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Vad är en patientjournal? 

En undersökning av användares mentala modeller 

Sammanfattning 

Allt fler svenska vårdgivare ger patienter direktåtkomst till sina 

patientjournaler via internet. För att göra sådana tjänster så lättanvända som 

möjligt är det viktigt att förstå vad användarna har för bild av vad en 

patientjournal är och hur den är strukturerad. I den här rapporten presenteras en 

undersökning av hur användare uppfattar patientjournaler. Undersökningen har 

omfattat intervjuer, öppen kortsortering (med inledande free-listing) och 

användningstest – metoder som kompletterat varandra bra. Frågor som ställts 

rör patientjournalens syfte, vilka som hanterar den och vad den kan innehålla. 

Resultaten indikerar att användarna har en gemensam kärna i sina 

uppfattningar av patientjournaler. Analysen begränsas av att antalet 

försökspersoner har varit relativt litet, men med ett större antal användare kan 

denna kombination av metoder vara värdefull i praktiskt utvecklingsarbete. 

What is a Medical Health Record? 

An Investigation into Users’ Mental Models 

Abstract 

An increasing number of Swedish care givers are providing patients with direct 

access to their medical health records via the Internet. In order to make such 

services as easy as possible to use, it is important to understand what image the 

users have of what a medical health record is and how it is structured. In this 

thesis, an investigation of how users perceive medical health records is 

presented. The investigation has included interviews, card sorting (preceded by 

a free-listing exercise) and user testing – methods that have worked well 

together. Among the questions that were asked are ones about the purpose of a 

medical health record, who handles it and what may be in it. The results 

indicate that users have a common core in their perception of medical health 

records. The analysis is limited by the relatively low number of participants in 

the investigation, but with a larger number of participants, this combination of 

methods may be of value in practical development work. 
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Inledning 
Här ger jag en beskrivning av webbtjänsten Journalen och utvecklingen av 

den, samt den frågeställning som jag tänker studera. 

Sedan november 2012 har personer som haft kontakt med sjukvården i Uppsala 

möjlighet att läsa sin journal via internet, i en webbtjänst som kallas Journalen 

(tidigare Min journal i Uppsala län). I detta avsnitt beskrivs närmare vad det 

innebär. Arbetet med att ta fram Journalen har väckt många frågor, varav en är 

den frågeställning som också presenteras nedan. 

Patientjournal – vad och varför? 
Vid så gott som alla kontakter mellan sjuk- och hälsovård och en patient gör 

vårdpersonal anteckningar i en patientjournal.1 Det kan exempelvis handla om 

att beskriva symtom, vilka utredningar som gjorts eller vilken vård och 

behandling som patienten fått. Till patientjournalen räknas också olika former 

av dokument och intyg som lämnas till eller från vården, och även bildmaterial 

som EKG-kurvor eller röntgenbilder. Kraven på journalföring regleras i bland 

annat patientdatalagen och föreskrifter från Socialstyrelsen. De yrkesgrupper 

som är skyldiga att föra journal är framför allt de som är legitimerade inom 

hälso- och sjukvård (exempelvis läkare, sjuksköterskor, psykologer och 

sjukgymnaster), men även personal som biträder legitimerad personal och 

kuratorer. 

Socialstyrelsen skriver: ”Huvudsyftet med en patientjournal är att säkerställa 

att patienten ges en god och säker vård.”2 Det görs genom att i patientjournalen 

samla den relevanta informationen om patientens hälsa och vård på ett ställe, 

där vårdpersonal kan hitta de uppgifter de behöver som underlag för beslut och 

bedömningar kring patientens vård och hälsa. Patientjournalen fungerar både 

som ett stöd för minnet och som en form av kommunikation mellan olika 

vårdgivare. Den är alltså i första hand ett arbetsredskap för vårdpersonalen, 

som hittills i mycket liten grad har varit tillgängligt för patienten. 

Mot en mer individcentrerad vård 
Från att patienten har haft en relativt passiv och kanske till och med underdånig 

roll gentemot vården och dess personal, pågår idag en rörelse mot att hen får en 

mer aktiv roll i sin egen vård. Det handlar både om en ökad tillgång till 

information, främst via internet, och om en vilja från vårdens och 

beslutsfattarnas sida att göra patienter mer delaktiga i sin egen vård. I den förra 

regeringens strategi för e-hälsa (Socialdepartementet 2010) står det bland annat 

att individen ”ska erbjudas individuellt anpassad service och interaktiva e-

tjänster för att kunna utöva delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna 

                                                 
1 Beskrivningen av vad en patientjournal är utgår från den information som ges i 

Socialstyrelsens frågor och svar om patientjournaler (Socialstyrelsen). 

2 Ibid. 
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förutsättningar”, och den 1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft, som 

syftar till att ”stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet” (SFS 2014:821). 

Det kan finnas många tänkbara orsaker till den här förändringen. Internet och 

den ökande tillgången till specialiserad information även för lekmän är en, som 

möjliggör för patienter att själva skaffa kunskap om sina åkommor på ett helt 

annat sätt än för 20 år sedan. En annan faktor är den ökade valfriheten och 

rörligheten i vården. Svenska patienter går inte längre till en och samma läkare 

under flera decennier, utan rör sig mellan många olika vårdgivare och söker sig 

raskt vidare om de inte känner förtroende för den vårdpersonal de träffar. Det 

skapar ett ökat behov för patienten att hålla koll på information från många 

olika vårdgivare, i den mån de inte själva har tillgång till varandras system, och 

kanske även en ökad motivation att hålla sig informerad om hur ens vård 

bedrivits. 

