska testas bör dessa ske i 
blandad ordning, om det inte är så att det finns någon naturlig ordning i hur de skulle använda 
programmet/produkten. Om det är krävande uppgifter kan det vara passande med vila mellan de olika 
uppgifterna.  

2.1.4 Retrospektiv Tänka-Högt 
Vid användartester kan försöksledaren be deltagaren att tänka högt, Think Aloud (TA), alltså att denna 
berättar vad och varför den gör som den gör när personen i fråga interagerar med produkten som 
testas. På detta vis får försöksledaren veta hur deltagaren resonerar och funderar när denna tar 
användarbeslut.  Retrospektiv Tänka-Högt (=Retrospective Think Aloud, RTA) däremot innebär att 
deltagaren efter att uppgiften är slutförd får verbalisera vad denna gjorde, varför och vad denna tänkte 
under uppgiftens gång.  

Guan et al (Guan, Lee, Cuddihy, & Ramey, 2006) utförde en studie för att mäta validiteten och 
reliabiliteten av Retrospektiv Tänka-Högt, detta med hjälp av ögonrörelsekamera. De kom fram till att 
deltagarens beskrivning av i vilken ordning som denna utförde saker stämde överens med 
ögonrörelsemätningarna, alltså stämde deras retrospektiva berättelse överens med verkligheten. Det 
visade sig även att reliabiliteten inte påverkades vid uppgifter som hade olika komplexitet (Guan et al, 
2006).   

Tullis och Albert (2008) rekommenderar inte att använda Think Aloud om uppgifterna som deltagaren 
utför kommer att klockas, då det tar längre tid för deltagaren att också verbalisera sitt utförande. Om 
tidtagning ska ske är alltså RTA att föredra (Guan et al, 2006). Guan et al (2006) tar upp att TA kan ha 
negativ effekt på deltagarens prestation, men även distrahera deltagarens uppmärksamhet ifrån 
programmet och även koncentrationen. Det kan även vara så att deltagaren tar sig an en uppgift 
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annorlunda om denna är tvungen att förklara varför eller vad denna gör, än om deltagaren inte hade 
varit ombedd att tänka högt (Guan et al, 2006).  

2.1.5 Learnability 
Grossman et al (Grossman, Fitzmaurice & Attar, 2009) tar i deras artikel upp hur det hittills inte finns 
så tydliga definitioner av learnability, tidigare forskning har använt sig av olika definitioner och har 
mätt dessa på olika vis. De (Grossman, 2009) förklarar initial learnability som den initiala 
presentationen inom ett system, medan extended learnability visar hur förändring av prestationen sker 
över längre tid. Alltså mäts prestationen med bland annat task success och tidtagning. Använder man 
sig av extended learnability som ansats kan det vara intressant att jämföra människor som har olika 
erfarenheter av systemet, för att se hur deras prestation utvecklas under längre tid (Grossman, 2009).  

Explorative learning som innebär att en individ lär sig ett system/program genom att själv upptäcka 
systemet, helt fritt ifrån sekventiella träningsmaterial, har studerats av Rieman (1996). Studien 
utfördes på främst datorvana människor som fick fylla i en dagbok under fem dagar som sedan 
kompletterades med en intervju. Rieman (1996) kom fram till att människor sällan utforskar system 
om det inte är så att det finns någon uppgift som behöver klaras av, detta eftersom målet alltid var för 
deltagarna att klara av sina arbetsuppgifter. Övriga funktioner i programmet var ointressanta tills dess 
att de var inkluderade i någon annan uppgift som behövde göras. Om det var något deltagarna inte 
förstod så använde de sig oftast av trial-and-error, ofta i kombination med manualer. Det förekom 
också att deltagarna valde att fråga kollegor om de visste vad som skulle behöva göras (Rieman, 
1996).  

2. 3 Design 
Designprocessen kommer utgå ifrån olika teorier kring människans kognitiva förmågor och 
designteorier som kommer att presenteras här. Bland annat kommer teorier kring självständiga 
program, standardiseringar och felmeddelandes utförande att tas upp i detta kapitel.  

2.3.1 Självständiga program 
Cooper et al (Cooper, Reimann & Cornin, 2007) skriver om självständiga program (=sovereign 
applications), vilket är vad han kallar program som används ofta och under längre tidsperioder. 
Exempel på program som går under denna betäckning är mailprogram och ordbehandlare. Program av 
denna typ används oftast i maximerat läge, alltså att de täcker upp hela skärmytan, och Cooper et al 
(2007) hävdar att interaktionen med dessa kan vara väldigt involverande och komplex. Den tiden som 
det tar för en nybörjare att göra sig bekant med programmet ska vara kort, med tanke på hur lång tid 
personen i fråga kommer använda programmet därefter. Det kan även finnas de individer som bara 
använder programmet ibland, dessa ska då inte behöva lång tid för att komma igång med programmet 
igen (Cooper et al, 2007). Då Animal Data är ett självständigt program kommer detta tas hänsyn till 
under utvärderingen.  

2.3.2 Färgval 
Enligt Cooper et al (2007) så bör designen för ett självständigt program vara konservativ, alltså inga 
starka färger eller annorlunda typsnitt då användaren lär hinna tröttna på dessa vid dagligt användande. 
Att vara sparsam med färg är ett genomgående tema för interaktionsdesign, enligt både Cooper et al 
(2007), Goodwin (2011) och Johnson (2010). Goodwin (2011) tar upp hur många färger kan göra att 
det blir liten skillnad, medan om man använder få färger så kommer detta stå ut på ett tydligare vis och 
på så vis dra till sig uppmärksamhet.  
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2.3.3 Vokabulär 
Att benämna knappar och instruktioner med ett bekant och enkelt språk är väsentligt enligt Johnson 
(2010). Det är därför viktigt att använda sig av en vokabulär som passar användaren och dess 
kunskaper, för att på så vis undvika missförstånd eller svårigheter i navigering. Han tar även upp hur 
målet ska vara att använda så lite text som möjligt i utvecklandet av en design. Detta för att mycket 
text skapar belastning och gör oss mer ansträngda (Johnson, 2010). I Animal Data har tidigare 
användarna studerats och på så vis har deras vokabulär dokumenterats för att användas i systemet.  

2.3.4 Standardiseringar  
Johnson (2010) skriver i sin bok om excpection-induced blindness (=förväntningsorsakad-blindhet) 
som sker när knappar som alltid har varit på samma plats byter plats. Detta hänger ihop med att vi ser 
vad vi förväntar oss eller blir ombedda att se. Har då en knapp alltid funnits på ett ställe och sett 
likadan ut så förväntar vi oss att den kommer vara på samma plats och se likadan ut nästa gång som vi 
använder oss av produkten (Johnson, 2010). Skulle det då inte vara någon knapp på den platsen börjar 
vi leta efter en knapp som ser ut som den som satt där tidigare, skulle fallet då vara att både positionen 
och utförandet av knappen är förändrat får den vana användaren svårt att hitta den nya knappen 
(Johnson, 2010).  

2.3.5 Felmeddelanden 
Vårt periferiseende är väldigt begränsat och finns egentligen bara till för att upptäcka lågupplösta 
ledtrådar till var vi ska rikta vår uppmärksamhet (Johnson, 2010). Detta har sedan urminnes tider 
hjälpt oss att upptäcka rörelser och eventuella faror runt omkring oss, just för att rörelse får oss att 
uppmärksamma och röra vår blick åt det hållet. Detta kan påverka hur och vad vi upptäcker inom ett 
program eller på en hemsida (Johnson, 2010).  Johnson (2010) tar exempelvis upp hur viktigt det är att 
placera felmeddelanden på en plats som är nära där användaren har sin blick för tillfället, följs inte 
detta så riskerar användaren att missa felmeddelandet. Första viktiga punkten enligt Johnson (2010) är 
alltså att placera felmeddelandet så nära där användarens uppmärksammade område, har denna precis 
tryckt på en knapp är det högst troligt att denna tittar just där. Därför bör felmeddelandet vara placerat 
där med hänvisning till vad det är som har missats eller gått fel. Det är även bra att markera vad det är 
som har gått fel, så att användaren lätt kan se vad som behöver åtgärdas (Johnson, 2010). På samma 
vis kan det vara bra att använda sig av symboler som gör de ännu mer visuellt att något inte stämmer 
här, vilka kan kombineras med text i röd färg som oftast signalerar att något är fel. Johnson (2010) tar 
även upp att det kan vara bra att använda sig av korta blinkningar för att få användarens 
uppmärksamhet, detta just för att vårt periferiseende reagerar på rörelser. Denna typ av 
uppmärksamhetstaktik ska dock användas sparsamt då det annars lätt blir irriterande (Johnson, 2010). 

3. Metod för användartest 
Studien var inomgruppsdesign. Det var två mättillfällen, dessa skedde dagarna efter varandra.  

För att få en bild över hur de arbetar på djurkliniker användes Ingrid Månssons personas som bland 
annat tog upp vad för arbetsuppgifter de olika yrkesgrupperna utförde och vad som var väsentligt för 
dessa. Detta för att kunna skapa uppgifter som låg så nära deras dagliga uppgifter som möjligt.  

Vid båda mättillfällena blev deltagarna informerade om de etiska kraven och fick instruktioner om hur 
testet skulle gå tillväga. Testen skedde på två djurkliniker där deltagarna arbetade. Testen genomfördes 
på ena kliniken i ett undersökningsrum och på den andra kliniken användes ett avsides kontorsrum. 
Vid alla testtillfällen kom och gick det annan personal som ibland interagerade med testdeltagaren. 
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Alla användartesten spelades in på diktafon. Deltagarna blev observerade snett bakifrån då både deras 
reaktioner och vad de gjorde i programmet kunde noteras.  

3.1 Användare 
Användartesten utförde på 4 personer, där 3 av dessa var kvinnor. Personerna var i åldrarna 26-62 år, 
medelåldern var 45,5 år.  

Försöksdeltagare 1 är 45 år och arbetar som receptionist på en djurklinik, i dennas arbetsuppgifter 
ingår bokningar av kunder, ta betalt, sälja foder, sköta administrativa uppgifter såsom redovisning. 
Försöksperson 1 uppgav en begränsad datorvana då denna enbart använde dator 30 minuter per dag, i 
arbetet med bokningar och privat betalade räkningar via internet. Denna hade ingen tidigare erfarenhet 
av Animal Data. 

Försöksdeltagare 2 är 26 år och är veterinär, denna uttryckte sig ha mycket datorvana då denna hade 
arbetat med många olika program och använde sig av sociala medier. I dess arbetsuppgifter ingick 
bland annat att delegera behandlingar, utföra, operera och sätta diagnos. Försöksdeltagaren hade ingen 
tidigare erfarenhet av Animal Data, men hade arbetat i flera olika system för djurkliniker.  

