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Sammanfattning 
På uppdrag av HOW Solutions AB har användartester utförts på deras applikation NPÖ 

Mobil. Applikationen bygger på det webbaserade systemet NPÖ (Nationell Patientöversikt) 

och ger vårdpersonal (främst distriktssköterskor) tillgång till patienters journaler i sin 

smartphone eller surfplatta vid hembesök. Syftet med studien är att dels se om det finns någon 

skillnad mellan smartphone och surfplatta med avseende på lostness och tid men också att 

identifiera problem i systemet som behöver designas om. För att få en bra överblick över 

distriktssköterskors arbetssätt intervjuades två stycken. Dessa intervjuer låg sedan till grund 

för användartestet som utvecklades. Användartest gjordes på 8 sjuksköterskor och 

distriktssköterskor i Östergötland. Ingen statistisk skillnad mellan surfplatta och smartphone 

med avseende på lostness eller tid kunde påvisas. Däremot påvisades lostness i ett flertal 

funktioner i applikationen och även en del uppgifter som försöksdeltagarna inte lyckades lösa. 

Med grund i de resultaten togs en del designförslag fram för att förbättra applikationen.
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1. Bakgrund 
HOW Solutions AB är ett konsultbolag inom IT- och verksamhetslösningar med fokus på 

portaler, integration och eftermarknadssystem. De är verksamma i Linköping och Stockholm 

och riktar sig till stora och medelstora företag i Sverige men även till kommuner, landsting, 

länsstyrelser, myndigheter och statliga verk.  

Nationell patientöversikt (NPÖ) är en tjänst som gör det möjligt för vårdpersonal att få 

tillgång till patientens journal, oavsett vid vilket landsting/organisation som patienten blivit 

vårdad vid tidigare. I och med den ökade rörligheten och specialiseringen inom sjukvården så 

ökar även patientens kontakt med olika vårdgivare. Dessa vårdgivare har idag egna system för 

journalföring lokalt på vårdinrättningen. NPÖ ger möjligheten för behörig vårdpersonal att ta 

del av andra vårdgivares journaler vilket ger en mer effektiv och säkrare vård. Det är idag ett 

fåtal landsting som är anslutna till tjänsten men målsättningen är att alla landsting och 

regioner ska vara anslutna i slutet av 2012.  

HOW Solutions AB (vidare nämnt HOW) har i samband med detta börjat utveckla en 

applikation för smartphone och surfplattor för att få tjänsten mer mobil. Applikationen 

utvecklades från början under 2011 av Lovisa Johansson och Magnus Kronander i samband 

med deras exjobb. Idén har sedan dess funnits kvar men applikationen har helt omarbetats och 

är i nuläget inte helt färdigställd.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka användbarheten i applikationen och se vilka 

eventuella omdesigner som behöver göras för att förbättra denna. Omdesignskisserna kommer 

sedan levereras till beställaren, HOW. Huruvida det finns någon skillnad med avseende på 

vissa effektivitetsmått mellan surfplatta och smartphone kommer också undersökas.  

Följande frågeställningar ligger till grund för utförandet av studien: 

 Finns det någon skillnad mellan surfplatta och smartphone med avseende på lostness 

och time-on-task? 

 Vilka designförbättringar behöver göras för att få applikationen mer användbar? 

1.2 Applikationen  
Applikationen som använts i denna studie är en prototyp och är alltså inte helt färdigställd. 

För att få en bättre inblick i hur applikationen fungerar så beskrivs den här. Applikationen 

bygger på det webbaserade systemet NPÖ och utvecklarna har replikerat de flesta funktioner 

som finns där. Första vyn som användaren ser är översiktsvyn. På denna vy finns alla nio 

kategorier representerade med klickbara ikoner. Dessa kategorier är: 

 Uppmärksamhetsinfo  

 Läkemedel 

 Översikt 

 Patientinformation 

 Kontakt 

 Diagnos 
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 Mikrobiologi 

 Klinisk kemi 

 Dokumentation 

På alla vyer (även när användaren har klickat sig in på någon kategori) så finns det en 

”menyrad” längst upp i applikationen. På denna rad finns Uppmärksamhetsinfons ikon som 

agerar snabbknapp till kategorin, oavsett var i applikationen användaren befinner sig. 

Nedanför menyraden finns en mindre rad där information om patienten finns, patientens namn 

och personnummer. När användaren har klickat sig in på en kategori tillkommer även en 

meny på menyraden. Denna meny består av genvägar till alla kategorier i applikationen så att 

användaren inte ska behöva gå tillbaka till översiktsvyn för att byta kategori.   

Applikationen finns tillgänglig på både surfplatta och smartphone med Android. Det finns en 

viss skillnad rent designmässigt mellan surfplattan och telefonen. En surfplatta har 

naturligtvis en större skärm än en smartphone och det extra utrymmet har utvecklarna försökt 

utnyttja. Under nästan varje kategori finns det underkategorier. Till exempel Läkemedel; när 

användaren har klickat sig in på Läkemedel får denne upp en lista över alla läkemedel som 

patienten har. Användaren kan sedan klicka på ett läkemedel för att få mer information om 

det. När användaren klickar sig in på en underkategori på telefonen får denne upp en helt ny 

vy, listan med läkemedel försvinner helt och användaren får istället se informationen om den. 

På surfplattan byts inte vyerna ut utan utökas bara. Alltså när användaren klickar på ett 

läkemedel finns läkemedelslistan fortfarande kvar till höger och informationen expanderas ut 

till höger på skärmen. Användaren har alltså en bättre översikt och det krävs inte lika många 

klick för att se information om ett annat läkemedel.  

I applikationen finns även en rad steg som krävs för inloggning då säkerheten är hög i 

applikationen. Denna aspekt av applikationen har dock inte tagits med i studien då det är 

standardiserade steg som måste finnas där och inte kan ändras i så stor utsträckning.  
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2. Teori 
Användbarhet är ett begrepp som många har hört men som inte alla vet vad det innebär. ISO 

(International Organization for Standardization) definierar användbarhet som följande (ISO 

9241-11, 1998): 

” 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.”  

Rakt översatt blir detta:  

I vilken utsträckning en produkt kan användas av specificerade användare för att uppnå 

specificerade mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett givet användningssammanhang.  

Effektivitet och tillfredsställelse för användaren i det givna sammanhanget är alltså centralt. 

Notera dock att det är en specificerad användare i ett givet sammanhang som detta gäller. 

Produkten behöver alltså inte vara användbar för alla utan bara de som faktiskt ska använda 

den. 

2.1 Användartester 
Användartester ger mycket mer information om systemet än vad en enkel utvärdering gör 

(Tullis & Albert, 2008). Vid en typisk utvärdering är det lätt att se de mest uppenbara 

problemen. Inte lika uppenbara mönster och tendenser är däremot svårare att se om det inte 

utförs någon sorts mätning. Det kan också vara svårt att se i vilken utsträckning det här 

problemet finns och huruvida resultaten representerar populationen, hur många faktiska 

användare som kommer ha det här problemet. Genom att göra mätningar under ett 

användartest går det att få reda på detta. Det går att också att ta reda på omfattningen av 

problemet så en korrekt prioriteringslista kan göras för att lösa problemen (Tullis & Albert, 

2008).  

Det är också viktigt att veta målet med studien innan utformningen av den börjar. Det finns 

generellt två tillvägagångssätt som går att applicera; formativ eller summerande. Ett formativt 

tillvägagångssätt utmärks av dess iterativa natur. Alltså att tester av systemet görs under tiden 

det utvecklas. Detta till skillnad från en summerande metod som istället utvärderar systemet 

efter att det är färdigställt och jämför hur väl systemet mäter upp till de krav som ställts. 

Frågor som går att få svar på genom ett formativt tillvägagångssätt är till exempel vilka de 

vanligaste misstagen som användaren gör, vad användaren upplever som frusterande och 

vilka problem som antas finnas kvar när produkten släpps.  