Ytterligare en möjlig orsak är den demografiska utveckling som skett i Sverige 

under de senaste hundra åren, med en påtagligt åldrande befolkning. Dels lever 

de äldsta längre, vilket innebär en större sjukdomsförekomst, dels ska en allt 

mindre andel unga och friska ta hand om de allt fler gamla och sjuka 

(Statistiska Centralbyrån 2014). För att kunna möta detta, utan något märkbart 

resurstillskott, kommer svensk sjukvård att behöva gå mot en automatisering 

av rutinhantering, och låta patienterna själva sköta det som går, så att vården 

kan lägga sitt fokus på de svåra och komplicerade sakerna. 

Som en del av den förändringen finns också en uttalad ambition att 

tillgängliggöra patientjournaler via nätet, så att patienter själva på ett enkelt sätt 

kan läsa vårdens anteckningar (Center för eHälsa i samverkan 2012, s. 10). 

Först ut med en sådan tjänst var landstinget i Uppsala län, som i november 

2012 öppnade Min journal i Uppsala län på internet. Ytterligare några landsting 

har sedan dess börjat visa journalinformation via internet, och fler ligger i 

startgroparna.  

Det har även tidigare varit möjligt att få tillgång till sin journal, men då har 

patientens alternativ varit att antingen be vårdpersonalen att visa den, eller 

beställa en papperskopia från sin vårdgivare och då ofta också få betala en 

kopieringskostnad. I båda dessa fall har vårdpersonal genomfört en så kallad 

mengranskning innan journalinformationen lämnats ut, där sådant som 

bedömts vara olämpligt för patienten att läsa har dolts. Med patientjournaler 

via nätet kan patienter alltså få tillgång till sin journal både enklare, snabbare 

och utan någon extra kostnad. Mengranskningen görs inte längre manuellt, utan 

automatiseras enligt regler om vad som kan visas och inte. 

Journalen – direktåtkomst via nätet 
Journalen är en webbtjänst som ger patienter direktåtkomst till sin 

patientjournal via nätet. En föregångare till Journalen vid namn Min journal i 

Uppsala län har alltså varit i drift sedan hösten 2012, och idag (mars 2015) har 

landstingen i Uppsala, Skåne och Jönköping anslutit sig till Journalen, med fler 
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landsting på gång. Intresset från patienterna har varit stort, och i februari 2015 

nådde Journalen 200 000 unika inloggningar. 3 

Journalen är resultatet av ett arbete som pågått under flera år – dels med att 

skapa en övertygelse i landstinget, ta beslutet och möjliggöra det juridiskt, dels 

med att bygga en teknisk lösning för detta. Jag har varit inblandad i projektet 

sedan 2012, med ansvar för interaktionsdesign och textarbete.  

Frågeställning  
Hur uppfattar patienterna egentligen sin journal?  

För att kunna anpassa systemet efter användarnas behov, är det en fördel att 

förstå vilken bild de har av det som systemet ska spegla – det vill säga förstå 

hur patienter i allmänhet uppfattar sin journal. Man brukar peka på att 

användarens mentala modell av ett system ska matcha den så kallade 

konceptuella modell som legat till grund för det (Norman 1982, s. 7; Goodwin 

2009, s.128; Cooper, Reimann, Cronin & Noessel 2014, s. 19, 112, 251). 

Därför blir mitt mål här att utforska användares mentala modell av 

patientjournaler. 

Journalen förmedlar information som kan vara svårtillgänglig för användarna, 

och innehållet kan i vissa fall också upplevas som oroande och obehagligt att ta 

del av. Att innehållet kan vara svårförståeligt, med facktermer och för en 

lekman komplicerade resonemang, är svårt att göra något åt. Att det kan röra 

svåra situationer som sätter användarna under stor press likaså. Men det som 

går att göra för att minska onödiga risker för missförstånd, osäkerhet och oro, 

är att göra systemet som presenterar informationen så tydligt och lättanvänt 

som möjligt.  

I det här arbetet tänker jag använda en kombination av metoder för att få en 

bild av hur spännvidden ser ut mellan olika patienters mentala modeller. Jag 

gör alltså inte en kvantitativ studie, utan en kvalitativ studie där jag försöker 

utforska hur bilden av vad en journal är varierar mellan olika 

patienter/användare. Genom att kombinera med ett användningstest vill jag 

också se om olika bilder av en journal påverkar hur lätt- eller svåranvänt 

systemet upplevs. 

                                                 
3 Uppgift hämtad ur Journalens användningsstatistik. 
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Bakgrund 
Här ger jag en närmare presentation dels av Journalen, dels av mentala modeller 

kopplat till användbarhet. 

Om Journalen 
En risk som vi som utvecklat Journalen har varit medvetna om har varit att 

användargränssnittet i alltför stor utsträckning ska avspegla den tekniska lösningen, 

snarare än att vara anpassat efter användarnas behov och förväntningar. I det här 

avsnittet går jag närmare in på hur Journalen är uppbyggd och varför det skulle 

kunna vara ett problem om gränssnittet i alltför hög grad anpassas efter tekniken. 