Försöksdeltagare 3 var ägare till en djurklinik och då även butiksförsäljare. Deltagaren är 49 år och i 
dess arbetssysslor ingick försäljning, skapa schema och administrativa uppgifter. Denna uppgav att 
den använde datorn ungefär 30 minuter per dag, då för att se på intranät, kolla e-post och bokningar på 
kliniken, denna klassade detta som ”ingen erfarenhet av datorer”. Deltagaren hade aldrig använt 
Animal Data.  

Försöksdeltagare 4 är veterinär och är 62 år, denna jobbar kliniskt med djursjukvård och har inga 
administrativa uppgifter. Deltagaren uppgav att denna inte använder dator i sitt yrke, enbart privat då 
denna läser artiklar, dagstidningar, köper och säljer saker vilket denna gör ungefär 60 minuter per dag. 
Försöksdeltagare 4 var den enda som hade använt Animal Data när denna tidigare hade försökt 
bekanta sig med systemet. 62 år 

3.2 Uppgifter 
I enlighet med de funktioner som Mon 7 Consulting AB ville ha testade skapades användartestets 
uppgifter (se bilaga 1). Uppgifterna numrerades för att kunna se vilken funktion som testades. 
Eftersom det på djurkliniker finns en naturlig följd för hur ett besök ser ut så skapades två scenarier 
där detta försökte efterföljas men även så att alla funktioner som skulle testas inkluderades. För att 
demonstrera det nuvarande systemet finns de två delar som fokus läggs på representerade i Figur 1 och 
Figur 2.  
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Figur	  1. Vy över Tidboken i nuvarande Animal Data.  

Figur	  2. Vy över Journal-del i nuvarande Animal Data.  

3.3	  Pilotstudie	  
Två pilotstudier utfördes på användartestet för att se att alla aspekter av det skulle vara 
tillfredställande. Pilotstudien utfördes på samma försöksperson vid de båda tillfällena. 
Försöksdeltagaren hade erfarenhet ifrån arbete på djurklinik där denna arbetat som receptionist och 
djurskötare. Studien utfördes på Mon 7’s kontor i ett rum där enbart deltagaren och moderatorn fanns 
på plats.  
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Efter första piloten så skapades protokollet som tydligt gav plats för tidtagning, task success och för 
observationsanteckningar. Skalorna som finns med på enkäten testades att efterfrågas muntligen men 
det fastslogs att dessa behövde finnas representerade visuellt. Efter det andra pilottestet ändrades även 
skalornas formuleringar till de nuvarande för att försöksdeltagaren i pilottesten uppfattade dessa som 
svårtolkade. 

3.4	  Procedur	  	  
Till en början så ställdes bakgrundsfrågor (se bilaga 2) till deltagaren som bland annat tog upp vad 
denna hade för befattning, arbetsuppgifter, datorvana och tidigare erfarenhet ifrån systemet och 
liknande system. Därefter fick personen i fråga instruktioner om hur nästa del av testet skulle gå till 
väga.  

Deltagaren blev presenterad för den första uppgiften och fick instruktioner om att avgöra huruvida den 
typen av uppgift ingick i deras dagliga arbetsuppgifter. Skulle uppgiften inte göra det så hoppades 
denna över för att spegla användarens naturliga arbetssituation. Som max kunde deltagaren få göra 16 
uppgifter. Deltagaren blev ombedd att säga till när denna hade förstått uppgiften och var redo att börja 
utföra den i systemet. När deltagaren gav denna klarsignal startades tidtagaren. Hjälp gav endast i den 
mån som deltagaren faktiskt bad om den, så länge denna uttryckligen inte gav upp eller frågade om 
hjälp så gavs ingen. Under tiden som deltagaren utförde uppgiften observerades denna och framför allt 
vad denna gjorde för något i systemet. Det antecknades var deltagaren klickade och hur denna gick till 
väga för att utföra uppgiften. När deltagaren kände sig färdig med uppgiften sade denna det och 
tidtagningen stoppades. Därtill fylldes task success i i protokollet (se bilaga 3). Därefter tillfrågades 
deltagaren vad, hur och varför denna löste uppgiften på det viset som denna hade gjort. När denna 
retrospektiv tänka-högt-del var avklarad blev deltagaren ombedd att fylla i en enkät. Deltagarens svar 
på enkäten följdes upp med följdfrågor utefter vad deltagaren hade svarat. 

 Denna procedur upprepades tills deltagaren hade utfört alla uppgifter som speglade dennas vanliga 
arbetsuppgifter. När detta var klart ställdes fler frågor, denna gången behandlades bland annat hur 
deltagaren skulle lösa problem i liknande system och diverse frågor som förklarade deras 
yrkesuppgifter och behov utifrån dem. Vid det andra mättillfället såg proceduren likadan ut förutom 
att intervjufrågorna före och efter inte upprepades igen.  

3.4 Enkät och protokoll 
Enkäten (se bilaga 2) ombads deltagaren att fylla i efter varje utförd uppgift. Denna enkät behandlade 
hur ofta deltagaren utförde denna typ av uppgifter, på en skala mellan 1-5. 1 på skalan var aldrig, 2 var 
1-2 ggr i månaden, 3 var 1-2 ggr i veckan, 4 representerade dagligen och 5 på skalan var flera gånger 
dagligen. Den andra frågan på enkäten efterfrågade hur deltagaren hade upplevt att det var att utföra 
uppgiften. Svarsalternativen var på en skala mellan 1-5. Skalan gick ifrån 1 som var väldigt svårt, 2 
var svårt, 3 innebar varken eller, 4 var lätt och 5 innebar väldigt lätt (se bilaga 2). Den här delen var 
skapad för att se hur bra uppgifterna speglade deltagarnas arbetsuppgifter och även för att se hur ofta 
en funktion då skulle kunna komma att användas.  

Protokollet (se bilaga 3) som användes var till för att få med observationen av vad och hur deltagaren 
arbetade i systemet. Där antecknades var i systemet deltagaren var och var den klickade sig vidare via. 
Ibland noterades även uttalanden eller tecken på frustration. Om deltagaren stannade upp under längre 
tid och egentligen inte gjorde något utan letade med blicken på skärmen antecknades detta. Protokollet 
användes även för att notera task success på varje uppgift som utfördes av deltagaren. Detta 
markerades med 1, 0,5 eller 0 i en specifik ruta för detta i enlighet med Tullis & Alberts (2008) teori. 
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Detta noterades för att se vilka funktioner, som representerades av uppgifter, som deltagarna fick låg 
task success på vilket då tyder på att funktionen inte fungerar som den bör. Tidtagningen som skedde i 
samband med utförandet av uppgifterna skrevs även ner i en del av protokollet. Tidtagningen 
noterades för att se om det fanns några tecken på learnability mellan de två mättillfällena, alltså om 
tiden hade förändrats signifikant.  

3.5 Task success 
Under testen så användes task success, deltagaren fick 1, 0,5, eller 0 på varje utförd uppgift. 1 innebar 
success (=lyckat försök), vilket uppnåddes om deltagaren klarade av uppgiften utan att be om hjälp 
och även använde rätt funktion som var tänkt till uppgiften. Partial success (=delvis lyckat försök) gav 
deltagaren 0,5, om deltagaren bad om hjälp. Fail (=misslyckat försök) om deltagaren gav upp, vilket 
gav 0 i protokollet. Fail om deltagaren ansåg sig vara klar med uppgiften men att det inte stämde 
överens med hur systemet är tänkt, så som diagnos fylldes i som åtgärd eller om varning enbart skrevs 
i anamnes och inte i varningar.  

Albert och Tullis (2008) skriver att helst ska man inkludera alla tider (även de med 0 i task success) 
om deltagarna själva har fått välja när de ska sluta, medan om moderatorn har sagt till när en deltagare 
ska ge upp ska enbart tiderna för de med success användas. Eftersom deltagarna själva avgjorde när de 
var klara med en uppgift borde den här taktiken användas, men eftersom deltagarna kan ha använt 
andra funktioner än de önskade så kan tiden det har tagit för dem vara väldigt avvikande ifrån vad det 
hade tagit om de hade använt en annan funktion. Därför kom enbart de med task success 1 att 
användas vid analysen. För att se hur snabbt det gick att utföra uppgifterna så ombads en expert att 
utföra samma uppgifter som utfördes under användartesten.  

Det var av intresse att se om det fanns någon signifikant tidsskillnad mellan första mättillfället och det 
andra för att se om försöksdeltagarna hade lärt sig något och om detta påverkade tiden. Därför 
användes deltagarnas tider för att jämföras eftersom detta användes som mått på learnability. Det var 
även viktigt att se om antalet personer som hade task success 1 ökade från dag 1 till dag 2, detta för att 
se om det fanns någon learnability i systemet. Därför jämfördes deltagarnas egna prestationer ifrån de 
olika mättillfällena.  

Deltagarna blev under testet ombedda att efter varje uppgift fylla i hur de upplevde svårighetsgraden 
på en utförd uppgift. Deras svar på skalan användes för att se hur de över lag uppfattade systemet, om 
de tyckte att det ”väldigt svårt” eller ”väldigt lätt”. Detta för att se huruvida de kände sig 
tillfredställda(=satisfied) med systemet i helhet, i enlighet med ISO (1998) definition av användbarhet.  

4. Metod för designförslag 
Data som införskaffades i och med användartestet användes för att grunda designprocessen. Utifrån de 
resultat som användartesten gav valdes de funktioner ut som designförslag skulle framtas för. 
Designförslagen framtogs med teorier av Cooper et al (2007), Goodwin (2011) och Johnson (2010) 
som grund för de designval som gjordes.  

Från och med nu kommer task success som har varit med success (=lyckat försök) refereras till som 
TS1. På samma vis kommer fail (=misslyckat försök) benämnas TS0.  
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4.1 Val av funktioner för omdesign 
De uppgifter som fick lägst antal personer med TS1 valdes ut som uppgifter som inte fungerade på ett 
tillfredställande vis. Detta kunde vara trots att deltagarna upplevde uppgiften som ”lätt” eftersom detta 
inte speglade huruvida deltagarna hade utfört uppgiften med den önskade funktionen. Alltså valdes de 
uppgifter med lågt TS1, vilket även sågs till hur många deltagare det var som hade utfört den typen av 
uppgift.  

Eftersom antalet personer som gjorde uppgifterna skiljde sig åt så togs detta hänsyn till. Om en uppgift 
hade 1 person med TS1 eller färre noterades denna till listan över uppgifter som kunde vara tänkbart 
att designa om. Om det vid dag 2 inte hade ökat med mer än hälften av deltagarna som hade utfört 
uppgiften valdes den uppgiften ut för design, om det inte fanns någon annan påverkan som kan ha 
gjort att deltagarna misslyckades med uppgiften, och därmed funktionen. 