2.2 Försöksdeltagare 
Antalet användare har varit ett hett ämne inom området. Det råder olika uppfattningar om hur 

många användare som faktiskt behövs för att studien ska ge pålitliga resultat. (Lindgaard & 

Chattratichart, 2007) menar att det inte finns något magiskt antal deltagare som gör att alla 

problem hittas. Eftersom anändartester är kostsamma och tidskrävande så bör fokus flyttas 

från optimalt antal användare till att istället ta fram ett bra och representativt test. (Lindgaard 

& Chattratichart, 2007) studie visar på att det inte stämmer att 85 procent av problemen hittas 

med fem deltagare. Den visar också på att det inte kommer fram fler problem om antalet 
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försöksdeltagare ökas. Det är istället viktigare att lägga ner tid på att hitta representativa 

försöksdeltagare snarare än att hitta många försöksdeltagare (Lindgaard & Chattratichart, 

2007).  

Tullis & Albert (2008) skriver också att det är viktigt att ha representativa försöksdeltagare. 

Alltså deltagare som är framtida möjliga användare av systemet. De menar på att det inte 

finns någon regel för hur många försöksdeltagare som behövs för att studien ska bli bra. Det 

är en avvägning som måste göras som beror på vad det är studien ska visa. Om det endast är 

de stora problemen som ska upptäckas som en del av en iterativ utveckling av ett system så 

räcker det oftast med tre till fyra försöksdeltagare. Om det är ett mer omfattande test med fler 

uppgifter eller större delar av systemet som ska testas så krävs det oftast fler deltagare (Tullis 

& Albert, 2008). 

2.3 Task success 
Den vanligaste metoden för att mäta användbarhet är task success eftersom den går att 

applicera på de flesta tester av allt från en hemsida till ett köksredskap och går helt enkelt ut 

på att se om försöksdeltagaren kan lösa uppgiften (Tullis & Albert, 2008). Så länge testet 

innehåller väldefinierade uppgifter går det att använda task success. Det krävs också att 

uppgiften har ett tydligt sluttillstånd (clear end-state), till exempel att försökspersonen hittar 

svaret på fråga eller genomför ett köp av produkt. (Tullis & Albert, 2008) menar på att det är 

viktigt att fördefiniera när försöksdeltagaren har klarat av att lösa uppgiften. Det mest vanliga 

sättet att ta reda på om försöksdeltagaren har klarat uppgiften är att be denne att säga svaret 

när den känner sig färdig med uppgiften. Detta, menar (Tullis & Albert, 2008), kommer helt 

naturligt för försöksdeltagaren. 

Task success representeras bäst binärt, alltså med en 1:a eller 0:a. Försökspersonen har 

antingen klarat uppgiften (task success = 1) eller misslyckats (task success = 0). Genom att 

göra detta blir både insamlandet och analysen av data lättare (Tullis & Albert, 2008).  

2.4 Lostness 
Lostness är ett mått som först introducerades av (Smith, 1996) och har sedan dess blivit ett väl 

vedertaget begrepp. Måttet går ut på att beräkna hur vilse försöksdeltagaren är under lösandet 

av en uppgift. Detta görs genom att antalet unika sidor deltagaren besöker (N), det totala 

antalet sidor som besöks (inklusive återbesök på sidor) (S) och det lägsta antalet sidor som 

krävs för att lösa uppgiften (R) räknas. Lostness räknas sedan ut med hjälp av nedanstående 

formel (Smith, 1996): 

L = √[(N/S-1)
2
+(R/N-1)

2
] 

Givet denna formel är idealet att L = 0, försöksdeltagaren är då inte vilse alls under utförandet 

av uppgiften. Smith (1996) observerade att deltagare med ett värde högre än 0,5 uppträdde 

vilse medan de med ett värde lägre än 0,4 inte var vilsna. För värden mellan 0,5 och 0,4 

rekommenderar Smith (1996) att individuella bedömningar utifrån observationer bör göras.  

Exempel: 

Försöksdeltagaren Lisa ska ta reda på information om produkt C1, för att lösa denna uppgift 
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krävs det att Lisa minst besöker tre sidor, R=3 (Figur 1). Lisa har dock lite problem med att 

hitta produkt C1 och klickar runt en del i systemet innan hon hittar rätt (Figur 2). Antalet 

unika sidor Lisa besöker är sex stycken, N=6, men Lisa gör totalt nio sidbesök, S=9, då hon 

besöker tre sidor två gånger.   

  

Figur 1 

 

Figur 2 

  

2.5 Time-on-task 
Time-on-task är ett bra sätt att mäta effektiviteten hos ett system. Tiden det tar att utföra en 

uppgift säger mycket om användbarheten i systemet (Tullis & Albert, 2008). (Tullis & Albert, 

2008)) menar på att det är extra viktigt att mäta time-on-task när funktioner i ett system 

används vid upprepade tillfällen. Ju oftare en funktion används desto viktigare blir det med 
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effektivitet vid användandet. Det är därför en bra metod för att beräkna tidseffektivitet och då 

också kostnad för att använda ett system jämfört med ett annat.  

Data samlas enklast in med hjälp av ett tidtagarur. Tiden startas då när försöksdeltagaren 

börjar utföra uppgiften och stoppas när deltagaren är färdig med uppgiften. Data organiseras 

vanligtvis i sekunder och minuter. Att veta när tiden ska startas är oftast inga problem. Om 

försöksdeltagaren blir ombedd att läsa uppgiften högt eller säga när denne läst uppgiften så 

startas klockan då. När tiden ska stoppas kan dock vara lite mer diffust. Det bästa sättet att 

lösa detta på är att låta försöksdeltagaren verbalt säga svaret denne kommit fram till eller till 

och med låta deltagaren skriva ner det. Dock finns det situationer då det inte riktigt är säkert 

at de har kommit fram till svaret. I vilket fall så bör klockan stoppas när försöksdeltagaren har 

slutat interagera med produkten (Tullis & Albert, 2008).   

2.6 Tänka högt-protokoll 
Olika tänka högt-protokoll används ofta i användarstudier men validiteten i metoden är 

diskutabel. Studier har visat på att när tänka högt-protokoll används under utförandet av 

uppgifter så påverkas försöksdeltagaren på så sätt att det tar längre tid för dem att lösa 

uppgifterna om de samtidigt ska berätta vad de tänker (Hertzum, Hansen, & Andersen, 2009). 

Det kan också medföra att försöksdeltagaren ändrar sina handlingar när denne är tvungen att 

sätta ord på dem.  

En lösning på detta problem är att istället använda ett retrospektivt tänka högt-protokoll. 

Alltså att användaren efteråt får berätta hur denne tänkte och kände under utförandet av 

uppgiften. Denna procedur görs alltså efter varje uppgift. Metoden har visat sig vara både 

valid och reliabel (Guan, Lee, Cuddihy, & Ramey, 2006). De problem som oftast förknippas 

med vanliga tänka högt-protokoll är att användaren blir negativt påverkade av att behöva prata 

under utförandet och att det krävs mycket av användaren för att verbalisera de tankar denne 

har under utförandet vilket påverkar koncentrationsförmågan (Guan et al., 2006). Genom att 

istället använda en retrospektiv metod så försvinner dessa problem och användaren kan 

istället rikta sin fulla uppmärksamhet mot att lösa uppgifterna. 

2.7 Self-reported measures 
Med självrapporterande mätningar (self-reported measures) går det att ta reda på hur 

användaren känner inför systemet. Mätningarna sker genom att försöksdeltagaren själv får 

rapportera hur denne tänkte eller kände under utförandet av uppgifterna, därav namnet. Data 

kan samlas in på en rad olika sätt, bland annat genom intervjuer eller enkäter. I dessa ingår då 

olika sorters skalor och ofta öppna frågor. De attribut som frågorna bör kretsa kring är nöjdhet 

kring användandet, hur lätt det var att använda, terminologin och dylikt (Tullis & Albert, 

2008).  