Vad visas i Journalen? 

Journalen har gradvis kommit att omfatta fler och fler informationsmängder, 

allteftersom de gjorts tillgängliga från de underliggande journalsystemen. I mars 

2015 kan patienter runtom i Sverige se följande informationsmängder från de 

landsting och regioner som anslutit sig: 

 journalanteckningar 

 diagnoser 

 remisser 

 provsvar 

 läkemedel 

 mödravårdsanteckningar 

 tillväxtkurvor från barnavårdscentralen 

 uppmärksamhetssignaler – det vill säga information om till exempel 

allergier eller smittor, som vårdpersonalen behöver känna till för sin egen 

eller patientens säkerhet 

 vaccinationer 

 personuppgifter – här avses namn och folkbokföringsadress, men det kan 

också innehålla telefonnummer, e-postadress och kontaktuppgifter till 

närstående  

 uppgifter om frikort 

 åtkomstloggar som visar vem som öppnat patientjournalen 

 eventuella spärrar som patienten själv lagt på information i sin journal, för 

att förhindra att fler än nödvändigt kan ta del av den 

Utöver att se någon av ovanstående informationsmängder för sig, så kan patienten 

välja att se all sin journalinformation i kronologisk ordning i en tidslinje, oavsett 

vilken typ av information det gäller. 

Se figur 1-7 för exempel på hur Journalen ser ut (skärmdumpar tagna i mars 2015).4 

 

                                                 
4 För den som är intresserad av att se mer av Journalen har Inera en öppen demomiljö tillgänglig på 

sin webbplats (Inera 2015-05-06). 
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Figur 1: Journalens startsida 
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Figur 2: Journalens tidslinje visar all journalinformation i kronologisk ordning 

 

 

Figur 3: Varje informationstyp visas också i en separat tabell 
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Figur 4: Mätvärden som till exempel provsvar visas också i grafer, där användaren 

kan följa värdets utveckling över tid 
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Figur 5: I Journalen visas också loggar över vem som hanterat 

journalinformationen 

 

 

Figur 6: En användare av Journalen kan ge någon annan tillgång till valda delar av 

sin journal 
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Figur 7: Användaren kan se sina pågående och tidigare delningar, och när som 

helst välja att avsluta dem 

 

Vad visas inte? 

Informationen och funktionaliteten i Journalen bygger på det nationella regelverk 

som har fastslagits av Inera5. Där framgår att det är upp till sjukvårdshuvudmannen 

(till exempel ett landsting, eller ett privat vårdföretag) att avgöra om all 

journalinformation ska visas eller om några särskilda vårdenheter eller 

yrkeskategorier ska vara undantagna, och även hur gammal information som ska 

visas. Det betyder att användare kan se olika mycket information beroende på var de 

har fått den vård som de läser om – till exempel har Uppsala valt att visa information 

så långt tillbaka i tiden som den finns digitalt tillgänglig, medan Skåne valt att bara 

visa information från (i princip) det datum då de anslöt sig till Journalen.  

I Uppsala får patienterna läsa så gott som alla sina anteckningar, så långt tillbaka i 

tiden som landstinget använt sig av det digitala journalsystem som används idag. 

Dock visas inte anteckningar från följande enheter: 

 psykiatri,  

 klinisk genetik och  

 ungdomsmottagningar.  

 

Landstinget i Uppsala län har också valt att dölja journaldata som är markerade som 

tidiga hypoteser eller rör våld i hemmet, samt anteckningar gjorda av kuratorer och 

psykologer. 

 

                                                 
5 Inera (tidigare Center för eHälsa i samhället) koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 

e-hälsoarbete och utveckling av e-hälsotjänster för invånare, vård- och omsorgspersonal och 

beslutsfattare. Det nationella regelverket finns publicerat på Ineras webbplats (Inera 2015-02-06).  
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Tekniken bakom Journalen 

Tjänsten kallas ibland något missvisande för ”journal på nätet”, när ”journal via 

nätet” är mer korrekt. Kommunikationen mellan Journalen och de enskilda 

vårdgivarna hanteras av den så kallade Nationella tjänsteplattformen (se figur 8). 

Journalen är registrerad i tjänsteplattformen som konsumentsystem, och kan då ställa 

frågor till de system som är registrerade som producenter (exempelvis vårdgivare och 

deras journalsystem). Tjänsteplattformen förmedlar frågan till de producerande 

systemen, som skickar tillbaka den efterfrågade informationen. Sedan kan Journalen 

och andra så kallade konsumenter ta del av informationen i olika syften, förutsatt att 

den aktuella patienten gett sin tillåtelse till det. 

 

 

Kommunikationsgränssnittet för att producera data för och konsumera data från 

tjänsteplattformen beskrivs i olika tjänstekontrakt, som är utformade för att uppfylla 

tekniska behov snarare än användarbehov. Tjänstekontrakten är inte utformade 

speciellt för Journalen, utan de ska täcka in behoven för alla möjliga tjänster som 

hämtar data ur Nationella tjänsteplattformen. De är alltså en form av 

överenskommelse om format och datainnehåll mellan de vårdgivare som producerar 

informationen och Journalen och andra tjänster som konsumerar den.  