För att se vad det var som gjorde att försöksdeltagarna hade problem med så användes 
observationsanteckningar och transkriptioner. Detta för att se om deltagarna uttryckte vad de till 
exempel hade för förväntningar och för problem med den specifika uppgiften. I enlighet med vad som 
framkom ur intervjuer som speglade deltagarens önskan och mål med uppgiften togs dessa åsikter med 
i designprocessen. Som till grund för designförslagen som skapades låg Cooper et al (2007), Goodwin, 
(2011) och Johnson (2010) teorier.  

5. Resultat 

5.1 Learnability 
Resultaten ifrån tidtagningen som skedde vid utförandet av uppgifterna vid de båda mättillfällena 
visade inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan dagarna.  

5.2 Task success 
Från första mättillfället till andra så ökade eller kvarstod antal personer som hade TS1 på alla 
uppgifterna, förutom på 1.A, vilket som kan ses i Figur 4. Eftersom deltagarna bedömde vilken typ av 
uppgifter som ingick i deras arbetsuppgifter gjorde de bara de uppgifterna som överensstämde med 
deras yrkesroll. I Figur 3 går det att se hur många som har utfört varje uppgift.  
 

1B	   1C	   2A	   3A	   4A	   5A	   6A	   7A	   8A	   9A	   	  	   1A	   1D	   1E	   2B	  
4	   4	   3	   4	   4	   2	   2	   3	   4	   4	   	  	   4	   3	   4	   2	  

Figur	  3. Antal personer som har utfört uppgiften.  
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Figur 4. Antal deltagare med TS1 vid dag 1 och dag 2.  

Uppgift 3A gjorde alla försöksdeltagare men vid mättillfälle 1 var det ingen som lyckades utföra 
uppgiften korrekt. Vid dag 2 lyckades hälften få TS1. På samma vis tillhörde 4A till de uppgifterna 
som alla fyra deltagarna utförde. Vid dag 1 var det enbart en person som lyckades få TS1 och vid dag 
2 hade ännu en lärt sig hur man fyller i varningar på djuret. 1A utfördes av alla deltagarna och vid 
första mättillfället lyckades hälften få TS1 medan detta minskade med en till dag 2. En uppgift som 3 
deltagare utförde var uppgift 1D, men det var ingen som lyckades vid dag 1 medan 1 lärde sig till dag 
2. Dessa funktioner valdes ut för omdesign, alltså 3A, 4A, 1A (ur två aspekter) och 1D. Uppgift 9A 
skulle kunna ha kvalificerat sig för omdesign, men det visade sig att tolkningarna av den här uppgiften 
skiljde sig för mycket åt mellan deltagarna för att någon lösning skulle kunna föreslås.  

5.3 Självskattning av svårighetsgrad 
Försöksdeltagarna blev ombedda att på en skala mellan 1-5 markera hur de upplevde att det hade varit 
att utföra en uppgift.  Detta fick de göra efter varje uppgift och vid båda mättillfällena. 
Svarsalternativen såg ut som följer: 

1. Väldigt svårt 2. Svårt 3. Varken eller 4. Lätt 5. Väldigt lätt 

Deltagarna svarade på skalan vid dag 1 och dag 2 för att se om deras upplevelse av uppgiftens 
svårighetsgrad hade förändrats. Nedan kommer figurer över varje deltagarens självskattningar att 
presenteras för att visualisera deras upplevelse av svårighetsgrad. 

 

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

3,5	  

4	  

1B	  1C	  2A	  3A	  4A	  5A	  6A	  7A	  8A	  9A	   1A	  1D	  1E	  2B	  

DAG	  1	  Antal	  med	  task	  
success	  1	  

DAG	  2	  Antal	  med	  task	  
success	  1	  



Kandidatuppsats  Malin Niklasson 
729g30  890625-2906 
  Malni473 
 

17 
 

 

Figur	  5. Självskattade mått för försöksdeltagare 1.  

 

Figur	  6. Självskattade mått för försöksdeltagare 2. 
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Figur	  7. Självskattade mått för försöksdeltagare 3.  

 

 

Figur	  8. Självskattade mått för försöksdeltagare 4.  

 

5.4 Observation och intervju 
De uppgifter deltagarna presterade lågt på enligt task success kompletterades med 
observationsanteckningar och transkriptioner för att se vad som kunde vara anledningen till detta.  

Det som noterades som var av intresse för funktioners duglighet ur observationerna kommer att 
presenteras, de observationsanteckningar som har ansetts vara för tvetydiga eller svårtydda har 
sammanfattats i flytande text. De uppgifter som observationsanteckningarna antydde var i behov av 
omdesign kompletterades med transkriptioner av de uppgifterna. En del uppgifter valdes att inte 
transkriberas då dessa inte tydliggjorde försökdeltagarens resonemang då det enbart hänvisades till 
skärmen och det som pågick under testet. Resultaten presenteras utefter den ordningen som 
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uppgifterna kom i på användartestet och därefter i den ordningen som försökspersonerna utförde 
dessa.  

5.4.1 Uppgift 3A 
3.A) Kunden undrar hur mycket det kan komma att kosta, eftersom hon max kan betala 2000 kr. För in 
informationen och se om hunden är försäkrad och i vilket bolag. 

Försöksdeltagare 2, dag 1 

Enligt observationsanteckningarna så letade försöksdeltagare 2 efter försäkringsbolaget på kunden, där 
denna hittar just bolaget. Deltagaren väljer då att redigera kundens information och skriver i att 
kunden inte vill att maxbeloppet ska överstiga 2500 kronor i ”anteckningar”.   

Vid uppgift 8A upptäcker deltagaren att det finns en funktion i journalen där denna kan fylla i 
maxkostnad. Vid upptäckten fyller deltagaren i detta.  

Försöksdeltagare 2, dag 2 

Ur observationsanteckningar för fp 2 dag 2: 

Vid uppgift 3A letar deltagare 2 efter försäkringsbolaget och maxkostnads-funktion både på ägaren 
och på djuret. Det är på djuret som denna hittar vilket försäkringsbolag som djuret har, maxkostnaden 
förs in på djuret ”anteckningar”.  

 Utdrag ur transkribering FP2 DAG 2, rader 3-10.  

3. P2: men de va nånting man kunde hitta någon annan stans  
4. P2: ehm jag tror det var inne på debitering men ja kan inte 

hitta ja! Jag hade bara valt att skriva in de i anteckningar 
här ehm max 2000 men ja vet att det inte är de asså de e inte 
de som är helt rätt de e nått annat man kan göra men ja fatta 
inte vad de är för nån stans  

5. I: mm men de är så du hade gått tillväga? 
6. P2: ah  
7. I: mm () var de nått speciellt du tänkte kring de?  
8. P2: ehm- ba att ja visste att agria finns dä men att jag 

fortfarande inte vet va ah den finns här inne där det stod 
maxkostnad men den kan ja inte hitta tillbaks till den kommer 
ja hitta sen på någon annan uppgift säkert 

9. I: mm 
10. P2 så ska ja försöka komma ihåg de då. 

Försöksdeltagare 4, dag 1 

Ur observationsanteckningar för fp 4 dag 1: 

Försöksdeltagare 4 debiterar kunden för vad denna tror att en sådan typ av beskrivning skulle kunna 
innebära för behandling av djuret. Hittar även ”anteckningar till kassan” och skriver i att kunden 
enbart kan betala 2000 kronor där.  

Utdrag ur transkription FP4 DAG1, rader 9-16.  
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9. I: då ska vi se hu tänkte du när du fick den uppgiften att du 
skulle gå tillväga  

10. P4: ungefär så här ungefär som ja gjorde men tyvärr så går jag 
bet på att se om hunden är försäkrad om i vilket bolag  

11. P4: men det kanske du vet bättre 
12. I: jag försöker inte leda dig utan vill veta vad du tänker så 

vart tyckte du att det skulle finnas 
13. P4: här! 
14. I: på ägaren?  
15. P4: på ägaren för det är vi vana vid för de står i den 

uppgiftsrutan i de vanliga journalerna vi får  
16. I: ahkej 

5.4.2 Uppgift 4A 
4.A). Anna Nevonen delger även att Aaron har en tendens att bitas. För in den nya informationen. 

Försöksdeltagare 4, dag 1 

Ur observationsanteckningar för fp 4 dag 1: 

Letar efter funktionen i djurets journal. Deltagaren letar även på patientens uppgifter och skriver i 
detta i anamnesen slutligen.  

Utdrag ur transkribering FP4 DAG1, rader 25-30.  

25. I: å sen där här då den bits hur tänkte du då 
26. P4: ja att ja ska informera nästa för att ja får ju reda på de 

först när ja pratar med ägarn att den är lite bitsk eller så 
är ja den första som märker de utan att ägaren säger de å då 
blir det min första uppgift i anam[nes]en  

27. I:      [mm] 
28. P4: å de bli också nånting som ja kan föra vidare när han 

journalen ifrån det förra besöket vilket man gör! Då ser han 
min notering där å kanske ja skulle skriva de i understuket 
eller färgat  

29. I: m! 
30. P4: eeeh för va ska man annars kunna se de för nånstans ja kan 

inte se något annat ställe som ja kan stoppa in de nånstans 
när de gälle de måste ju uppenbarligen va i journalen  

Försöksdeltagare 4, dag 2 

Ur observationsanteckningar för fp 4 dag 2: 

Deltagaren går in på patienten och där klickar denna på fältet där det står ”anteckning” i enlighet med 
programmet så händer inget (för att det ska hända något måste knappen ”redigera” tryckas på). Denna 
går då in på ägaren och sedan till djurets journal och för in den nya informationen om djuret i 
anamnesen.  

Utdrag ur transkribering FP4 DAG2, rader 1-5.  
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1. I: å hur tänkte du att det skulle vara  
2. P4: ja provade mig fram ja kom inte direkt på jo! Ja tänkte så 

här att ja kom ihåg att ja skrev de i journalen i anamnesen 
igår men då blev ja lite intresserad då ja såg att de stod 
anteckning där nere där stod de anteckning till kassan men på 
de tidigare så stod den bara anteckning å då tänkte ju ja att 
de kunde ju va ett bra ställe att skriva de på kanske bättre än 
att skriva de här  

3. I: mm 
4. P4: men då gick de inte å skriva i de anteckningsfältet eeh så 

därför gick ja å gjorde som ja gjorde igår alltså på anamnesen 
där men ja ser de nu de har inte med din undersökning att göra 
men ja ser de att i anteckning till kassan hade de kanske varit 
lämpligare att skriva i detta eeeh de kan vara bra för de å 
veta också när de ska ta å väga hunden till exempel vilket ju 
dom gör där ute dom kan ju också från början behöva veta ifall 
hunden är bitsk  

5. P4: å ifall de är så att ägaren lämnar den här informationen 
till receptionen så är de ju bra om ja vet de om ägaren inte 
säger de till mig å eftersom receptionen aldrig skriver i 
journalen att de fanns ett fält redan i ankomstuppgifterna där 
de står till exempel under anteckningar att hunden är bitsk  

Försöksdeltagare 3, dag 1 

Ur observationsanteckningar: 

Deltagaren letar efter var informationen kan föras in och väljer till en början ”anteckningar till kassa” 
men ändrar sig och för in det i ”Dagsinformation” men även i bokningens ”anteckningar”.  