För att enklast samla in självrapporterad data används oftast någon typ av skala. Den 

semantiska differentialskalan utvecklades av Osgood, Suci, & Tannenbaum (1957). En 

semantisk differentialskala en 5- eller 7-gradig skala bestående av motsatta ord. Till exempel 

”bra/dålig” eller ”stark/svag”. Det viktiga vid användandet av en semantisk differentialskala 

är att ha helt motsatta ord (Osgood et al., 1957).  
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De bästa tillfällena för att samla in självrapporterad data är efter varje uppgift och i slutet av 

testet. Snabba värderingar efter varje uppgift har fördelar som att mer specifika uppgifter 

kommer fram om de olika funktionerna som finns i systemet. Data som samlas in efter testet 

kan tillföra en mer övergripande utvärdering av hela systemet.  

Det enklaste sättet att samla in data på är muntligt men detta kräver då inspelningsapparatur. 

Pappersformulär är ett annat bra allternativ men dessa måste då föras in för hand i en dator 

vilket då ökar risken för fel. Den säkraste metoden är online-enkäter men dessa kan också 

vara svåra att skapa och de kräver att försöksdeltagaren har tillgång till en dator (Tullis & 

Albert, 2008). 

2.8 Experttid 
Genom att jämföra tiden det tar för en försöksdeltagare med en expert så kan en kompensation 

göras för att vissa uppgifter faktiskt tar lite längre tid även för experter (Tullis & Albert, 

2008). En expert är i det här fallet en person med god kännedom om systemet, dess 

användningsområde och uppgifterna. Bäst är det om flera experter kan utföra uppgifterna för 

att få fram ett medelvärde och därmed ett mer representativt värde.  

2.9 Design 
Tidwell (2011) skriver om svårigheterna med mobilapplikationer i en social och interaktiv 

miljö. Applikationen bör vara lätt att interagera med och inte kräva för mycket av användaren. 

Detta eftersom användaren hela tiden kan bli avbruten och har endast begränsad tid till att 

fokusera på applikationen. I följande kapitel beskrivs en del principer som ger användaren en 

så bra upplevelse som möjligt av applikationen.  

2.9.1 Gestaltprinciper 

Vårt seende är optimerat på att se strukturer (Johnson, 2010). Principen om ”närhet” 

(proximity) innebär att avståndet mellan objekt påverkar huruvida på upplever dem som 

grupperade eller inte. Objekt som är nära varandra, i förhållande till andra objekt, upplevs 

som grupperade. Människan söker och använder hela tiden visuell struktur vilket gör att det är 

extra viktigt att tänka på hur objekt grupperas i en applikation. Information kan till exempel 

delas in i distinkta sektioner och stora sektioner kan delas in i subsektioner. Det är också 

viktigt att ge sektionerna tydliga och korrekta namn. Att göra en hierarkisk uppdelning av 

sektionerna är också fördelaktigt (Johnson, 2010). En visuell hierarki hjälper användaren att 

snabbt skanna av innehållet och avgöra vad som är relevant för just dennes mål.  

2.9.2 Förväntningar 

Människan ser oftast det den förväntar sig att se. Perceptionen blir påverkad av tre saker; 

tidigare erfarenheter, nuvarande kontext och framtida mål. En användare av ett system klickar 

oftast på knappar eller länkar utan att se på dem ordentligt. Detta beror på att perceptionen är 

byggd på användarens tidigare erfarenheter. Om användaren har klickat på länken förut 

kommer denne alltså att bygga sin perception snarare på vad som hände förra gången än vad 

som står på skärmen just nu. I och med detta blir konsekvens en viktig del i designen av ett 

system. Om en knapp helt plötsligt byter plats eller en vy byter utseende kommer användaren 

med största sannolikhet att göra fel eller inte hitta det den söker. Detta eftersom erfarenheter 
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säger användaren något annat än vad som faktiskt finns på sidan. Detta kallas 

förväntningsorsakad blindhet (expectation-induced blindness) (Johnson, 2010). 

2.9.3 Formuleringar 

Terminologin i en applikation är ytterst viktig. På grund av den förväntningsorsakade 

blindheten (expectation-induced blindness) är det av yttersta vikt att orden som används i ett 

system stämmer överrens med det vokabulär användaren använder sig av. Detta eftersom 

användaren navigerar genom systemet och söker en viss typ av information läser denne inte 

noggrant. Användaren söker snabbt av det den ser i jakt på ett ord som den förknippar med 

det den letar efter. Detta medför att ord som inte associeras med det användaren letar efter helt 

enkelt sållas bort omedvetet (Johnson, 2010). Att då ha uttryck i systemet som inte kommer 

naturligt för användaren gör att denne måste anstränga sig mer för att kunna använda systemet 

och det kan då också uppstå irritationsmoment. Även tiden det tar för användaren att lära sig 

systemet kan öka.  

2.9.4 Uppmärksamhetssignaler 

Uppmärksamhetssignaler är något som används när det är extra viktig information som 

behöver ådagaläggas för användaren. Det kan till exempel vara felmeddelanden eller annan 

information som är extra viktig.  

Johnson (2010) skriver att dialogrutor är en väldigt stark uppmärksamhetssignal. Detta 

eftersom användaren inte kan undvika att uppmärksamma dem. Johnson (2010) beskriver tre 

olika typer av dialogrutor; nonmodal pop-ups (tillåter användaren att ignorera dem), 

appliction-modal pop-ups (blockerar den del av applikationen meddelandet gäller) och 

system-modal pop-ups (blockerar hela systemet). För att upphäva blockeringen krävs det att 

användaren interagerar med dialogrutan. Genom att använda dialogrutor så avbryts alltså 

användarens tankegång vilket också betyder att de bör användas med försiktighet. Att hela 

tiden bli avbruten när systemet ska användas kan vara otroligt frustrerande och leda till att 

ingen vill använda systemet (Johnson, 2010).  
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3. Förstudie 
Intervjuer med två distriktssköterskor gjordes som en förstudie. Detta eftersom det inte fanns 

någon kunskap om vårdyrket inom företaget. Dessa intervjuer gjordes på två olika 

vårdcentraler i Linköping. Dessa intervjuer gick ut på att få insikt om hur sköterskorna 

använder journaler när de gör hembesök hos patienter. Detta för att kunna utveckla ett bra och 

trovärdigt användartest. Under intervjuerna kom det till exempel fram att sköterskorna inte 

har med sig journalerna när de gör ett hembesök. Detta på grund av att de måste ha tillgång 

till en dator eller skriva ut journalen. I de flesta fall så känner sköterskan sina patienter väl och 

har behandlat dem under en längre tid. Sköterskan har då redan kunskap om 

sjukdomshistorian och är därmed inte lika beroende av journalen. Om det dock skulle uppstå 

oklarheter är sköterskan hänvisad till att antingen ringa in till vårdcentralen och be någon läsa 

journalen eller själv åka in till vårdcentralen. Detta är såklart mycket tidskrävande. 

Sköterskorna berättar också att de även jobbar under helgerna och kan då ha andra patienter 

som de vanligtvis inte behandlar. På helgerna finns det oftast ingen inne på vårdcentralen och 

det är främst då det kan uppstå problem för sköterskan. Denne får då antingen skriva ut 

journalen, vilket inte är bra ur ett säkerhetsperspektiv, eller åka in till vårdcentralen (för mer 

information se bilaga).   
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4. Metod 
Studien utfördes på 8 stycken sjuksköterskor och distriktssköterskor, varav 2 män och 6 

kvinnor, i Östergötland. Dessa arbetade både inom landsting och kommun. Rekryteringen 

skedde främst genom enhetscheferna på de olika vårdinrättningarna men också genom 

snöbollsurval. Hälften av testerna gjordes på en surfplatta och hälften på en smartphone. 

Testerna gjordes vartannat på surfplatta och telefon, detta för att minska risken för ojämn 

fördelning mellan surfplatta och smartphone om färre försöksdeltagare än önskat kunde 

rekryteras.  

4.1 Uppgifter 
Uppgifterna i testet hade sin grund i intervjuerna som utfördes med två distriktssköterskor. De 

utformades sedan i enlighet med Albert & Tullis (2008) rekommendationer att hela systemet 

bör testas. Uppgifterna gick igenom alla kategorier som fanns i applikationen och hade ett 

clear end-state då alla uppgifter hade ett önskat svar.  