Nationella tjänsteplattformen 

Journalen Tjänst Z 

 

Tjänst Y 

 

Vårdgivare A 

Journal-
system 

Vårdgivare B 

Tjänst X 

Journal-
system 

Konsumenter 

Producenter 

Figur 8: Systemskiss, kommunikation via Nationella tjänsteplattformen 
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För att komma åt Journalen måste användaren först ha ett konto och logga in i Mina 

vårdkontakter. Inloggningen kräver e-legitimation, så säkerheten är av samma slag 

som för banktjänster över internet.   

Utvecklingen av Journalen 

Runt årsskiftet 2011–2012 påbörjade ett utvecklingsteam på företaget Evry 

Healthcare utvecklingen av Min journal i Uppsala län. Dessförinnan hade landstinget 

i Uppsala län under ett antal år arbetat med förankring och förberedelser, och en 

enskild läkarmottagning i centrala Uppsala hade till och med haft ett pilotsystem 

igång under flera år. Min journal i Uppsala län byggdes dock från grunden av Evrys 

utvecklare, med start under den här perioden.  

Utvecklingsarbetet utfördes av ett relativt litet och sammanhållet utvecklingsteam 

som arbetade enligt scrummetodik. Scrum är en flexibel och iterativ metod, som i det 

här fallet kan sägas ha bidragit till ett lyckat slutresultat (Scandurra, Holgersson, 

Lind & Myreteg 2013). 6 Från början ingick ingen egentlig användbarhetskompetens 

i projektet, men några månader in i själva utvecklingen bad landstinget och 

utvecklingsteamet mig och en annan interaktionsdesigner att göra en 

expertgranskning av systemet. Det ledde till att vi tog fram ett förslag till ny design 

av användargränssnittet, som till stor del genomfördes i den version som landstinget 

sedan driftsatte. Kort därefter fick jag löpande ansvar för användbarhet och 

interaktionsdesign under den fortsatta utvecklingen.  

På hösten 2012 gick landstinget i drift med Min journal i Uppsala län. Den tjänsten 

byggde inte på de nationella tjänstekontrakten, utan var specifikt anpassad för att 

hämta data från Uppsalas journalsystem. Vid driftsättningen fanns inte alla 

informationsmängder med, men systemet har sedan dess kontinuerligt byggts ut med 

nya informationsmängder och annan ny funktionalitet.  

För att möta önskemålen från andra landsting och regioner beställde sedan Inera 

Journalen, som hämtar journaldata via den Nationella tjänsteplattformen. Journalen 

byggdes av i stort sett samma utvecklingsteam som Min journal i Uppsala län, men 

som ett separat system med skillnader i både användargränssnitt och underliggande 

teknik. Som tidigare nämnts har ett par landsting börjat visa patientjournaler via 

Journalen, och fler är på gång. När Journalen hade nått samma funktionalitet och 

kunde visa samma informationsmängder som Min journal i Uppsala län, gick även 

Uppsala över till Journalen. 

Mottagande av Journalen 

Journalen har i huvudsak fått ett positivt mottagande från patientsidan (Carlsson 

2013; Carlsson & Kölhed 2014). Bland läkare har det däremot höjts röster som 

uttrycker både farhågor (Båtelson 2013) och stor skepsis (Kovacs 2013), och 

konflikten har bitvis varit hård (Magnusson 2012).  

Försök med liknande system i andra länder tycks ha gett upphov till samma form av 

diskussioner. Se till exempel Vautrey (2013) som uttrycker läkaroro, medan Fisher, 

Bhavnani och Winfield (2009) i stället ser ett antal positiva effekter. Värt att notera 

är att när Fisher, Bhavnani och Winfield (s. 542) berättar om patienter som har 

rapporterat att tillgången till journalen hjälpt dem att i efterhand bättre ta in och 

                                                 
6 Läs mer om scrum på http://www.scrumalliance.org. 
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förstå vad vårdpersonalen sagt vid besöken refererar Vautrey till deras studie som 

stöd för att patienterna har svårt att förstå sin journal. Han väntar sig att det ska leda 

till en ökad arbetsbörda för vården, när de måste förklara saker i efterhand. 

Eftersom det här sättet att ge patienter direktåtkomst till sin journal väcker många 

frågor, har Journalen (eller egentligen främst Min journal i Uppsala län) också varit 

föremål för forskning. Det så kallade DOME-projektet, ett tvärvetenskapligt 

samarbete mellan Lunds universitet, Högskolan i Skövde och Uppsala universitet, 

har genomfört ett antal studier av systemet, med olika frågeställningar. 7 De har 

arbetat med tre olika fokusområden: 

1) Patient och närstående  

2) Professioner och management 

3) Utveckling och införande 

Forskarna i DOME-projektet har haft referensgrupper och gjort intervjuer och 

enkäter med såväl vårdpersonal och patienter som beslutsfattare och 

systemutvecklare (Deployment of Online Medical records and E-health services 

(DOME) 2013). Frågeställningarna har bland annat rört sig kring  

 hur patienter och deras anhöriga upplevt det att kunna ta del av journalen på 

detta sätt (Rexhepi 2014),  

 hur vårdpersonalen inför införandet förväntat sig att påverkas i sin yrkesroll 

och hur de sedan upplever att de faktiskt har påverkats (Åkerstedt 2014) samt  

 hur samarbetet mellan beställare och leverantör sett ut i samband med 

utvecklingen av systemet (Scandurra m fl 2013). 