Utdrag ur transkribering FP3 DAG1, rader 6-17.  

11. P3: Näe,  
12. P3: de måste ju va dä den informationen åh då, 
13. () 
14. P3: nu blev ja lite osäker! Ja förstår att den behöver va där 

eller där eller är de där den ska va 
15. () 
16. Hörbara klickljud 
17. P3: men nu sitter den ju där 
18. I: mm, du är nöjd med den där? 
19. P3: ah (xx) 
20. I: hur tänkte du när du skulle fylla i de? 
21. P3: eh jag tänkte att de här måste ju va när de ska ta in den 

här hunden å då måste de ju ha den där informationen så att de 
vet hur de ska handskas med den å då tänkte ja va ser man de 
här i och med att jag inte har gjort det här går de in och 
tittar på journalerna näe de går väl naturligtvis in på 
bokningarna först vad är det för någonting som kommer  
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22. P3: eeh vad är det för hund å-åh då står det dagsinformationen 
vad har de sökt för antar ja å sen så varningsgrejer dåra så 
det va så ja tänkte 

5.4.3 Uppgift 1A 
1.A) Anders Johansson ringer och är nyinflyttad till staden och vill undersöka sin perserkatt Missy. 
Anders berättar att han bor på Rydsgatan 1, Linköping 123 45 och att man kan nå honom på 070-123 
4567. Missy är född 2011-05-29. Han vill boka en hälsokontroll för Missy.  

Försöksdeltagare 1, dag 1 

Enligt observationsanteckningar hade försöksdeltagare 1 svårigheter med att fylla i uppgifterna för ett 
nytt djur på en registrerad kund. När ny kunds uppgifter skulle fyllas i fanns ett formulär som var 
vänstercentrerat och som sedan sparades. När detta skett så fanns en knapp med ”Lägg till djur” som 
låg till höger i fönstret, när denna trycktes fanns ett nytt formulär där det tidigare hade funnits ett för 
ny kund. Detta uppfattade inte försökspersonen utan fokuserade på den högra delen av skärmen där 
denna precis hade tryckt på en knapp.  

Utdrag ur transkription FP1 DAG1, rader 26-29.  

26. I: då kan du berätta vad du gjorde, vad du tänkte, kände å 
förväntade dig 

27. () 
28. P1: nja, det kändes väl ganska bra nu gäller de ju bara att 

hitta de olika för att man inte riktigt är van vid att göra de 
ja annars känns det nog ganska okej.  

29. P1: jag hade väl lite svårt att titta på fel djur på fel sida 
bara för det växla ju lite asså ah. 

Försöksdeltagare 1, dag 2 

Försöksdeltagare 1 missar att fylla i telefonnummer till den nya kundens uppgifter. Det observeras att 
denna trycker på ”spara” och deltagaren uppfattar det som att kunden är skapad och sparad, däremot så 
visas en varningstext vid fältet för telefonnummer. Deltagaren uppfattar inte denna och klickar sig bort 
ifrån sidan och försöker sedan även söka efter den kunden som denna tror sig ha sparat. Då denna inte 
finns med i sökningen väljer deltagaren att göra om proceduren.  

Under uppgiftens gång uttrycker deltagaren att denna inte hittar den kund som deltagaren tror sig ha 
sparat och får då svar av observatören att denna inte är sparad i systemet.  

Transkribering FP1 DAG2, rader 12-20 

12. P1: jaha nähe, nu får ja ju inte upp honom när ja söker 
13. I: näe för att den andra sparades [inte      ] 
14. P1:         [sparades inte ] 
15. I: han sparades inte för du hade inte fyllt i telefonnummer 
16. P1: nähe! 
17. I: då tror ja den inte sparas alls 
18. P1: jaha, men de ä väl dumt! Ha ja glömt en siffra så tycker 

ja den säger gör om istället då 
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19. I: mm! De va lite en varningstext va de en röd  
20. P1: ok-ej, den missa ja helt klart,  

Försöksdeltagare 2, dag 1 

Deltagaren utför uppgiften i enlighet med de funktioner som finns. Denna missar dock vid skapandet 
av ny kund att fylla i telefonnummer, när försöksdeltagaren trycker på spara upptäcker denna 
varningstexten som meddelar att telefonnummer saknas.  

Försöksdeltagare 3, dag 2 

När försöksdeltagare 3 får guidning till hur denna lägger till ett nytt djur skapar det nya formuläret 
som dyker upp för djuret lite förvirring hos deltagaren kring vad det är som ska fyllas i och var.  

Utdrag ur transkribering FP3 DAG2, rader 10-17.  

10. I: lägg till nytt djur 
11. P3: jaja! Naturligtvis! då skriver ja i här? Näe! Vänta nu! 
12. () 
13. P3: jaha [ne] ja måste upp dä 
14. I:       [jo] 
15. P3: för ja blev osäker på 
16. I: mhm! 
17. P3: jaha då skriver ja i namn på hono-- på katten då!  

5.4.4 Uppgift 1D 
1.D) Leif Helgesson ringer för att boka tid för operation av sin hund Max. Tiden får gärna vara på 
förmiddagen. 

Vid observationerna uppmärksammades det att flera hade svårigheter med uppgift 1.D. De flesta skrev 
i på bokningsanteckningar att det var operation, medan det fanns en scrolllista för alternativen 
undersökning/operation. Av de tre personerna som utförde uppgiften var den endast en som, vid andra 
mättillfället, hittade och använde den här funktionen.  

6.	  Designförslag	  
Utifrån de data som kom ur användartesten skapades designförslag för de funktioner som 
försöksdeltagarna inte använde på önskvärt vis. Nedan kommer problemen med uppgifterna, 
motiveringar till designval och designförslag att presenteras.  

6.1	  Designförslag	  för	  3A	  och	  4A	  
Vid uppgift 3A hade deltagarna svårt att hitta funktionen i sig för att lägga in maxkostnad. Därför 
behövde den här funktionen tydliggöras och finnas på fler ställen. 

Försöksdeltagare 2 letade vid det första mättillfället efter något passande och var inne på kunden och 
fick då syn på ”anteckningar” på denna. Deltagaren redigerade kunden och förde in maxbeloppet på 
detta vis. Vid en senare uppgift så upptäckte deltagaren att en funktion för maxkostnad finns i djurets 
journal. Dagen efter så letade deltagaren efter denna funktion men uttrycker att denna inte hittar eller 
minns var funktionen finns. Då valde denna att redigera djuret och fylla i maxkostnaden i djurets 
anteckningar. Detta tyder på att försöksdeltagaren förväntade sig att maxkostnad borde finnas i 
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närheten av informationen om vilket försäkringsbolag djuret/ägaren har. Försöksdeltagare 4 lyckades 
inte hitta var informationen om försäkringsbolaget fanns och inte heller funktionen ”maxbelopp” som 
fanns i djurets journal. Istället valde denna att skriva ner informationen i ”anteckningar till kassan”. 
Vid RTA berättar deltagare 4 att denna förväntade sig att informationen om försäkringsbolaget skulle 
finnas vid ägaren då det hade gjort det i deras tidigare system (se FP4, DAG1). I enlighet med 
Johnsons (2010) teori om excpection-induced blindness antog då deltagaren att informationen skulle 
finnas där denna är van vid att hitta informationen, vilket bidrog till att deltagaren hade svårt att tänka 
var för någon annanstans informationen om försäkringsbolag skulle kunna finnas.  

För att tydliggöra funktionen som användaren ska använda för att föra in maxbeloppet och för att göra 
denna lättillgänglig har denna i designförslaget placerats där bokningen sker. Detta ger användaren en 
möjlighet att fylla i den här informationen när kunden bokar sitt besök.  

 

  

Figur	  9. Funktionen för maxkostnad finns i journalen. Här rödmarkerad. 

Vid uppgift 4 så letade försöksdeltagare 3 efter var denna skulle föra in informationen om att hunden 
bits. Denna letade efter passande ställen och resonerar med sig själv under uppgiftens gång om var 
detta var passande. Slutligen beslutade sig denna för att föra in det vid bokningar och i 
”dagsinformation”. Det verkade som att deltagaren uppfattar att denna var som på sidan av bokningar 
kan skriva in och att detta sparas till den tänkta bokningen, som om denna är ”inne” på den bokningen 
trots att deltagaren har klickat runt på andra sidor. I alla fall så verkar det vara så att deltagaren vill att 
informationen ska nå fram till annan personal och tänker då att övrig personal alltid tittar på bokningar 
först. Försöksdeltagare 4 väljer att för in informationen om att djuret bits i anamnesen men nämner att 
det viktiga med informationen är att den förs vidare till nästa person som hanterar det bitska djuret (se 
transkription FP4, DAG1). Vid det andra mättillfället, dag 2, så tar deltagare 4 upp en önskan om att 
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det vore bra om det fanns något fält som de i receptionen kan skriva i, eftersom de enligt denna, aldrig 
är inne i journalen och då inte skulle skriva i informationen i anamnes som denna själv gjorde.  

På samma vis som designförslaget för uppgift 3A så bör lösningen på uppgift 4A tydliggöras och ge 
personal som inte har vana av att använda journalen eller redigeringar i djurets information ett enkelt 
sätt att fylla i informationen om djurets varningar. Därför presenteras det i designförslaget en funktion 
som i anslutning till bokning gör det möjligt att föra in varningar på djuret. Detta för att underlätta att 
föra in den här informationen när bokning sker så att användaren inte ska behöva gå ifrån bokningen 
till djurets information.  

 

 

Figur	  10. Designförslag för uppgift 3A och 4A.  

I designförslaget presenteras en lösning för problem som fanns med både uppgift 3A och 4A där 
funktionerna inte hittades. Som Figur 10 visar så föreslås en pop-up-ruta när ”+” trycks på där 
information kring maxkostnad och varningar för djuret blir lättillgängligt utan att användaren behöver 
gå ifrån bokningen. Förslagsvis så ligger funktionerna som finns i journalen angående maxkostnad 
kvar, men kompletteras med denna typ av ruta.  

6.2	  Designförslag	  för	  1A	  DEL	  1	  
Vid uppgiften 1A fanns det två problem med lägg till kund/djur-funktionen. Det mest kritiska var att 
en deltagare missade ett felmeddelande om att det fattades information för att systemet skulle kunna 
spara den nya användaren, vilket ledde till att kunden inte blev sparad. Se figur 11 för nuvarande 
felmeddelande i Animal Data.   
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Figur	  11. Felmeddelande i Animal Data.  Figur	  12. Designförslag för felmeddelande. 