4.2 Pilotstudie 
En pilotstudie utfördes för att kontrollera uppläget på studien samt uppgifterna och 

observationsprotokollet. En osäkerhet gällande överblicken av vad försöksdeltagaren gjorde 

på telefonen/surfplattan fanns innan pilottestet, därför utfördes testet på telefonen då denna 

var minst och därmed svårast att se vad försöksdeltagaren gjorde på applikationen. Eftersom 

en bra överblick över vad försöksdeltagaren gör i applikationen var central i studien var det 

viktigt att den blev optimal. Pilotstudien bidrog till att placeringen av utrustningen blev så bra 

som möjligt. Vissa uppgifter fick även andra formuleringar.  

4.3 Procedur 
Innan testet började fick deltagaren veta att testet var helt anonymt och att denne kunde 

avbryta precis när som helst. Det klargjordes också att deltagaren inte behövde känna någon 

press över att behöva prestera bra då det var systemet som skulle testas och inte dem själva. 

Deltagaren gav medgivande om att ljud spelades in under hela testet. Innan testet 

genomfördes ställdes några bakgrundsfrågor (se bilaga).  

Försöksdeltagaren blev sedan informerad om att denne skulle få utföra 11 uppgifter. 

Uppgifterna stod på ett papper och alla hade ett önskat svar (se bilaga). Surfplattan/telefonen 

blev placerad på bordet mellan försöksdeltagaren och försöksledaren, riktad mot 

försöksdeltagaren. Försöksdeltagaren blev sedan ombedd att inte flytta eller ta upp 

utrustningen eftersom försöksledaren behövde få en bra översikt över vad försöksdeltagaren 

gjorde i applikationen. När deltagaren hade läst och förstått uppgiften sa denne till och tiden 

startades. Under testet antecknades antalet steg som försöksdeltagaren gjorde för att lösa 

uppgiften på observationsprotokollet (se bilaga). Även antalet återbesök på sidor antecknades.  

När deltagaren kände sig färdig fick denne säga sitt svar och tiden stoppades. Då antecknades 

task success – 1 om deltagaren givit rätt svar och 0 om det var fel svar. För att underlätta för 

försöksledaren hade det önskade svaret på respektive uppgift skrivits ner på 

observationsprotokollet.  
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Mellan varje uppgift fick deltagaren redogöra för hur denne tänkt under utförandet av 

uppgiften och även uppge om det var något som var svårt eller konstigt. Deltagaren fick också 

fylla i en enkät (se bilaga) där de fick fylla i hur ofta de utför den här typen av uppgifter och 

även hur de upplevde den (lätt eller svår).  

Efter att alla uppgifter var genomförda fick deltagaren svara på ännu några frågor (se bilaga). 

Dessa frågor var främst saker som How ville ha svar på då de inte haft någon kontakt med 

användare innan och behandlade hur deltagaren skulle ställa sig till att använda applikationen 

i sitt arbete och hur de upplevde informationsmängden i applikationen.  

4.4 Experttid  
Även en expert på systemet fick genomföra testet. Detta för att få fram hur kort tid en uppgift 

kan ta. Det var alltså enbart tiden som mättes under expertens utförande av uppgifterna och 

inte några av de andra mätpunkterna. Detta eftersom en expert antas kunna sitt system och 

inte kommer att misslyckas med att lösa uppgifterna REF. 

4.5 Analys 
Både en kvantitativ och en kvalitativ analys gjordes. Den kvalitativa analysen utfördes på 

transkriberingar och observationsanteckningar och användes som komplement till den 

kvantitativa analysen. T-tester genomfördes för att se om det fanns några signifikanta 

skillnader mellan surfplatta och smartphone med avseende på lostness och tid.  

Uppgifter som inte fått task success = 1 räknades bort vid alla sammanställningar förutom vid 

de självrapporterade måtten.  

4.6 Design 

Utifrån de problem som kom fram under analysen av användartesterna kunde 

omdesignförslag göras på de uppgifter som antingen hade låg task success eller högt värde på 

lostness då detta indikerar att något inte är optimalt med den nuvarande designen.   
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5. Resultat 
Nedan presenteras resultaten från analysen av data och de efterföljande omdesignskisserna.  

5.1 Task success 
Tabell 1 visar den totala procenten av deltagarna som klarade av uppgifterna. Det var endast 

en försöksdeltagare som lyckades lösa uppgift 3. Denna uppgift gick ut på att hitta en diagnos 

från ett specifikt datum i en lista av diagnoser. Problemet som uppstod var att 

försöksdeltagaren valde diagnosen som stod ovanför den sökta diagnosen. Försöksdeltagaren 

var övertygad om att denne hade valt rätt diagnos och insåg inte att det var fel diagnos.  

 

Tabell 1 

Tabell 2 visar det genomsnittliga antalet deltagare som klarade av uppgifterna, fördelat på 

surfplatta och smartphone. Surfplattan har ett något högre task success-värde. Denna skillnad 

är dock inte statistiskt signifikant och därmed inte tillräckligt högt för att några slutsatser ska 

kunna dras. Figuren visar också att den deltagare som klarade uppgift 3 gjorde detta på 

surfplattan.  
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5.2 Time-on-task 
Tabell 3 visar den genomsnittliga tiden deltagarna har lagt ner på varje uppgift fördelat på 

surfplatta och smartphone. Tider där deltagaren inte fått task success har inte tagits med i 

beräkningen. Inga signifikanta skillnader mellan smartphone och surfplatta kunde påvisas.   

 

Tabell 3 

I tabell 4 presenteras den genomsnittliga tiden det tog att lösa uppgifterna, oavsett 

testplattform, för deltagarna och för en expert. Tiden det tar för en expert att lösa uppgifterna 

är signifikant kortare än tiden det tar för en novis, vilket var väntat, t(20) = 4,31, p < 0,01.  

 

Tabell 4 

Uppgift 10 har den längsta genomsnittliga tiden och en väldigt stor skillnad mot experttiden. 

Uppgiften gick ut på att deltagaren, på snabbaste sätt, skulle ta reda på senaste diagnoser, 

läkemedel och provresultat. Snabbaste sätt att reda på detta är genom att gå in på Översikt där 

det senaste står. Det var dock få som gjorde detta utan gick in på var kategori för sig 
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(Diagnos, Läkemedel och Klinisk kemi). Detta gjorde att uppgiften tog längre tid än 

nödvändigt. Uppgift 2 har den fjärde längsta tiden bland alla uppgifter. Uppgiften gick ut på 

att användaren skulle ta reda på om patienten hade någon uppmärksammad behandling och 

lösningen fanns under kategorin Uppmärksamhetsinfo. Informationen i denna kategori är 

livsviktig för patienten men kan även vara det för vårdpersonalen vilket gör att det inte är 

acceptabelt att det tar upp emot en minut för användaren att hitta informationen.  

5.3 Lostness 
Lostness beräknades med hjälp av formeln Smith (1996) tog fram. Tabell 5 visar resultaten av 

detta. Inte heller här kunde någon signifikant skillnad mellan surfplatta och smartphone 

påvisas. På uppgift 10 och 11 finns klara tecken på lostness, på både surfplatta och 

smartphone, då värdena ligger över 0,5. Uppgift 4, 7 och 9 hade det ideala värdet L = 0. 

Tabell 2 visade att det enbart var en person som klarade uppgift 3 och figur 5 visar nu att 

deltagaren var på gränsen till att vilse, vilket även observationen visar.  

 

Tabell 5 

Angående uppgift 11 var det många som uttryckte att de tyckte att informationen borde ha 

funnits på ett annat ställe. Uppgiften gick ut på att söka efter en intagningsorsak på ett visst 

datum. Denna information fanns under Dokumentation men de flesta gick in på Diagnos för 

att hitta informationen. Under den retrospektiva tänka högt-delen påpekade försökspersonerna 

att de blev förvånade över att informationen inte fanns under Diagnos. Även här, som i tabell 

4, har uppgift 10 det högsta värdet.  

Nedanstående transkription äger rum efter att försöksdeltagaren har löst uppgift 11. 