Inom DOME-projektet har det också utförts ett par examensarbeten som utvärderat 

gränssnittet i Min journal i Uppsala län och Journalen (Andersson & Kjerrman 2013; 

Johansson u.å.). 

Om användbarhet och mentala modeller 
Användbarhet är ett brett fält som av ISO definieras som “Den grad i vilken 

användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål 

på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt” 

(Standardiseringen i Sverige (SIS) 1998). 

En förutsättning för att nå de önskade målen på ett effektivt sätt är att användaren 

förstår hur systemet fungerar och hur hen ska interagera med det. Inom 

kognitionspsykologin finns olika teorier om hur vår hjärna gör för att förstå saker, 

varav en är den om mentala modeller.  

Teorins ursprung och användningsområden 

Filosofen och psykologen Craik brukar pekas ut som den förste att skriva om något 

som liknar mentala modeller, redan 1943, även om teorins rötter kan spåras längre 

bakåt än så, hos bland andra Peirce (Johnson-Laird 2004). Dess stora genomslag kom 

dock under 1980-talet när både Johnson-Laird och Gentner och Stevens samma år 

                                                 
7 Information om DOME-projektet bygger dels på vad som står på dess webbplats (DOME u.å.), dels 

på muntlig information från DOME-deltagare vid projektmöten och presentationer kopplade till 

DOME.  
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släppte varsin bok med titeln Mental Models (Johnson-Laird 1983; Gentner & 

Stevens 1983). Mentala modeller har sedan dess diskuterats av många forskare och 

praktiker och förekommer idag inom många områden, som:  

 kognitionspsykologi (Anderson 2000),  

 ekologi (Jones, Ross, Lynam, Perez & Leitch 2011; Mathevet, Etienne, 

Lynam & Calvet 2011),  

 pedagogik (Lin & Chiu 2010), 

 riskhantering (Cousin & Siegrist 2010),  

 riskkommunikation (Morgan, Fischhoff, Bostrom & Atman 2002; 

Skarlatidou, Cheng & Haklay 2012) och  

 människa-dator-interaktion (Sharp, Rogers & Preece 2007; Goodwin 2009; 

Shneiderman 1998; Cooper m fl 2014). 

Vad är en mental modell? 

Teorin om mentala modeller går ut på att vi människor i all vår kontakt med 

omvärlden skapar mentala förklaringsmodeller av det vi ser och upplever (Norman 

1988, ss. 38–39). De hjälper oss förutsäga effekten av våra handlingar och förstå det 

som omger oss (ibid.; Weinschenk 2011, s. 73). Dessa modeller är subjektiva, och 

behöver inte bygga på fakta eller vara sanna. Våra hjärnor bygger dem av den 

information de har, vare sig den är korrekt eller inte, och om vi saknar fullständig 

information så letar vi paralleller med våra andra erfarenheter (Weinschenk 2011, s. 

73), eller till och med tar fantasin till hjälp (Norman 1988, ss. 38–39).  

När vi interagerar med vår omvärld, utgår vi från våra mentala modeller om den. När 

de är felaktiga kan det ge upphov till förvirring och frustration (Norman 1988, s. 71), 

men när de stämmer kan vi göra förutsägelser som underlättar för oss att hantera till 

exempel nya föremål eller situationer (Norman 1982, s. 7; Sharp, Preece & Rogers 

2007, s. 116). 

En enkel men användbar definition av mental modell i användbarhetssammanhang är 

Nielsens: ”A mental model is what the user believes about the system at hand” 

(2010). Värt att notera är att Nielsen talar om den enskilde användarens tro – alltså 

inte någon allmängiltig sanning – och att den är applicerbar på vilken typ av system 

(sammanhang) som helst. Norman (1988, s. 17) använder en definition där han 

uttryckligen räknar upp att mentala modeller är något som vi kan ha av såväl 

människor som saker eller vår omgivning i stort. 

En något annorlunda definition görs av Young (2008), som använder termen ”mental 

modell” om en specifik metod att visualisera mål och drivkrafter hos en 

användargrupp och mappa dem mot olika sätt som ett system stödjer dem. Det är 

dock inte den innebörd jag avser här, utan jag håller mig till Nielsens definition. 

Många olika typer av modeller 

I litteraturen är ”mental modell” bara en term bland många – dels används olika 

termer om samma sak, dels talar man också om andra modeller och hur de förhåller 

sig till de mentala. Dessutom förekommer termen ”mental modell” även i andra 

sammanhang, med annan innebörd. 
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Norman (1988, s. 38) nämner ”mental modell”, ”användarmodell”, ”konceptuell 

modell”, ”designmodell” och dessutom ”systembild”. Där är den mentala modellen 

nära besläktad med användarmodellen, som den uppfattning användaren har och 

formar av systemet. Den konceptuella modellen och designmodellen avser den 

uppfattning den som designar systemet har av hur det ska se ut och fungera. 

Systembilden, slutligen, är det faktiska resultatet, hur systemet de facto ser ut och 

fungerar. 