Det problem som uppstod med uppgift 1A var av det kritiska slaget eftersom information kunde gå 
förlorad om användaren inte upptäckte felmeddelandet. Vid uppgift 1A missade deltagare 1 att fylla i 
telefonnumret när denna skapade en ny kund. Deltagaren tryckte på spara och varningstext dök upp 
vid fältet där telefonnumret ombads. Eftersom systemet kräver telefonnummer för att skapa en ny 
kund så sparades inte den nya kunden. Deltagaren uppfattade inte felmeddelandet utan antog att 
kunden var sparad och fortskred därför med resten av uppgiften. Johnson (2010) nämner i sin del om 
varningstexter att dessa ska vara placerade i nära anslutning till där användaren vilar sin blick, vilket 
när denna har tryckt på en knapp är på knappen. Därför bör texten, som eventuellt kan förstärkas med 
symboler och rödfärgad text, finnas nära knappen som användaren sist tryckte på men även vid det 
fältet som är felaktigt eller bristfälligt.  Se Figur 12 för designförslag för resultaten ur Johnsons (2010) 
teori.  

6.3	  Designförslag	  för	  1A	  DEL	  2	  
När en kund är skapad kan man lägga till ett djur till denna och då kommer ett nytt formulär upp på 
samma plats som kunden tidigare skapades (se Figur 11 för skapa-ny-kund-vy). Detta verkade dock 
förvirrande för en del försöksdeltagare.  

Försöksdeltagare 1 hade inga problem med att fylla i kundens uppgifter eller att hitta ”lägg till djur”-
knappen, men när denna har tryckt sistnämna knapp så upptäckte inte deltagaren att formuläret nu var 
för djuret. Försöksperson 3 hittade inte knappen ”lägg till djur” när denna utförde uppgiften och bad 
efter en stund om hjälp. Vid guidningen fick denna hjälp med att hitta denna knapp, men när 
formuläret där djurets uppgifter skulle föras i blev denna lite förvirrad kring om det är ägarens eller 
kattens information som ska fyllas i i formuläret. I enlighet med Johnsons (2010) anvisningar om 
periferiseende så tittade deltagaren på den knapp denna hade tryckt och förväntade sig att något skulle 
ske i anslutning till detta. Formuläret förändras delvis ifrån hur det såg ut för kunden men det ligger 
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kvar på samma plats. Detta innebär att formulärens plats är konsekvent men att deltagarens 
uppmärksamhet nu är ändrad gentemot när denna tryckte på ”lägg till kund” då hela skärmen laddades 
om för formuläret.  

 

Figur	  13. Designförslag för 1A DEL 2. 

Vad som inte har kunnat representeras i designförslaget är att när knappen ”Djur” trycks, ska detta 
rulla ner som en animering vilket gör användaren uppmärksam på den här förändringen. Detta i 
enlighet med Johnson (2010) teori om hur vårt periferiseende fungerar. På så vis märks det att även ett 
djur kan läggas till, samtidigt som skapandet av en ny kund sker.  

6.4	  Designförslag	  för	  1D	  
Försöksdeltagarna hade problem med att hitta den scrolllistan som innehöll fler alternativ för 
tidsbokningen.  

Som tidigare nämnt så var den enbart en deltagare utav de tre som utförde uppgift 1D som vid andra 
mättillfället upptäckte scrolllistan som finns för att välja mellan ”undersökning” eller ”operation” vid 
bokningen (se Figur 14.). De andra deltagarna valde att skriva i ”operation” eller ”op” i 
anteckningarna för bokningen. Det var därför väsentligt att göra dessa alternativ mer tydliga, då vid 
valet operation så reserveras 4 timmar istället för de 15 minuter som sker vid undersökning. I den 
nuvarande versionen så står scrolllistan automatiskt på ”undersökning” och deltagarna verkar inte 
upptäcka att det finns någon valmöjlighet, vilket alltså behöver förtydligas för att användarna ska 
upptäcka och använda funktionen. I designförslaget (se Figur 15) visas de olika valen bredvid 
varandra och valet görs med hjälp av radioknappar, som i utgångsläget står på ”undersökning”. Detta 
gör det tydligt att det finns olika val att göra, men även vad valmöjligheterna är.  
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Figur	  14. Animal Data.  Figur	  15. Designförslag för bokningsval.  

7. Diskussion 
För att se sambanden mellan de resultat som framkommit ur användartesterna kommer här resultaten 
diskuteras tillsammans med den metod som användes för att komma fram till dessa. Det kommer även 
att presenteras en slutsats med allt detta som grund.  

7.1	  Resultatdiskussion	  
Resultaten som presenterats kommer här att diskuteras, designförslagens motiveringar presenterades i 
designförslag vilket innebär att dessa inte kommer att behandlas här.  

7.1.1 Learnability 
Det visade sig inte vara någon signifikant skillnad mellan dag 1 och dag 2 vid tidmätningen av 
utförandet av uppgifterna. Detta beror troligen på tidmätningarna i sig själva, se mer om detta i 7.2.3 
Tid. Det hade även varit fördelaktigt om detta hade mätts under fler dagar för att få fler data att 
jämföra. I och med få deltagare och för få mättillfällen går det ej att generalisera detta.  

7.1.2 Uppgifterna 
Det fanns olika tolkningar av uppgifterna vilket gjorde att försöksdeltagarna utförde dem på olika vis 
och detta har påverkat resultatet. Observationen visade på att uppgiften där deltagaren fick veta att 
djuret var klart för hemgång, uppgift 9A (” Besöket är färdigt, djuret ska få åka hem”), så fanns olika 
tolkningar. Till exempel så valde en deltagare att debitera kunden och tog betalt för de sakerna och var 
därmed nöjd med uppgiften, medan andra klickade på ”klar för hemgång” som fanns i journalen. Detta 
resulterade i att 9A inte testade den funktionen som var tänkt utan att deltagarnas arbetsuppgifter som 
blev notifierade genom uppgiften skiljde sig för mycket åt. Detta visar på att Rubin och Chinsell 
(2008) teori kring att det är viktigt att hitta en tydlig början och tydligt slut följdes, men att slutet och 
början varierade ifrån deltagare till deltagare. Vilket ledde till att uppgiften hade behövt skapas utifrån 
individerna, alltså att fler versioner av den hade varit passande alternativt att den tagits bort.  
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7.1.3 Task success 
En av deltagare ville gärna experimentera när tillfälle gavs till att undersöka programmet och gjorde 
därför ibland extra saker. Detta lär ha påverkat både tiden, men denna var även samma som minskade 
sin task success till TS0 på uppgift 1A trots att denna dagen innan alltså hade fått TS1. Detta 
överensstämmer med observationen som visar att deltagaren testade andra funktioner än dagen innan.  

Eftersom deltagarna i övrigt stod kvar på TS1 eller ökade vid dag 2 skulle detta kunna tyda på att det 
som deltagare en gång har lärt sig sitter till nästa gång de använder systemet. Detta resultat skulle 
kunna tyda på att det fanns learnability i systemet, baserat på task success.  

7.1.4 Självskattning av svårighetsgrad 
Alla försöksdeltagare, förutom deltagare 4, upplevde att 1B var lättare vid dag 2 (se Figur 5, 6, 7 och 
8). Detta trots att det enbart var deltagare 2 som gick ifrån TS0 till TS1. Försöksdeltagare 3 lyckades 
inte med uppgiften vid något tillfälle men upplevde ändå att det var lättare vid det andra tillfället. 
Detta var den enda uppgiften som instruerades vid användartesten då denna var väsentlig för att resten 
av testet skulle gå att genomföra. Detta visar på att försöksdeltagare 2 lärde sig hur denna bokar in 
patienter till dag 2 då denna klarade av det och fick TS1.  

Både försöksperson 1 och 2 upplevde att uppgift 9A blev lättare vid den andra dagen. Försöksperson 1 
gick ifrån ”svårt” till ”väldigt lätt” och försöksdeltagare 2 gick ifrån ”väldigt svårt” till ”lätt”, vilket 
skulle kunna tyda på att det finns tecken på learnability. Däremot så visade task success att 
försöksperson 1 enbart fick 0 på 9A, vilket innebär att personen upplevde att det blev lättare till dag 2 
trots att denna inte använda den tilltänkta funktionen. Försöksdeltagare 2 däremot fick TS1 vid dag 2 
vilket visar på att denna faktiskt lärde sig och även upplevde att det var ”lätt” vid det andra 
mättillfället.  

Försöksperson 4 upplevde att svårighetsgraden inte förändrades på 10 utav de 14 utförda uppgifterna 
(se figur 8). Det var enbart på en uppgift, 4A, som denna upplevde att det blev svårare vid dag 2 (gick 
ifrån ”väldigt lätt” till ”varken eller”). Vid de resterande uppgifterna så upplevde denna att det blev 
lättare vid det andra mättillfället. Detta var den enda deltagaren som hade bekantat sig med systemet 
innan användartestet vilket kan ha bidragit till att denna inte ändrade sin uppfattning markant ifrån de 
olika mättillfällena. Det skulle kunna visa på att denna redan har lärt sig mycket utav det som 
uppgifterna behandlar och att denna då inte visar på någon upplevd learnabiltiy.  

Det var enbart deltagare 2 som upplevde några av uppgifterna som ”väldigt svår”. Vid dag 2 så var det 
enbart 3A som denna upplevde som ”svår” och de andra uppgifterna låg på 3 (”varken eller”) eller 
högre upp på skalan. Detta tyder på att deltagaren upplevde systemet som enklare vid dag 2 och detta 
skulle kunna möta kriterierna för att användaren är tillfredsställd (= satisfied). 

Försöksdeltagare 1 valde aldrig ett alternativ som låg under 3 (”varken eller”), utan verkade uppleva 
systemet som sådant eller ”lätt” och ”väldigt lätt”.  

Trots att det enbart var en deltagare som vid andra mättillfället lyckades hitta den tänkta funktionen till 
uppgift 1D så upplevde deltagarna uppgiften som ”lätt” eller ”väldigt lätt”.  

7.2	  Metoddiskussion	  
Varje individuellt test var beräknat att ta ungefär 30 minuter beroende på hur många uppgiften en 
deltagare utförde, detta fastslogs av pilotstudierna som gjordes. Denna tid dubblerades i vissa fall vid 
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användartesten då deltagarna hade mycket som de ville delge och retrospektiv Tänka-Högt blev 
väldigt uttömmande.  

Det uppkom problem med systemet, då detta inte direkt reagerade på input, såsom att en deltagare 
kunde trycka men att inget hände. Detta problem uppstod och var mest tydligt under sista 
användartestet vid det första mättillfället, dag 1. Problemet blev omhändertaget av Mon 7 och fanns ej 
under dag 2.  