Försöksdeltagaren diskuterar olika kategorier som denne anser att informationen också borde 

funnits i.  
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Fp: om de hade lä de leder ju allti te nån form av diagnos 

    då antingen ä de medicinsk undersökning eller så blir de 

    nåt annat 

Fl: m: 

Fp: dä va den inte heller mä  

 

5.4 Självrapporterade mått 
I tabell 6 presenteras deltagarnas upplevda känsla av uppgifterna. Här har även uppgifter som 

inte fått task success tagits med. Enkäten har sifferkodats så 1 motsvarar att uppgiften var 

mycket svår och 5 motsvarar att uppgiften var mycket lätt. Deltagarna har uppfattat alla 

uppgifterna som mer lätta än svåra även om de varit vilse eller inte klarat uppgiften. 

 

Tabell 6 

Uppgift 6 gav upphov till lite blandade känslor bland deltagarna. Uppgiften gick ut på att söka 

fram information om ett bokat besök på ett visst datum. Denna information finns under en 

kategori som heter Kontakter. Detta ord syftar på kontakter som patienten haft med 

vårdcentralen. Många trodde dock att det syftar på kontakter så som information om anhöriga 

och liknande.  

I nedanstående transkribering har försöksdeltagaren (Fp) precis löst uppgift 2 men haft lite 

problem under utförandet. Försöksdeltagaren redogör för hur denne tänkte under utförandet 

och var informationen skulle kunna tänkas stå.  
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Fp: så de va väl där ja gick först 

Fl: ja: 

Fp: ja tänkte att de kunde finnas nå översikt över vart man 

    ha varit å sådär  

Fl: m 

Fp: kontakter kunde ja kanske tänka först mer (.) dä va mera: 

    personliga asså så åe uppgifter den typen 

5.5 Observationer  
Under testerna observerades försöksdeltagarna när de utförde uppgifterna. Under 

observationerna kom det fram en del information som är värd att ta i beaktning.  

Vid ett två test återkom ett problem. På startvyn finns det ett ojämnt antal ikoner så en ikon 

står själv på en rad. På testtelefonen blev placeringen oturligt nog exakt sådan att den nedersta 

ikonen inte syntes alls om användaren inte scrollade ner. Användaren var alltså tvungen att 

veta att det finns en möjlighet att scrolla ner. Detta blev inte deltagarna informerade om och 

det uppstod då problem när de inte kom underfund med detta själva. Två deltagare missade 

helt att det fanns en extra kategori på översiktsvyn. Detta medförde att de inte klarade av att 

lösa vissa uppgifter eftersom de inte kunde hitta rätt kategori. Även i listvyerna när de klickat 

sig in på en kategori fanns det vissa som fick problem när de inte förstod att det fanns mer 

information än den som syntes.  

5.6 Problem som uppstått 
Sammanfattningsvis är det dessa problem som uppstått: 

 Kategorin Uppmärksamhetsinfo är inte tillräckligt framträdande 

 Ikoner i den övre raden ser inte klickbara ut 

 Datummärkning i listvyer 

 Namngivning på vissa kategorier är oklara 

 Information står på fel ställen 

 Otydlig scrollista  

5.7 Omdesign 
Utifrån de problem som uppdagades under användartesterna har en del omdesignförslag tagits 

fram.  

5.7.1 Uppmärksamhetsinfo 

Eftersom Uppmärksamhetinfons ikon inte var tillräckligt tilldragande i proportion till sin 

viktiga betydelse så behövde den desginas om. Informationen som står i kategorin är 

livsviktig för både patienten och vårdgivaren. Det kan till exempel handla om livshotande 

allergier och blodsmittor (vårdgivaren behöver då vara extra försiktig för sin egen säkerhet). 

Användarna tyckte inte att det var lätt att lösa uppgift 2 som behandlar Uppmärksamhetinfo 

(tabell 6). Endast 60 % av användarna klarade av att lösa uppgiften (tabell 2) och det tog lång 
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tid att lösa uppgiften för dem som klarade den (tabell 4). Följande förslag har då tagits fram 

för att kategorin ska dra till sig mer uppmärksamhet: 

 

Designförslag 1 

En dialogruta som uppmärksammar vårdgivaren om att det finns viktig information om 

patienten visar sig när vårdgivaren öppnar patientens journal. Vårdgivaren kan sedan välja att 

antingen visa informationen eller stänga rutan och återgå till den tänkta planen. 

Uppmärksamhetsinfon går sedan att hitta på samma ställe som vanligt.  

Under Uppmärksamhetsinfo finns det information om vilken eventuell mat och vilka 

läkemedel patienten är allergisk mot. En deltagare påpekade att det kan vara bra att veta vilka 

symptom patienten hade vid den allergiska reaktionen. Denna information finns inte i 

dagsläget.  

5.7.2 Ikoner i den övre raden 

Det var endast en person som använde menyn i den övre raden istället för att gå tillbaka till 

ursprungsvyn. Det var ingen som klickade på Uppmärksamhetsinfons ikon i det övre högra 

hörnet. Antagligen eftersom de inte ser klickbara ut. För att ändra på detta har följande 

designförslag tagits fram: 
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Designförslag 2 

En ram runt de klickbara ikonerna har gjorts vilket gör att de mer ser ut som klickbara 

knappar än tidigare. Uppmärksamhetsikonen har även fått en ”upplyst” effekt för att dra åt sig 

användarens uppmärksamhet. I och med att Uppmärksamhetsinfo har blivit mer framträdande 

kan den tas bort från översiktsvyn. Genom att göra detta försvinner problemet med att 

användaren missar att det finns fler kategorier än de som får plats i vyn.  

5.7.3 Datummärkning 

Enbart en person klarade av uppgiften att hitta en diagnos givet ett specifikt datum. 

Resterande försökpersoner uppgav diagnosen som stod nedanför den tänkta diagnosen som 

svar. Följande designförslag har genererats: 
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Designförslag 3 

En avskiljande linje har satts in mellan varje diagnos. Diagnosnamnet har även fått en blå färg 

för att sticka ut och agera rubrik. Datumet har flyttats ner och står nu sist i varje sektion. 

Diagnosnamnet har flyttats längst upp och får agera rubrik istället för datumet.  

5.7.4 Kategorinamn 

Under testerna var det många deltagare som påpekade att de inte förstod eller blev förvirrade 

av kategorinamnen. Detta gällde främst kategorierna Kontakter och Översikt men även 

Uppmärksamhetsinfo. Dessa förslag har tagits fram för att komma förbi detta: 

Översikt – Vårdsammanfattning 

Kontakter – Vårdkontakt 

Kategorin Uppmärksamhetsinfo får behålla sitt namn då andra åtgärder har vidtagits för att få 

den mer framträdande.  

5.7.5 Felplacering av information 

Vad gäller felplacering och avsaknad av information så gäller det att sätta in informationen 

under rätt kategori. Den information som var felaktig nu var under kategorin Dokumentation. 

Om något finns i Dokumentation ska det även finnas i Diagnos då det måste finnas en diagnos 

för att något ska kunna göras med patienten. Medicinering som finns under 

Uppmärksamhetsinfo ska också finnas i Läkemedel (till exempel Waran-medicinering).  

5.8 Scrollbar 
Ett problem med scrollistorna uppstod vid testerna då flera försökspersoner inte förstod att det 

fanns mer information i vyn om de scrollade ner. I den nuvarande designen syns en mindre 
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scrollbar enbart när användaren redan har börjat scrolla. Användaren måste alltså veta att det 

finns mer information och att det går att scrolla. Detta kan då lösas genom att ha en tydligare 

scrollbar som är tydligt framträdande för användaren även när denne inte scrollar. Genom att 

skapa en sådan scrollbar blir användaren medveten om att det finns extra information som inte 

syns för tillfället.  
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6. Diskussion 
Överlag ansåg försöksdeltagarna att applikationen var lätt att använda och att de gärna skulle 

vilja ha den i sitt dagliga arbete. Nedan diskuteras dock några aspekter som kom fram under 

testerna.  

6.1 Metoddiskussion 
Att ha en väl genomtänkt design på sin studie är A och O (Tullis & Albert, 2008). Det finns 

dock vissa saker som kanske inte går som det var tänkt och saker som inte går att påverka. 