”Konceptuell modell” är för övrigt en ofta återkommande term inom 

användbarhetsområdet, och återfinns utöver hos Norman (1988) även hos bland 

andra Weinschenk (2011, ss. 74–75) och Sharp, Rogers & Preece (2007). Även om 

det i strikt mening är så att de andra modellerna alla är olika former av konceptuella 

modeller, så används termen ofta just med avsikt på den konceptuella modell som 

ligger till grund för designen av systemet. 

Ytterligare modeller som nämns i sammanhanget är ”implementationsmodell” 

(Cooper m fl 2014, s. 19; Goodwin 2009, s. 128) och ”representationsmodell” 

(Cooper m fl 2014, s. 19). Representationsmodellen kan liknas vid Normans 

systembild, medan implementationsmodellen återspeglar tekniken, hur systemet är 

byggt. 

Den uppdelning jag vill använda här är den mellan å ena sidan användarens mentala 

modell av en patientjournal och å andra sidan den konceptuella modell hos designern 

som systemet Journalen återspeglar. När dessa två modeller ligger nära varandra blir 

systemet lättare att både lära sig och använda (Goodwin 2009, s. 128). Att utforma 

systemet så nära användarens mentala modell som möjligt, rekommenderas även av 

många andra forskare och praktiker (Cooper m fl 2014, s. 19, 112, 251; Norman 

1982, s. 7; Norman 1988, s. 189; Weinschenk 2011, s. 75; Sharp, Preece & Rogers 

2007, s. 118). 

Effekten av en felaktig mental modell 

Som framgår ur både Normans och Nielsens definitioner, torde användare av 

Journalen ha mentala modeller av både sin patientjournal och av systemet som ger 

dem tillgång till den (alltså i detta fall Journalen). Medan företeelsen patientjournal 

är något som har använts sedan lång tid tillbaka, är webbtjänsten Journalen något 

nytt. Å andra sidan är det inte förrän patienterna själva får tillgång till sina journaler 

som de verkligen måste förhålla sig till deras struktur och innehåll. Det är dock 

rimligt att anta att den mentala modell patienterna formar av Journalen i viss mån 

bygger på deras uppfattning av sin patientjournal, eftersom det är dess innehåll som 

återspeglas.  

Så vad händer när systemet inte följer användarens mentala modell? Det enkla svaret 

är att det blir svårt att förstå och använda. Norman (1988, s. 71) uttrycker det mycket 

slagkraftigt (om än något förenklat) som följer:  

”If the model is wrong, you will be wrong too.” 

Ett exempel på hur det kan bli när användarnas mentala modell inte stämmer med 

systemet: På svenska restauranger med bordsservering är det vanligtvis så att 

personalen, när gästerna börjar se färdiga ut, kommer till bordet. Gästerna kan då be 

om notan, som personalen hämtar till bordet. I Australien tycks det tvärtom vara 

vanligt att gästerna, när de tycker det är dags att gå, går till en kassa där de betalar 

notan för att sedan kunna lämna restaurangen. När min familj var i Australien, med 
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en mental modell för restaurangbesök hämtad från Sverige, tog det en hel del väntan 

och en viss irritation innan vi förstod att det inte var någon vits att vänta på att få be 

om notan, utan att det bara var att resa sig och gå till kassan på vägen ut. 

Mina svårigheter att betala på den australiska restaurangen må ha väckt frustration, 

men jag var mätt och nöjd, och hade inte bråttom någonstans. I fallet med Journalen 

däremot, finns det – bara för att nämna ett exempel – användare som nyss 

diagnostiserats med en allvarlig sjukdom. Ett sådant besked kan göra det svårt för 

patienten att ta till sig ytterligare information från vårdpersonalen, och det är mycket 

möjligt att hen i efterhand, när den första chocken lagt sig, vill gå tillbaka och se vad 

som antecknades från besöket. Den användaren är redan under stor stress, och 

känslig för ytterligare bidrag till förvirring och frustration. Självklart vill vi som 

utvecklar Journalen underlätta den situationen så långt det går. 
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Metoder 
Här presenterar jag de metoder som brukar användas för att kartlägga 

mentala modeller, och vilka av dem jag har valt att använda mig av.  

Kartläggning av mentala modeller 
Det är inte alltid helt enkelt att få en bild av användarnas mentala modell av 

något. Gemensamt för de metoder som nämns är att de utgår från användarna 

själva. Det fungerar dock sällan att fråga rakt på sak (Goodwin 2009, s. 130), 

utan den som vill undersöka en mental modell behöver i allmänhet ta hjälp av 

andra former av observationer och experiment (Norman 1982). De metoder 

som vanligtvis föreslås för att kartlägga användarnas mentala modeller är 

följande: 

 Intervjuer (Cooper m fl 2014, ss. 43, 58, 112–113; Goodwin 2009, s. 

196, 213; Weinschenk 2011, s. 75) 

 Kortsortering (Cooper m fl 2014, s. 58; Goodwin 2009, s. 213; 

Arnowitz, Arent & Berger 2006, s. 252, 254, 266; Nielsen 2004, 2010; 

Sinha & Boutelle 2004), eventuellt med en inledande free-listing (Sinha 

2003) 

 Användningstester (Johnson-Laird 2004; Norman 1982; Johnson, 

Johnson & Zhang 2005, s. 79) och andra former av observationer 

(Weinschenk 2011, s. 75) 

Intervju 

Intervjun är en enkel men kraftfull metod som kan användas i många olika 

syften. Intervjuer med en enskild intervjuperson brukar delas in i typerna 

strukturerad, ostrukturerad eller halvstrukturerad. 8   

Den strukturerade intervjun är hårt styrd, och kan närmast liknas vid en enkät i 

det att samma frågor ställs till alla intervjupersoner och att de ofta besvaras 

med svarsalternativ. Den lämpar sig bäst när intervjuaren vill ha svar på 

konkreta frågor, som kan definieras i förväg, och resultaten av olika intervjuer 

går lätt att jämföra med varandra. 