7.2.1 Uppgifterna 
Till en början fanns det som max 16 uppgifter för deltagarna att utföra, dessa minskades med två då 
det hade skett förändringar i den versionen av systemet som testet utfördes på. Detta upptäcktes under 
första testdagen och då fanns det inte tid att skriva om de sista två uppgifterna (3B och 4B) som 
behandlade åtgärder, därför ströks dessa.  

För att se vad för funktioner och hur deltagarna gick till väga så tillrättavisades de så lite som möjligt. 
Däremot rättades inbokningen av kunder och patienter om denna utfördes på felaktigt vis eller om 
deltagaren inte lyckades, för att detta annars skulle skapa problem med följande uppgifter.  

Det fanns ibland lösningar som ”fungerade”, det vill säga att deltagarna förde in informationen i 
systemet men inte med hjälp av eller via den önskade funktionen. Detta påpekades inte vid det första 
mättillfället, eftersom det fanns chans att deltagarna skulle upptäcka funktionen när de utförde en 
annan uppgift. Vid det andra mättillfället förklarades en del funktioner för att lämna deltagarna med en 
känsla av att de hade lärt sig något nytt och fått ut något positivt av att delta.  

Deltagarna kan ha tolkat uppgifterna olika, vad som efterfrågades och vad som skulle göras för att en 
uppgift skulle klassas som klar. Vad som är ”klar för hemgång” kunde skilja sig från vad en person har 
för arbetsuppgifter. En veterinär till exempel valde ”klar för hemgång”-knappen i djurets journal 
medan det för receptionisten innebar att denna debiterade och tog betalt för besöket. Detta pekade på 
att uppgifterna eventuellt hade svårt att täcka in en exakt funktion då arbetsuppgifterna skiljde sig åt 
mellan de olika yrkena. Detta resulterade i att 9A inte valdes ut för omdesign, trots att denna i övrigt 
fyllde kraven för att det skulle skapas ett designförslag.  

Även om uppgifter hade anpassats för att alla olika yrkesrollerna fanns det frågor som lämnade rum 
för tolkning av försökspersonerna. Detta skapade problem på det viset att dessa resultat som kom fram 
ur sådana uppgifter inte går att generalisera. Utifrån Tullis och Albert (2008) och Rubin och Chinsell 
(2008) skapades frågorna med en tanke att det skulle finnas tydlig start och slut för uppgiftens 
utförande. Vid de frågor som det fanns tolkningsutrymme för deltagarna uppfylldes inte detta och 
uppgiften gick därmed inte att lämna någon tillförlit till.   

7.2.2 Task success 
Eftersom TS1 och TS0 enbart användes vid analysen hade det antagligen räckt att använda sig av 
dessa två som bedömningskriterier. Precis som Tullis och Albert (2008) tar upp så fungerar binär 
success att använda. Task success visade på de funktioner i programmet som var bristfälliga och som 
valdes ut till omdesign. Att använda sig av task success passade i användartesterna och tydliggjorde 
var problemen fanns. Eftersom det innan definierades hur en deltagare lyckades, delvis lyckades eller 
misslyckades med en uppgift kunde detta följas i enlighet med Rubin och Chinsell (2008) teori kring 
successfull completion criteria (SCC). En bidragande faktor till att task success fungerade bra var att 
vilken funktion som skulle testas i och med en uppgift tydliggjorde huruvida en deltagare lyckades 
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eller ej. Detta påvisar att de teorier som finns kring task success fungerar bra och att detta är en metod 
som är fördelaktig att använda sig vid användartester.  

Task success valdes som komplement till tidtagningen för att se på learnability, detta för att täcka in 
fler aspekter av användandet. Detta för att tidtagningen kan vara missvisande på så vis att denna inte 
speglar försökspersonens prestation i syn på korrekt användande av de funktioner som finns i 
systemet. Deltagare kunde anse sig vara klara, detta trots att de inte hittat den funktion som skulle varit 
fördelaktig att använda vid lösandet av en specifik uppgift, vilket gör att tiden ibland inte visar på hur 
bra det går för användaren. Därför bör flera metoder och mätningar av denna typ kombineras för att 
kunna se på learnability.  

7.2.3 Tid 
Deltagarnas förmåga att skriva på tangentbord kan ha påverkat tidtagningen, då några uppgifter 
involverade kortare texter som skulle föras in i systemet. Det kom kollegor till dem och frågade saker 
under tiden, vilket speglar en naturlig situation, men detta har antagligen påverkat tiden.  

Tidtagningen kan ha påverkats av var i systemet en deltagare befann sig när en denna startade en ny 
uppgift, eftersom detta skiljde sig ifrån person till person, men även från gång till gång. Alla 
deltagarna stannade när de ville och startade därifrån när nästa uppgift utfördes. 

Det hände att deltagare blev nyfikna på systemet och dess funktioner under tiden som de utförde en 
uppgift och avvek då momentärligt ifrån uppgiften för att läsa/skriva i något mer. Dessa små 
utsvävningar kan ha påverkat tiden i dessa fall, men visar snarare hur en användare skulle kunna 
undersöka systemet under tiden som denna utför arbetsuppgifter.  

Därför hade det kanske varit fördelaktigt om det vid början av testet hade påpekats att tidtagning 
skulle ske och att fokus då skulle funnits på att utföra uppgiften på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Detta skulle kanske kunna ha lett till andra resultat och då kunna påvisa att det fanns learnability i och 
med systemet. De problem som påpekats med tidtagningen bör tas i beaktning och kan ses som 
lärdomar till framtida studier kring användandet av system.  

7.2.4 Självskattning av svårighetsgrad 
Det kan vara så att det fanns deltagare som upplevde att det skulle kunna vara genant att erkänna att 
denna tyckte att något var svårt, detta trots att testet var anonymt. Det skulle även kunna vara så att en 
deltagare inte ser det som att det var systemet som var svårt utan tar på sig skulden för den upplevda 
svårigheten, och därmed sätter den upplevda känslan högre (=lättare) än vad denna egentligen tyckte.   

7.2.5 Inlärning 
Eftersom flera av deltagarna delade arbetsplats kan dessa ha pratat med varandra efter första tillfället 
och då berättat om svårigheter eller upptäckter de gjort under testets gång. Detta skulle kunna ha 
påverkat det andra mättillfället, detta i enlighet med Riemans (1996) teori om att deltagare pratar med 
kollegor om det är något de inte förstår.  De var inte ombedda att undvika att prata med varandra efter 
testet, då detta speglar en naturlig arbetssituation där kollegor kan dela med sig av sin 
(nyvunna)kunskap.  

7.2.6 Validitet 
Det hände att det kom medarbetare och frågade deltagaren saker under tiden som testen utfördes vilket 
inte undanbads för att behålla den naturliga situationen och för att få hög ekologisk validitet. 
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Interaktionen som skedde mellan kollegor kunde ibland ske i samma rum alternativt i närheten, vilket 
speglade arbetssituationen som deltagarna i fortsättningen kommer använda systemet i.  

7.2.7 Analys 
Eftersom deltagarna inte fick någon guidning eller hjälp vid något utav tillfällena fick de själva avgöra 
när de var klara med en uppgift. Detta innebar att deltagarna kunde avsluta en uppgift trots att denna 
kanske inte var korrekt utförd. Personer som då bedömdes ha TS0 på task success räknades inte med i 
tidsanalysen eftersom de skulle kunna ha gjort något helt annat än vad uppgiften efterfrågade och då 
skulle tiden kunna vara mycket längre alternativt kortare. Detta gick emot Tullis och Alberts (2008) 
rekommendationer om att alla deltagare bör tas med om moderatorn inte avbrutit dem, detta valdes 
dock att bortse ifrån av tidigare nämna anledningar.  

8.	  Slutsats	  
Det visade sig att det inte fanns någon statistisk skillnad mellan tiderna för utförda uppgifter dag 1 
jämfört med tiderna dag 2. Detta tyder på att det inte fanns någon learnability i systemet i avseende på 
tiden som det tog att utföra en uppgift på. Däremot så visade task success att deltagarna antingen 
kvarstod på sin task success eller ökade till dag 2, det vill säga att försöksdeltagarna lyckades med 
samma uppgifter dagen efter alternativt lyckades med fler uppgifter.  

Utifrån task success valdes uppgifterna 3A, 4A, 1A (ur två aspekter) och 1D och de funktionerna som 
dessa representerade ut för att skapa nya designförslag. Detta resulterade i fem nya designförslag. 
Uppgift 3A och 4A slogs ihop till en och samma funktion vilket innebar att enbart ett förslag för dessa 
två uppgifter presenterades. Det fanns två tydliga problem med uppgift 1A vilket då delades upp i två 
olika designförslag för att lösa de två problemen.   

9.	  Framtida	  forskning	  
Eftersom det sedan tidigare inte finns så tydliga riktlinjer för hur learnability ska mätas skulle dessa 
mätningar kunna ses som en startpunkt för framtida studier. Task success bedömdes i detta fall utifrån 
observationer, som alltid vid task success behövs det tydliga kriterier för denna bedömning.  Detta för 
att mätningarna ska få hög reliabilitet och för att detta tydligt ska gå att spåra och finnas tillgängligt för 
framtida användning. Tidtagningen som även skulle bedöma huruvida det fanns learnability i systemet 
ansågs vara en bra metod, även om det i denna studie fanns problem med denna del. För att 
tidtagningen ska bli givande på fler plan bör försöksdeltagarna i framtida försök informeras om att tid 
tas för att denna ska prestera på bästa vis. Det svåra med denna typ av tidtagningsmätningar är att i 
fortsättningen behålla ekologisk validitet. Det är viktigt att system av denna typ testas i en miljö som 
speglar användandet för att se vad det kan finnas för för- och nackdelar i den stora bilden. Fördelaktigt 
vore det om dessa typer av mätningar skedde vid flera tillfällen och då på en större mängd användare. 
Detta behöver testas på fler system och flera olika typer av system. Det vore intressant om dessa 
mätningar som tillämpades kunde bidra till standardiseringar kring hur learnability ska mätas. Som 
tidigare nämnt så kan tidtagningen motstrida den naturliga situationen som kan spegla den verkliga 
arbetssituationen som en deltagare befinner sig i. Det hade därför varit av intresse att i framtida 
forskning lägga till flera tillvägagångssätt där människa-teknikinteraktion och helheten ses till som 
ännu ett perspektiv.  
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Bilagor 

1. Funktioner som bör testas 
 

Skapa ny kund 1A 

Boka ifrån befintlig kund/välja från olika djur på en och samma kund 1B 

Ändra bokning 1C 

Boka operation ist för undersökning 1D 

Ta bort bokning 1E 

Ankommit/För in vikt 2A, 2B 

Maxkostnad/Hitta försäkringsbolag 3A 

Lägg till varning 4A 

Skriva anamnes 5A 

Skriv in status 6A 

Skriv in behandling 7A, 2A 

Lägg till diagnos 7A 

Debitering 8A 

Klar för hemgång 9A 

Skriv in åtgärd 3B 

Fyll i att åtgärd är gjord 4B 
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2. Användartest med intervjumall 
Tack! 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta om du känner för det. Dina svar 
kommer vara anonyma. Det finns inga svar som är rätt eller fel, så känn ingen press med dina svar 
eller utförandet av uppgifter. Detta kommer att ta mellan 15-30 min, lite beroende på hur många 
uppgifter du kommer göra. Om det är något som är oklart får du ställa frågor när du vill under 
testningen. 