Dessa diskuteras nedan. 

6.1.1 Internetanslutning  

Applikationen kräver en internetanslutning då informationen hämtas från en server varje gång 

användaren klickar sig in på en kategori. Eftersom alla tester gjordes med 3G-uppkoppling 

kan tiden ha påverkats av detta då det tar längre tid för applikationen att ladda hem 

information om uppkopplingen är dålig. Kvalitén på uppkopplingen var varierande mellan 

testerna men aldrig dålig. En skillnad märktes dock mellan 3G-uppkoppling och WiFi. Det 

fanns dock ingen möjlighet att koppla upp telefonen eller surfplattan mot WiFi under testerna. 

Detta speglar dessutom hur arbetssituationen kommer se ut när applikationen används i 

verkligheten. Täckningen kommer att variera, speciellt om patienten bor ute på landet där det 

oftast inte är lika bra täckning som inne i samhällen. Att då göra tester med den bästa möjliga 

anslutningen hade blivit missvisande.  

6.1.2 Tekniska problem 

Vid två tester så krånglade applikationen. Med krångel menas att felmeddelanden gavs vid 

oväntade tillfällen och applikationen inte hämtade någon information, den fungerade inte som 

den skulle. För att undvika att tiden påverkades så pausades tidtagningen medan problemet 

löstes, vilket tog från några sekunder till max en minut. Försöksdeltagaren blev dock avbruten 

i sitt sökande efter information vilket såklart kan ha påverkat utgången för denne. Det kan ta 

en stund för deltagaren att komma tillbaka till den tankegång som denne befann sig i vilket då 

kan påverka både tiden och chansen till att personen klarar av att lösa uppgiften.  

6.1.3 Antal detagare 

Antalet deltagare i studien som sådan anses vara högre än det normala (Tullis & Albert, 

2008). Det finns dock även teorier om att det inte bör finnas något rekommenderat antal 

försöksdeltagare (Lindgaard & Chattratichart, 2007). För resultat angående applikationen i sig 

så hade det räckt med 4-5 deltagare då det inte kom fram fler problem efter det antalet. Dock 

så skulle det göras en jämförelse mellan smartphone och surfplatta och det krävs då fler 

försöksdeltagare än vid en enkel användbarhetsstudie.  

6.1.4 Teknikerfarenhet  

Erfarenheten av tekniken som användes i studien var något som påverkade studien. 

Försöksdeltagarna hade alla olika erfarenhet av apparaturen som användes vilket då medförde 

att de hade olika förutsättningar för att kunna utföra uppgifterna och även hur lång tid det tog 

att utföra dem. För att undvika detta hade en mindre utbildning kunnat göras innan testet där 

försöksdeltagarna fick lära sig de olika funktionerna som finns på en surfplatta eller 
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smartphone. Alla deltagare hade då haft samma förutsättningar för att kunna lösa uppgifterna. 

Denna metod hade dock inte speglat verkligheten och den ekologiska validiteten hade blivit 

låg. Ekologisk validitet är något som är viktigt vid användartester eftersom resultaten måste 

baseras på verkligheten för att de ska kunna säga något om det system som testats.  

6.2 Resultatdiskussion 
Ingen signifikant skillnad mellan smartphone och surfplatta kunde hittas på någon aspekt. 

Detta är något överraskande då det fanns en hypotes om att surfplattan skulle ha ett mindre 

värde på lostness. Eftersom det krävs färre klick för att få fram information och att det är 

lättare att på en gång se vilken information som finns så fanns uppfattningen om att det skulle 

bli lättare för försöksdeltagaren att få en snabb överblick. Dock så har det visats att det inte är 

överblicken när någon väl är inne i en kategori som är problemet utan att veta vad för 

information det finns under varje kategori. Att det inte fanns någon signifikant skillnad kan 

också bero på antalet deltagare. Då det enbart var 4 deltagare i vardera grupp är det svårt att få 

ett signifikant resultat.  

6.2.1 Task success 

Under testet användes binär task success. Anledningen till det är att systemet är av sådan 

karaktär att det är viktigt att det blir rätt. Ett fel som kan ses som obetydligt, som att välja rätt 

datum i en lista, kan ha allvarliga konsekvenser för patienten. Att då ge partial task success 

(0,5) hade medfört att sådana problem fortfarande skulle kunna finnas kvar i den slutgiltiga 

versionen. Det är viktigt att ett system av den här karaktären håller en hög standard och då är 

det viktigt att inga fel accepteras i användartestet. Användaren ska kunna lita på systemet och 

inte behöva tänka en gång extra för att det ska bli rätt. 

Tullis & Albert (2008) menar på att uppgifter med task success = 0 bör tas med i analysen av 

data om användaren själv har fått välja ner denne är färdig med uppgiften. Att uppgifter med 

task success = 0 inte togs med i analysen av data beror helt enkelt på att användaren faktisk 

inte har klarat av att lösa uppgiften. Användaren kan ha gjort något helt annat än vad som var 

tänkt och kan då antingen ha tagit längre eller kortare tid på sig eller klickat runt väldigt 

mycket på grund av att denne gjorde något annat. Det skulle då vara missvisande att ta med 

dessa resultat. 

6.2.2 Medvetenhet  

Alla deltagare har som sagt uppgett att applikationen var lätt att använda överlag. Trots att de 

har gjort en hel del fel och även varit vilse. Detta tyder på att de inte är medvetna om att de 

gjort fel och inte uppfattat sig själva som vilsna. Ett exempel på detta är uppgift 11. Uppgiften 

har det näst högsta värdet på lostness men deltagarna har uppgett att de ansåg att uppgiften 

varken var lätt eller svår att lösa. Observationer visade på att de flesta deltagarna uppträdde 

som vilsna. Detta kan bero på att de inte själva är medvetna om att de har uppträtt vilse. De 

har inte uppfattat letandet som något negativt trots att de efteråt uppgivit att de tyckte att 

informationen skulle stått på ett annat ställe.  

Uppgift 3 är ett annat exempel på detta. Alla utom en person har misslyckats med att lösa 

uppgiften. De har tagit diagnosen som stod ovanför den rätta diagnosen och de flesta klickade 
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sig sedan in på diagnosen. Trots detta har de inte upptäckt att de gjort fel. Datumet står även 

längst upp i vyn när man har klickat sig in på den. Detta stämmer överens med den 

förväntningsorsakade blindheten (Johnson, 2010).  

6.2.3 Uppmärksamhetssignaler 

Dialogrutor bör användas med försiktighet då användaren blir avbruten i sin tänkta plan och 

detta kan då vara ett irritationsmoment. Dialogrutor bör endast användas vid livshotande 

situationer eller om systemet kommer krascha (Johnson, 2010). Eftersom informationen under 

Uppmärksamhetsinfo kan vara livshotande valdes det att lägga till en dialogruta för att 

uppmärksamma användaren. 

6.2.4 Strukturer 

Anledningen till att det enbart var en deltagare som klarade uppgift 3 beror helt och hållet på 

designen. I listvyer som innehåller datum är datumen satta som rubriker för varje post i listan. 

Under datumet finns ett streck som ska understryka rubriken och under strecket följer 

diagnosnamnet som hör till datumet, diagnosnamn och datum skiljs alltså åt av ett streck. 

Denna design skulle kunna fungera om det enbart fanns en rubrik, så är dock inte fallet utan 

oftast finns det ett flertal diagnoser. Linjen gör då att det ser ut som att datumet som står under 

diagnosen hör ihop med den övre diagnosen istället för den undre. Detta i enlighet med 

gestaltprinciperna (Johnson, 2010). För att komma ifrån detta bör linjen flyttas så den istället 

får egenskapen som avdelare mellan diagnoserna. Diagnosbenämningen bör även agera som 

rubrik då det är denna som intresserar vårdgivaren och inte så mycket vilket datum den 

utfärdades på. Eftersom diagnoserna även står i inbördes ordning så är datumet inte heller lika 

betydande. Datumet bör dock stå kvar för att visa på att diagnoserna är sorterade efter dem. 