Den ostrukturerade intervjun är tvärtom väldigt fri till sin form. Den är 

utforskande och vilka frågor som ställs kan variera vid olika intervjutillfällen. 

Den innehåller i huvudsak öppna frågor, där intervjupersonen själv kan avgöra 

hur svaret ska se ut. Ostrukturerade intervjuer ger i allmänhet mycket data, som 

är mer krävande att analysera än resultaten från en strukturerad intervju. 

Halvstrukturerade intervjuer befinner sig någonstans på skalan mellan 

strukturerad och ostrukturerad. Intervjuaren utgår från en grunduppsättning 

frågor men är fri att följa upp svaren på ett helt annat sätt än i en strukturerad 

                                                 
8 Hela metodbeskrivningen bygger (där inte annat anges) på Sharp, Rogers & Preece (2007, ss. 

298–300). 
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intervju. Resultaten av halvstrukturerade intervjuer blir enklare att analysera 

och jämföra än vid den ostrukturerade formen. 

Vid kartläggning av mentala modeller kan intervjuer vara en bra 

informationskälla (Cooper m fl 2014, s. 58). Även om det i allmänhet inte går 

att rakt på sak be de som intervjuas beskriva sin mentala modell, så kan det 

med rätt frågor gå att utläsa mellan raderna (Goodwin 2009, s. 196, 213). 

Kortsortering 

Kortsortering är en metod som kommer från det område som kallas 

informationsarkitektur (Cooper m fl 2014, s. 58), och används kanske främst 

som ett stöd att utforma menyer och navigation för webbplatser (Goodwin 

2009, s. 196). Metoden går till så att användaren får en hög med kort som vart 

och ett beskriver en del av den information som försöksledaren vill kartlägga, 

och ombeds att gruppera och sortera dem som hen menar att de hör ihop. Syftet 

med metoden är att få en förståelse för hur användare organiserar den 

information det handlar om (Cooper m fl 2014, s. 58). Det är sällan så att 

kortsortering med olika användare ger en helt entydig bild, utan det handlar 

oftast om att få en uppfattning av variationen, olika sätt att tänka kring samma 

sak (Goodwin 2009, s. 196). 

Kortsortering utförs oftast med en användare i taget, men kan också göras med 

grupper av användare. Den kan vara öppen eller sluten, där en sluten 

kortsortering innebär att användarna får fördefinierade grupper att sortera in 

korten i, medan de vid en öppen kortsortering själva får välja vad de vill kalla 

de olika grupper som de sorterar korten i (Rubin & Chisnell 2008, s. 18). En 

öppen kortsortering ger användaren mer utrymme att själv avgöra inte bara 

terminologi, utan även hur många grupper det känns naturligt att dela in 

informationen i. För att kartlägga användares mentala modell är det 

huvudsakligen den öppna varianten som rekommenderas (Arnowitz, Arent & 

Berger 2006, s. 266). 

Kortsortering nämns ofta som en bra metod för att kartlägga användares 

mentala modeller (Arnowitz, Arent & Berger 2006, s. 252, 254, 266; Cooper m 

fl 2014, s. 58; Goodwin 2009, s. 213; Nielsen 2004, 2010; Sinha & Boutelle 

2004). Den kan vara effektiv för att undersöka överensstämmelsen med den 

konceptuella modellen (designmodellen) (Arnowitz, Arent & Berger 2006, s. 

252, 254), och även de taxonomiska aspekterna av en mental modell – vilka 

objekt som ingår i den, vad användaren kallar dem och hur de förhåller sig till 

varandra – kan bli tydliga genom en kortsortering (Goodwin 2009, s. 213; 

Nielsen 2004).  

Samtidigt menar dock Cooper m fl (2014, s. 58) att en intervju kan bidra minst 

lika mycket till förståelsen, och Goodwin (2009, s. 196) pekar på att en bra 

intervju kan täcka det övergripande ur en kortsortering, och därmed kan göra 

den överflödig – särskilt i kombination med användningstester. 

Free-listing 

Free-listing – en metod som ursprungligen använts inom antropologiska studier 

(Sinha & Boutelle 2004) – kan användas före en kortsortering, som ett stöd för 
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att fånga upp både hur användaren vill avgränsa området och vilka termer hen 

väljer (Sinha 2003).  

Metoden är enkel. Den utförs med en användare i taget, som helt enkelt 

ombeds att lista (muntligt eller skriftligt) alla element av en viss typ som hen 

kommer på. Med flera deltagare kan den här metoden också ge en bild av vad 

som är gemensamt och återkommande i deras uppfattningar om området (Sinha 

2003). De ämnen som nämns av många användare ingår i den gemensamma 

bilden, medan de som sällan nämns ligger utanför den. 