Jag kommer börja med att ställa några frågor och därefter kommer du få göra några uppgifter i 
systemet och när det är klart kommer jag fråga lite fler saker.  

Jag kommer spela in vad du säger, är det okej? 

Före 

• Ålder 
• Vad har du för befattning här? 
• Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  
• Tidigare datavana? 

o Hur ofta använder du datorn i veckan/dag? (timmar) 
o Vad gör du för typ av uppgifter? (email, betala räkningar, surfa, programmera, spela 

etc) 
• Vad har du för tidigare erfarenhet av Animal Data? 
• Vad har du för tidigare erfarenhet av liknande system?  

o Hur ofta har du använt det?  
o Vad har du gjort i systemet? 

• Hur har du använt Animal Data?  
o Hur ofta? 
o Vad har du gjort i systemet?  

Instruktioner 

Du kommer få göra några uppgifter, skulle det vara några uppgifter som inte skulle ingå i dina dagliga 
arbetsuppgifter kan du säga det och hoppa över den uppgiften. För övrigt är det bara att göra precis 
som du skulle göra om det var en vanlig arbetsdag. När du har gjort uppgifterna kommer jag be dig att 
återberätta hur du gick till väga och vad du tänkte när du gjorde dem. Men som sagt så finns det inget 
rätt eller fel sätt, så gör precis som du skulle göra en vanlig dag. Gör uppgifterna i den takten som du 
skulle göra om du var på jobbet med en kund.  

När tidboken ber om inloggning skriver du i MH. 

När du läst klart en uppgift och är redo att starta så kan du säga till. Säg även till när du anser dig vara 
klar med en uppgift. 
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Efter varje 

• Berätta hur du gick till väga för att lösa de olika uppgifterna och varför du gjorde som du 
gjorde. Berätta även om hur du tänkte och kände under tiden, hur du upplevde systemet.   

• Vad var det som du upplevde svårt/lätt? 
 

Efter uppgifterna 

• Vad det något i uppgifterna som skiljer sig väsentligt ifrån hur du arbetar i vanliga fall?  
• När du använder andra program och stöter på problem, hur brukar du lösa dem?  
• När du tittar i journalen, vad är det för information du oftast letar efter? 
• Åtgärderna, vem är det som oftast utför de sakerna?  
• När du går igenom djurets status, vad och hur gör du?  

o Har du en checklista?  
• Vad är viktigt att få med i behandlingsbeskrivningen?  
• Brukar det ingå uppgifter i behandslingsbeskrivningen?  

o Isf vad för typ av uppgifter?  
o Och hur visas det att dessa är utförda?  

• När brukar du fylla i journalen?  
o Vad är det längsta det kan gå tills journalen är uppdaterad?  

• Angående anamnes, hur mycket brukar du skriva i?  
o Vad för typ av information vill du få med där? (Listor, medicinering) 

• Något annat som du vill delge?  
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Scenario 1 

1.B) En befintlig kund, Anna Nevonen, ringer och säger att hennes hund kissar ofta. Ni kommer 
överens om att det är bäst att boka en tid. Hon ber om att få en tid på förmiddagen.  

 

1.C) Anna Nevonen ringer tillbaka och undrar om det finns någon senare tid idag, för det har kört ihop 
sig på jobbet. Boka om kunden till en ledig tid i eftermiddag. 

 

2.A) Anna Nevonen kommer in med hunden Aaron, den vägs och väger 6 kg. För in det i systemet.  

 

3.A) Kunden undrar hur mycket det kan komma att kosta, eftersom hon max kan betala 2000 kr. För in 
informationen och se om hunden är försäkrad och i vilket bolag. 

 

4.A). Anna Nevonen delger även att Aaron har en tendens att bitas. För in den nya informationen. 

 

5.A) Inne i undersökningsrummet berättar ägaren att hunden har kissat ovanligt mycket, Aaron dricker 
även väldigt mycket. För in informationen i systemet. 

 
6.A) Undersökning av djuret sker och allt ser bra ut. För in detta i journalen.  

 

7.A) Du tar ett urinprov och får reda på att det finns bakterier och ställer diagnosen urinvägsinfektion. 
För in detta i journalen.  

 

8.A) Debitera Poliklinikavgift och Hill´s I/d Canine 5kg som kunden önskar att köpa.  

 

9.A) Besöket är färdigt, djuret ska få åka hem. 
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Scenario 2 

1.A) Anders Johansson ringer och är nyinflyttad till staden och vill undersöka sin perserkatt Missy. 
Anders berättar att han bor på Rydsgatan 1, Linköping 123 45 och att man kan nå honom på 070-123 
4567. Missy är född 2011-05-29. Han vill boka en hälsokontroll för Missy.  

 
1.D) Leif Helgesson ringer för att boka tid för operation av sin hund Max. Tiden får gärna vara på 
förmiddagen.  

 

1.E) Problemet som Anders Johansson hade med sin katt, Missy,  har löst sig på egen hand och Anders 
vill nu avboka besöket.  
 

2.B) Kristina Wendel har en tid bokad för att hennes katt ska vaccineras. De har nu kommit till 
kliniken. Katten mår bra och har varit på kliniken för ett år sedan. Vaccinationen utförs. Uppdatera 
journalen.  

 

3.B) Gå in på Inneliggarlistan och välja Visa journal för  Amadeus som ägs av Livia Frischer. Lägg 
till en åtgärd, att han ska matas med c/d foder. 

 

4.B) Signera att Amadeus ätit bra vid 12:00.  
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Uppg. 
På en skala mellan 1-5 hur ofta utför du den här typen av uppgifter: 

1. Aldrig 2. månaden 3. 1-2ggr/ veckan  4. Dagligen 5. Flera ggr/dagligen 

O O O  O O 

 

På en skala mellan 1-5 hur upplevde du att det var att utföra uppgiften: 

1. Väldigt svårt 2. Svårt 3. Varken eller  4. Lätt
 5. Väldigt lätt 

O  O O  O O 
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3. Protokoll 
 

• Se vad som används, åtgärd/medicinering/behandling/recept 

 

Task success 

• 1=Success om deltagaren klarar av uppgiften utan att be om hjälp. Success om deltagaren inte 
behöver göra om. 

• 0,5=Partial success om deltagaren ber om hjälp.  
• 0=Fail om deltagaren ger upp. Fail om deltagaren anser sig vara klar med uppgiften men att 

det inte stämmer överens med hur systemet är tänkt, så som medicinering fylls i som åtgärd 
eller om varning enbart skrivs i anamnese och inte i varningar.  

 

Som max 16 uppgifter
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Uppg. 

TASK: OBS: 

 

 

 

 

 

 

 

TID:  FÖLJD:  

 

 

 

 

 

Uppg. 

TASK: OBS: 

 

 

 

 

 

 

 

TID:  FÖLJD:  
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4.	  Transkriptioner	  
FP1 DAG 1 

FÖRSÖKSPERSON 1  
DAG 1  

P1 = försöksperson 1 

I= intervjuare 

3A  

1. P1: nu är vi inne på saker som inte jag har riktigt ens har 
letat efter så jag tror ju inte att vi ska gå in i journalen 

2. P1: men ja ska ju kunna ge henne ett någorlunda () 
konstadsförslag  

3. (.)  
4. P1: ah ja asså 
5. P1:  nu går ju ja in på listan för ja har ju sv[årt att] säga 

vad de  
6. I:       [okej] 
7. P1: olika sakerna kan kosta när ja aldrig vet exakt vad 

veterinären gör 
8. I: näe 
9. P1: nu vet jag ju att de har agria å då vet ja ju ungefär vad 

de kosta  
10. I: kan du berätta lite varför du gick dit du ju å vad du kände 

å så 
11. P1: ah det är ju nytt! vi ska se vad jag va inne på 
12. P1: då går vi tillbaka till kunden igen jag undra hur jag 

gjorde det 
13. () 
14. P1: det här är ju då vad jag tyckte var tokigt o de tror ja ju 

att de håller på och jobbar på  
15. P1: åh jag letade ju som sagt man är ju inte riktigt med på 

vad man letar efter  
16. P1: Ah jo det var ju egentligen bara för att dubbelkolla som 

det va  
17. Från början hade den ju ett försäkringsbolag och det var ju 

ett skäl på att jag letade på båda kunden och djuret och det 
var väl ungefär så jag tänkte man hittar ju inte så man får ju 
leta lite 

18. I: varför kände du att det var krånligt? 
19. P1: för att jag inte hitta å inte så snabbtänkt när det gäller 

datorer så hittar inte  

 

4A.  
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20. P1: om dom säger de i telefon måste ja ju gå in å skriva de åå 
dåå--eehm  

21. () 

Ca 18.00 

22. P1: där hade ja ju skrivit in det om ja fick det i telefon 
23. I:      mm 
24. P1: annars så eh dom skriver de väl i ee nähe det gick inte hä 
25. I: oj! De va ju inte så bra  

 

1A 

26. I: då kan du berätta vad du gjorde, vad du tänkte, kände å 
förväntade dig 

27. () 
28. P1: nja, det kändes väl ganska bra nu gäller de ju bara att 

hitta de olika för att man inte riktigt är van vid att göra de 
ja annars känns det nog ganska okej.  