6.2.5 Formuleringar  

En del kategorinamn bör bytas ut. Detta eftersom de i nuläget förvirrar användaren mer än 

vad de hjälper den. Kategorin Kontakter är ett lysande exempel på detta. Kontakter är, som 

tidigare nämnt, menat att syfta på kontakter med vårdgivare. Ordet blir dock lätt förknippat 

med kontaktuppgifter till anhöriga och liknande. Denna association blir extra stark när 

applikationen är på en smartphone där möjligheten att ringa finns. För att undvika den 

associationen rekommenderas att ordet byts ut mot till exempel Vårdkontakt. Ordet får en 

starkare anknytning till att det faktiskt gäller kontakter med vården snarare än 

kontaktuppgifter och användaren kommer ha lättare att hitta det (Johnson, 2010). 

På uppgift 10 var tanken att deltagarna skulle använda sig av kategorin Översikt för att lösa 

uppgiften. Det var dock endast en deltagare som gjorde detta. Resterande gick in på varje 

kategori var för sig för att lösa uppgiften. Detta beror antagligen på att ordet Översikt inte 

associerades med det deltagaren sökte efter och därmed missades det (Johnson, 2010). Ordet 

Vårdsammanfattning speglar mer innehållet i kategorin. Ordet Översikt kan även i 

sammanhanget förknippas med den första översiktsvyn som visar alla kategorierna. Detta 

anser jag att man kommer ifrån om ordet Vårdsammanfattning används istället. 

6.2.6 Tid  

Att tiden det tog för en expert att utföra testet var signifikant kortare än för en 

försöksdeltagare var inte oväntat. Detta beror på att försöksdeltagaren inte har någon som 
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helst erfarenhet eller mental bild av applikationen. Experten har skapat sig en mental karta 

över applikationen och har en uppfattning om var information finns. Eftersom 

försöksdeltagaren inte fick någon genomgång av applikationen fick denne försöka skapa sig 

en uppfattning om var information finns under testets gång och detta tar förstås tid. 

Anledningen till att någon introduktion inte gavs beror på att testet då hade blivit missvisande. 

Testet skulle representera verkligheten och då det är fördelaktigt att det inte ska behövas en 

utbildning för att kunna använda applikationen så måste problemen som uppkommer vid en 

självlärande process tas itu med.  

6.2.7 Teknikerfarenhet  

Försöksdeltagarnas tidigare erfarenheter av tekniken kan spela en stor roll i hur väl de lyckas 

manöverera surfplattan eller telefonen. Om deltagarna inte har någon tidigare erfarenhet är det 

svårt för dem att veta vilka funktioner som finns på apparaturerna. Försöksdeltagarna fick 

alltså ingen introduktion till den sortens apparatur även om de inte hade någon erfarenhet av 

den sen innan. På grund av detta hade alltså inte alla försöksdeltagare samma förutsättningar 

inför testet. Dock spelar det hur verkligheten ser ut, det är många inom vården som inte har 

någon större teknikerfarenhet. Så detta är tyvärr ett problem som kommer uppstå och det vore 

då missvisande att enbart ha försöksdeltagare med god teknikvana i studien.  

  



31 

 

7. Vidare forskning 
Inga generella slutsatser kan dras utifrån den här studien. För att kunna göra det krävs det fler 

försökspersoner men även en mer distinkt skillnad mellan applikationerna på surfplattan och 

smartphonen. I dagsläget är skillnaden diffus och det finns inte så många aspekter som 

applikationerna skiljer sig åt. Därmed är det inte sagt att det inte finns någon skillnad men 

skillnaden är inte så stor som kan vara önskad.  

Efter att designändringarna har implementerats bör systemet testas igen som en del i den 

iterativa process som kännetecknar ett formativt förhållningssätt (Tullis & Albert, 2008). 

Detta för att se om designändringarna har förbättrat systemet men även för att se om det 

uppkommer nya problem när dem gamla är lösta.  
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8. Slutsats  
Studien har inte visat på några statistiska skillnader mellan surfplatta och smartphone med 

avseende på lostness eller tid i applikationen. Det går däremot inte att dra slutsatsen att det 

generellt inte finns någon skillnad mellan surfplatta och smartphone. För att kunna dra den 

slutsatsen behövs en större studie med fler försöksdeltagare men även en mer distinkt skillnad 

mellan applikationerna på de två olika plattformarna. Applikationen som använts i den här 

studien hade vaga skillnader mellan de olika plattformarna då det endast var smärre 

designskillnader som fanns.  

Trots att det inte fanns någon statistisk skillnad mellan de olika plattformarna hittades en del 

intressanta aspekter med avseende på lostness i applikationen. Lostness upptäcktes på uppgift 

3, 10 och 11 och funktionerna som dessa uppgifter behandlade har designats om.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Förinformation 

Tack för att du valde att delta i studien. Innan vi börjar så behöver du veta att du närsomhelst 

kan avbryta testet om det inte känns bra. Data som samlats in fram till den tidpunkten kommer 

då inte användas. Det kan hända att resultaten av studien kommer att användas av företag eller 

av andra forskare på universitet men all information jag får om dig kommer att anonymiseras 

så inget kommer kunna spåras tillbaka till dig. Om det är okej för dig kommer jag spela in 

ljudet under testet för att dataanalysen ska bli lättare för mig.  

Testet kommer gå till som så att jag kommer börja med att ställa några bakgrundsfrågor till 

dig. Efter det kommer du få utföra 11 uppgifter. Du får först läsa uppgiften och sedan tala om 

när du känner dig redo att börja. När du känner dig färdig med uppgiften eller inte vet hur du 

ska lösa den så säger du till. Efter varje uppgift kommer jag fråga dig hur och vad du tänkte 

under tiden och du kommer även få fylla i en liten enkät. Kom ihåg att det här inte är för att 

testa dig utan för att testa systemet. Du behöver inte känna att du måste prestera högre än 

vanligt utan agera som du hade gjort i en vanlig arbetssituation.  

När du börjar kommer du redan vara inloggad i applikationen. Du är då inne i en patients 

journal. Under testet kommer jag ta tid och även observera vad du gör i applikationen. Därför 

behöver jag sitta mittemot dig så jag också kan se skärmen.  

Frågor innan: 

Vilken roll har du? 

Vad ingår i dina arbetsrutiner? 

Hur stor vana har du av smartphone/surfplatta? 

Frågor mellan: 

Hur tänkte du under utförandet av uppgiften? 

Var det något du tyckte var konstigt? 

Var det något du tyckte var bra? 

Frågor efter: 

Hur skulle du ställa dig till att använda applikationen i ditt arbete? 

Skulle appen hjälpa dig i din arbetsmiljö? 

Hur upplevde du informationsmängden i appen? För mycket eller för lite? 
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Bilaga 2 
Användartest 

1. Du ska på hembesök till en, för dig, ny patient. Ta reda på patientens adress. 

 

 

 

 

 

2. Har patienten någon uppmärksammad behandling? 

 

 

 

3. När du har kommit hem och börjat prata med patienten berättar han att symptomen 

känns som de som han hade för ett år sedan. Ta reda på vilken diagnos patienten fick 

30/5 2011 

  

 

 

4. Du känner att något är oklart gällande diagnosen så du tar reda på vem som utfärdade 

den. 

 

 

 

5. Vilket värde på tyroxin hade patienten? 

 

 

 

 

6. Patienten hade ett bokat besök 25/2 2008. Vem utfärdade detta? 

 

 

 

7. Vad var orsaken till besöket? 
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8. Patienten klagar över smärta så du ber en läkare att skriva ut Pronaxen. Läkaren vill 

dock veta när patienten senast fick detta utskrivet. 

 

 

 

9. Vilken var den utfärdande enheten vid utskriften av Pronaxen? 

 

 

 

10. Det uppstår en akutsituation. Ta på snabbaste sätt reda på senaste diagnos, läkemedel 

och resultat från klinisk kemi. 