29. P1: jag hade väl lite svårt att titta på fel djur på fel sida 
bara för det växla ju lite asså ah. 

30. P1: fast de tro ja bara är en enkel vanesak de tro ja inte är 
nått som är nått krångligt 

31. P1: Fast det är nog första djuret som jag har skrivit in ha 
32. () 
33. I: vad upplevde du va lätt? 
34. P1: nja asså de man se ju lätt va man ska klicka i de va ju 

ännu lättare om allt fungerade som det skulle 
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FP DAG2 

FÖRSÖKSPERSON 1  
DAG 2 

P1 = försöksperson 1 

I= intervjuare 

3A 

1. P1: ja de ä ju-u svårt att säga e-exakt då men ja går ju oftast 
in å gissar vad de kan göra å vad de kan komma å kosta då 

2. I: mm! Å om kunden eh framför att såhär mycket kan ja bara 
betala var för du in de 

3. P1: eh. (.) bra fråga 
4. () 
5. P1: frågan e om ja kommer in i jorna-- där kommer ja in åh nu! 
6. () 
7. P1: ah, 
8. I: mm! Hur tänkte du när du letade om vad du ville föra in 
9. P1: de finns ju på journalena  
10. I: mm 
11. P1: så det är väl bara att gå in dä å föra in maxbelopp 

för kunden 

 

1A 

12. P1: jaha nähe, nu får ja ju inte upp honom när ja söker 
13. I: näe för att den andra sparades [inte  

 ] 
14. P1:        [sparades inte ] 
15. I: han sparades inte för du hade inte fyllt i 

telefonnummer 
16. P1: nähe! 
17. I: då tror ja den inte sparas alls 
18. P1: jaha, men de ä väl dumt! Ha ja glömt en siffra så 

tycker ja den säger gör om istället då 
19. I: mm! De va lite en varingstext va de en röd  
20. P1: ok-ej, den missa ja helt klart,  
21. I: mm 
22. () 
23. P1: men för ja- ja vet inte  om ja glömt men de måste ju 

va lättare att komma till djur när ja lägger in patienter eller 
när ja lägger in ett djurnamn när ja att komma till patienten  

/--/ 
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24. P1:men när ja tryckte på spara så fick ja väl inte den 
röda efter ja hade tryckt på spara  

25. I: jo då dök de upp en röd text precis bredvid 
telefonnummret  

26. P1: aha! Den missa ja  

/--/ 

27. I: ja, hur tänkte du här, hade du några funderingar eller 
blev det några problem längs vägen 

28. P1: ja! De blev ju problem eeh men de blev ju för att ja 
inte läst ordenligt  

29. () 
30. P1: ja tycker såhär om man lägger in en djurägare när man 

har den i telefon känns det som att det är lite många klick för 
att komma å boka in allting eeh eeh då skulle jag tycka att det 
skulle kännas skönare att liksom ha allting på en gång å fyller 
i uppgifterna 

31. P1: nu ska du klicka dig fram till nästa sida ida får ja 
ju upp allt så skriver ja allt på samma sida 



Kandidatuppsats  Malin Niklasson 
729g30  890625-2906 
  Malni473 
 

46 
 

FP DAG 1 

FÖRSÖKSPERSON 2 

DAG 1 

P2= försöksperson 2 

I= intervjuare 

3A 

1. I: kan du berätta vad du tänkte när du gjorde 
2. P2: jag tänkte hh att ja gick in på journaler  
3. I: m! 
4. P2: å sen kollade ja här å såg försäkringsbolag agria å så såg 

jag ju att det faktiskt stod anteckning här å tänkte att då kan 
man ju skriva in på den  

5. I: m! 
6. P2: att de e max 2000 kronor så de gjorde ja å så tryckte ja på 

redigera å så kom ja in så sparade de  
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FP2 DAG 2 

FP 2 

P2= försöksperson 2 

I= intervjuare 

 

1. p2: de va inte dä för ja hittade de igå när jag skulle föra in 
2000 kronor jag vet att agria står dä de vet ja 

2. I: mm 
3. P2: men de va nånting man kunde hitta någon annan stans  
4. P2: ehm jag tror det var inne på debitering men ja kan inte 

hitta ja! Jag hade bara valt att skriva in de i anteckningar 
här ehm max 2000 men ja vet att det inte är de asså de e inte 
de som är helt rätt de e nått annat man kan göra men ja fatta 
inte vad de är för nån stans  

5. I: mm men de är så du hade gått tillväga? 
6. P2: ah  
7. I: mm () var de nått speciellt du tänkte kring de?  
8. P2: ehm- ba att ja visste att agria finns dä men att jag 

fortfarande inte vet va ah den finns här inne där det stod 
maxkostnad men den kan ja inte hitta tillbaks till den kommer 
ja hitta sen på någon annan uppgift säkert 

9. I: mm 
10. P2 så ska ja försöka komma ihåg de då.
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FP3 DAG 1 

FÖRSÖKSPERSON 3 

DAG 1 

P3= försöksperson 3 

I= intervjuare 

1. P3: hm nu måste ja tänka 
2. () 
3. P3: ä de dä ja ska skriva ? 
4. () 
5. P3: näe! Hur va de ja gjorde ja fattar ju att det måste ju va 

en anteckning de ska hålla på med hunden måste ju få veta att 
han kan bitas! men vad fasiken får ja över vete katten, då ska 
de ju betala då är de ju- de borde ju va på bokningen då kan de 
va dä! 

6. P3: Näe,  
7. P3: de måste ju va dä den informationen åh då, 
8. () 
9. P3: nu blev ja lite osäker! Ja förstår att den behöver va där 

eller där eller är de där den ska va 
10. () 
11. Hörbara klickljud 
12. P3: men nu sitter den ju där 
13. I: mm, du är nöjd med den där? 
14. P3: ah (xx) 
15. I: hur tänkte du när du skulle fylla i de? 
16. P3: eh jag tänkte att de här måste ju va när de ska ta in 

den här hunden å då måste de ju ha den där informationen så att 
de vet hur de ska handskas med den å då tänkte ja va ser man de 
här i och med att jag inte har gjort det här går de in och 
tittar på journalerna näe de går väl naturligtvis in på 
bokningarna först vad är det för någonting som kommer  

17. P3: eeh vad är det för hund å-åh då står det 
dagsinformationen vad har de sökt för antar ja å sen så 
varningsgrejer dåra så det va så ja tänkte
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FP DAG 2  

P3= försöksperson 3 

I= intervjuare 

1A 

1. P3: där va han  
2. () 
3. P3: ska vi se telefonnummer 
4. () 

P3: där ja 
5. () 
6. P3: vänta nu den där behöver jag ju inte ha å så får jag boka 

in då ligger han i rullarna då går vi in i tidbokningen  
7. (.) 

// 

8. P3: och hur jag tänker jag nu  
9. P3: datumbokning men det va ju de jag höll på me  

// 

10. I: lägg till nytt djur 
11. P3: jaja! Naturligtvis! då skriver ja i här? Näe! Vänta nu! 
12. () 
13. P3: jaha [ne] ja måste upp dä 
14. I:       [jo] 
15. P3: för ja blev osäker på 
16. I: mhm! 

P3: jaha då skriver ja i namn på hono-- på katten då!  
17. // 
18. P3: asså de ä ju inte så svårt man e ju så fladdri i skallen 

nä man gjor de här tre fyra gånger så är de kommer ju sitta i 
ryggmärgen de ä bara jag som ä så ovan som åså kanske jag e 
lite för snabb med knapparna så ba va gjorde ja nu. 

19. I: m! 
20. I: var det någonting speciellt du tänkte på när du letade å-åh  
21. P3: asså först måste ja ju få in den i rullarna hur skriver 

måste ju få in en ny kund men-åh så för när man ska boka in 
patienten så måste de ju finnas va e de för en som kommer 
liksom såhä  

22. P3: men sen så börja ju ja fladdra ja vet inte  
23. *skratt* 
24. P3: å tappa de där lite granna
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FP4 DAG 1 

FÖRSÖKSPERSON 4 

DAG1 

P4= försöksperson 4 

I= intervjuare 

3A 

1. P4: jag kan svara på frågan i alla fall att det kommer 
understiga tvåtusen kronor  

2. I: mm 
3. P4: så långt kommer ja men ja skulle gärna vilja lära mig hur 

ja för in informationen har ja gjort de här tycker du  
4. I: men om vi säger att du vill föra in någonstans att kunden 

max kan betala tvåtusen? 
5. P4: aah precis då skulle ja skriva ner de där  
6. () 
7. P4: maxkostnad två tusen så! Skulle ja ha gjort då tror ja 
8. I: m! 
9. I: då ska vi se hu tänkte du när du fick den uppgiften att du 

skulle gå tillväga  
10. P4: ungefär så här ungefär som ja gjorde men tyvärr så går 

jag bet på att se om hunden är försäkrad om i vilket bolag  

// 

Runt 23:00 

11. P4: men det kanske du vet bättre 
12. I: jag försöker inte leda dig utan vill veta vad du tänker 

så vart tyckte du att det skulle finnas 
13. P4: här! 
14. I: på ägaren?  
15. P4: på ägaren för det är vi vana vid för de står i den 

uppgiftsrutan i de vanliga journalerna vi får  
16. I: ahkej 

 

4A  

runt 26:00 

17. P4: ja nån särskild anteckning om detta mm,  
18. P4: va ska ja lägga in de  
19. () 
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20. P4: ja skulle i och för sig först lägga in de i anamnesen  
21. // 
22. P4: men min uppgift är ju att ja ska föra in den 
23. () 
24. P4: så får vi se om de är rätt å fel  

// 

25. I: å sen där här då den bits hur tänkte du då 
26. P4: ja att ja ska informera nästa för att ja får ju reda 

på de först när ja pratar med ägarn att den är lite bitsk eller 
så är ja den första som märker de utan att ägaren säger de å då 
blir det min första uppgift i anam[nes]en  

27. I:    [mm] 
28. P4: å de bli också nånting som ja kan föra vidare när han 

journalen ifrån det förra besöket vilket man gör! Då ser han 
min notering där å kanske ja skulle skriva de i understuket 
eller färgat  

29. I: m! 
30. P4: eeeh för va ska man annars kunna se de för nånstans ja 

kan inte se något annat ställe som ja kan stoppa in de nånstans 
när de gälle de måste ju uppenbarligen va i journalen 
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FP4 DAG 2 

P4=försöksperson 4 

I=intervjuare 

4A 

Runt 8:00 

31. I: å hur tänkte du att det skulle vara  
32. P4: ja provade mig fram ja kom inte direkt på jo! Ja 

tänkte så här att ja kom ihåg att ja skrev de i journalen i 
anamnesen igår men då blev ja lite intresserad då ja såg att de 
stod anteckning där nere där stod de anteckning till kassan men 
på de tidigare så stod den bara anteckning å då tänkte ju ja 
att de kunde ju va ett bra ställe att skriva de på kanske 
bättre än att skriva de här  

33. I: mm 
34. P4: men då gick de inte å skriva i de anteckningsfältet 

eeh så därför gick ja å gjorde som ja gjorde igår alltså på 
anamnesen där men ja ser de nu de har inte med din undersökning 
att göra men ja ser de att i anteckning till kassan hade de 
kanske varit lämpligare att skriva i detta eeeh de kan vara bra 
för de å veta också när de ska ta å väga hunden till exempel 
vilket ju dom gör där ute dom kan ju också från början behöva 
veta ifall hunden är bitsk  

35. P4: å ifall de är så att ägaren lämnar den här 
informationen till receptionen så är de ju bra om ja vet de om 
ägaren inte säger de till mig å eftersom receptionen aldrig 
skriver i journalen att de fanns ett fält redan i 
ankomstuppgifterna där de står till exempel under anteckningar 
att hunden är bitsk  

 

 

 

 

 