 

 

 

11. Vilken var intagningsorsaken 2/1 2009? 

  



37 

 

Bilaga 3 
Observationsprotokoll 

1. Uppgift  Midgårdsvägen 43 odensbacken 

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 

 

 

2 Uppgift   Waran-medicinering 

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 

 

3 Uppgift   Rosfeber 

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 
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Tid Observationer 

4  Uppgift  Sten persson Vårdcentral åsidan 

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 

 

 

5 Uppgift   26 

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 

 

6 Uppgift   Mario Ravlic 

Task success 

 

Ny sida 

 

Återbesök på sida 
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Tid Observationer 

7 Uppgift   Utredning 

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 

 

 

8 Uppgift   2010-12-12 

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 

 

9 Uppgift   Storvägen 3 Sture andersson 
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Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 

10  Uppgift       Diabetes, hypertoni, ödem, furix pronaxen, crp,  trombocyter, tyroxin 

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 

 

 

11 Uppgift   Dyspné  

Task success 

 

 

Ny sida 

 

 

Återbesök på sida 

 

 

Tid Observationer 
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Bilaga 4 
Enkät 

Hur ofta utför du den här typen av uppgifter? 

Aldrig 1-2 gånger/månad           1-2 gånger/vecka       1 gång/dag        Flera gånger/dag   

○                              ○         ○                 ○      ○ 

 

Hur upplevde du uppgiften? 

Mycket svår                  Svår                 Neutral                  Lätt                   Mycket lätt 

        ○                     ○                          ○                        ○                              ○ 

 

 

 

Hur ofta utför du den här typen av uppgifter? 

Aldrig 1-2 gånger/månad           1-2 gånger/vecka       1 gång/dag        Flera gånger/dag   

○                              ○         ○                 ○      ○ 

 

Hur upplevde du uppgiften? 

Mycket svår                  Svår                 Neutral                  Lätt                   Mycket lätt 

        ○                     ○                          ○                        ○                              ○ 

 

 

Hur ofta utför du den här typen av uppgifter? 

Aldrig 1-2 gånger/månad           1-2 gånger/vecka       1 gång/dag        Flera gånger/dag   

○                              ○         ○                 ○      ○ 

 

Hur upplevde du uppgiften? 

Mycket svår                  Svår                 Neutral                  Lätt                   Mycket lätt 

        ○                     ○                        ○                        ○                              ○  
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Bilaga 5 

Gabriella Hildebrand distriktssköterska på Ekholmens vårdcentral 

Distriktssköterskorna på Ekholmens vårdcentral arbetar både hemma hos patienterna och har 

bokade besök på vårdcentralen. Vid ”utetur” har personalen ett möte på morgonen för att 

fördela dagens patienter och gå igenom allmänna problem och liknande. På en utedag varierar 

antalet besök mellan 4 och 20 stycken, tiden för varje besök ligger mellan 15 och 60 minuter.  

För att få information om patienterna som ska besökas läser sköterskan in sig på deras 

journaler på morgonen. Sköterskan har oftast hand om samma patienter hela tiden så mycket 

har de i minnet. Om de har funderingar under besöket så får de ringa in till vårdcentralen och 

se om någon där kan hjälpa dem genom att läsa i journalen. Annars får de fråga patienten. I 

bokningslistan som gäller för varje dag skrivs en del information in om patienten, främst vad 

det är som ska göras under dagens besök. Denna lista skriver sköterskan ut och har med sig 

under dagen. Gabriella undviker gärna att skriva ut journaler eftersom hon är rädd att de ska 

hamna i fel händer, det är också rätt tidskrävande. Det finns dock tillfällen som hon och andra 

sköterskor gör det men det är undantag. Läkemedelslistor är dock vanligare att de skriver ut. 

Detta eftersom det är väldigt viktig information och kan bli rätt allvarliga konsekvenser om 

det blir fel.  

Den vanligaste orsaken till hembesök är såromläggning och insulinpatienter. De kan även 

ringa från hemtjänsten och dylikt om de tycker att patienten behöver en extra koll. Gabriella 

tar upp ett exempel där mannen i fråga inte ville söka någon vård. Han hade sår på benen, 

hjärtsvikt, var storrökare med luftvägsproblem och klagade över värk. Trots allt detta ville han 

alltså inte uppsöka läkare. Vårdpersonal tillkallade då distriktssköterskan och hon har sedan 

dess försökt få såret att läka. Patienten har sedan dess börjat klaga över värk i kroppen och 

klåda. Läkare har då tillkallats och denne har gett behandling. Att patienten har blivit 

behandlad för värk och klåda ses som en ny ”vårdomgång”. Sköterskan kollar då i journalen 

för att se hur ärendet ska följas upp och vilken behandling läkaren har ordinerat. Gabriella 

uppger dock att personalen har väldigt nära kontakt med varandra och kommunicerar en hel 

del med varandra så mycket av informationsöverföring sker muntligt. Allt som görs med 

patienten måste dock dokumenteras i journalen.  

Gabriella uppger också att hon tycker att det är svårt att få en överblick över journalen och 

patientens sjukdomshistoria. För att få det idag krävs det att hon lägger ner en hel del tid, tid 

som hon inte har. Helst vill hon ha en sammanfattning av diagnoser och läkemedelshistorik. 

Hon tror också att användandet av journalerna är rätt lika hos läkare och sköterskor.  
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Kalle Abrahamsson distriktssköterska på Valla vårdcentral 

På Valla vårdcentral har de satsat mycket på hemvården. Kalle till exempel jobbar enbart med 

hembesök. Dessa hembesök är oftast planerade men det sker även oplanerade besök då 

patienten eller annan vårdpersonal ringer till dem. Anledningen till hembesöken är oftast 

kroniska sjukdomar och sårvård. Även här finns det många insulinpatienter. Kalle berättar att 

insulinpatienterna egentligen ska tas om hand av hemtjänsten men eftersom det kan vara stor 

rotation på deras personal har det varit svårt att delegera den vården.  

Kalle berättar att de också gör så kallade egenvårdsplaner. Det går ut på att patienten själv 

håller reda på vilka mediciner denne ska ha så kan hemtjänsten bara hjälpa dem att 

administrera den. Det kräver dock att patienten själv är ”klar i huvudet” vilket ofta inte är 

fallet. Då får distriktssköterskan istället komma hem och hjälpa dem. Även Kalle säger att 

sköterskorna känner de ordinarie patienterna väl så ett besök behöver inte ta så lång tid, 

speciellt inte insulinpatienterna.  

På en utedag så kommer Kalle in till vårdcentralen 2-3 gånger per dag. På morgonen skriver 

han ut alla inbokningar där det står lite anteckningar om de han ska besöka. Oftast är det den 

enda informationen han har med sig. Precis som Gabriella så får han antingen åka in eller 

ringa till vårdcentralen om det är något han undrar. Jag upplever att han skriver ut 

journalanteckningar oftare än Gabriella. Han uppger att det är skönt att ha ett stöd med sig när 

han åker ut till, för honom, okända patienter. Medicinlistor är det inte ovanligt att han skriver 

ut även vid bekanta patienter. Planerade och gjorda besök som patienten har bokat är också 

något som han upplever ger en bra överblick av vården. 

När han tar fram en ny journal tar han gärna fram adress och liknande först. Han kollar sedan 

gärna om patienten har haft kontakt med någon annan avdelning. Något han gärna använder i 

nuvarande systemet är något de kallar för vårdöversikten (var kvar från deras gamla system). 

Där finns en hel del korfattad information om patienten. Han uppger att ju mer fakta man kan 

få ut desto bättre är det. När han visar systemet som finns idag så känner jag att det kan vara 

svårt att få en översikt men det uppger inte Kalle är något problem. Han säger själv att det är 

många olika delar som det finns information i men någon översikt är inget som han känner ett 

behov av. Det är en medicinlista där alla mediciner som patienten står på som han skulle vilja 

ha. ”Hellre att det tar lång tid att hitta rätt än att det inte finns”. Gabriella och Kalle 

använder samma system.  
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publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter 
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skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke-

kommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 

en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan be-

skrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form 

eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 

konstnärliga anseende eller egenart. 
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lagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. The 

publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned 

when his/her work is accessed as described above and to be protected against 

infringement. 
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its procedures for publication and for assurance of document integrity, please 
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