Användningstest 

Olika former av tester där användare försöker utföra mer eller mindre 

väldefinierade uppgifter i systemet är det kanske vanligaste sättet (Garrett 

2011, s. 47; Goodwin 2009, s. 652) att utvärdera ett systems användbarhet och 

hur användarna uppfattar det. De kan kallas användbarhetstester, 

användartester eller användningstester. Gemensamt för dem är att den eller de 

som leder försöket studerar användaren medan hen försöker utföra uppgifterna, 

och på olika sätt dokumenterar förloppet och hur användaren lyckas. 

Sätten att övervaka och dokumentera användningstester kan ha stor variation – 

allt från speciella användbarhetslaboratorier där både ljud, bild, interaktion på 

skärmen och till och med ögonrörelser dokumenteras till den enkla form som 

jag här kallar think aloud-test. Det är en relativt enkel metod som inte kräver 

stora resurser och som går att genomföra med såväl färdiga system som enkla 

pappersprototyper, och varianter däremellan.  

I sin enklaste form går ett think aloud-test ut på att en användare använder 

systemet, eller en mockup av det, med en försöksledare bredvid sig. Think 

aloud-delen består av att användaren försöker tänka högt när hen interagerar 

med systemet – det vill säga löpande kommentera det som syns och händer på 

skärmen (Rubin & Chisnell 2008, s. 204). Dessa kommentarer kompletteras 

ofta med att försöksledaren ställer frågor till användaren om hur hen uppfattar 

och tolkar det hen ser och upplever – antingen under testet eller efteråt. 

Metodval 
Jag har valt att kombinera metoderna intervju, öppen kortsortering med 

inledande free-listing och think aloud-test, och genomföra dem alla med ett 

antal försökspersoner som jag träffat en i taget. Syftet med att kombinera flera 

metoder har varit dels att få ett bättre resultat, då jag har bedömt att de 

kompletterar varandra och därmed tillsammans kan ge en tydligare bild av 

försökspersonernas mentala modeller, dels att se om de skulle ge olika resultat.  

Intervjun har jag gjort i halvstrukturerad form, för att ha en gemensam 

grundstruktur i min kartläggning av intervjupersonernas tankar men ändå vara 

fri att utforska individuella skillnader.  

Jag har valt att ta med kortsorteringen, trots att både Cooper m fl (2014, s. 58) 

och Goodwin (2009, s. 196) är inne på att den inte alltid tillför något till 

intervju och användningstest, främst eftersom jag ändå var nyfiken på resultatet 

av den. Eftersom jag ville komma åt så mycket som möjligt av 
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försökspersonernas egen modell och terminologi, valde jag att göra en öppen 

kortsortering.  

Även valet att inleda med free-listing syftade till att låta försökspersonerna 

använda sina egna termer, och även till att få en bild av hur komplexa och 

detaljerade deras modeller av patientjournaler är. 

Valet av think aloud-metodik vid användningstestet berodde på att det är en 

enkel men ändå effektiv metod, som jag bedömde passar för den informella typ 

av tester som jag hade för avsikt att göra. Jag hade också dålig tillgång till mer 

avancerad teknisk utrustning för inspelning och så vidare, vilket hade varit ett 

hinder om jag velat använda mig av sådan.  

Undersökning 
Jag ville få en uppfattning om möjliga svar på följande frågor om hur lekmän 

uppfattar patientjournaler: 

 Vad är en patientjournal? 

 Vilka skriver och läser i den? 

 Vad är dess syfte? 

 Vilken information kan finnas i den? 

 Hur tänker du dig att informationen är organiserad? 

Jag ville också få en känsla för om det är något i Journalens nuvarande struktur 

som kommer i konflikt med användarnas uppfattning i de ovanstående 

frågorna. 

Innan jag träffade någon av de egentliga försökspersonerna genomförde jag en 

försöksomgång med en bekant, för att kontrollera att mina frågor och de 

uppgifter jag skulle ge försökspersonerna verkade fungera. Det ledde till att jag 

formulerade om några frågor i intervjumallen innan jag genomförde de riktiga 

försöken. 

Intervju 

Jag inledde varje försök med en halvstrukturerad intervju, med utgångspunkt i 

en intervjumall med två delar (se bilaga).  

1) Först ställde jag några bakgrundsfrågor för att fastställa om 

försökspersonen haft mycket eller lite kontakt med vården, och om hen 

hade kommit i kontakt med patientjournaler i något annat sammanhang.  

2) I den andra delen frågade jag om försökspersonens uppfattning om vad 

en patientjournal är, vilka som skriver och läser i den och varför.  

Free-listing 

I free-listingsteget bad jag varje försöksperson skriva ner de olika typer av 

information som hen tänkte sig kunde ingå i en patientjournal. Jag lät dem först 

göra denna listning, för att se vilka delar de tänkte på, och i vilken ordning de 

nämnde dem. Om jag sedan (trots lirkande) saknade några delar av de som 

faktiskt finns i Journalen, fyllde jag på med dem och hörde hur 

försökspersonen ställde sig till dem. 
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Kortsortering 

I kortsorteringen lät jag de kort ingå som försökspersonen själv listat, plus de 

som jag fyllt på med för att täcka in de informationsmängder som visas i 

Journalen idag. Försökspersonen fick sortera och gruppera dem som hen 

upplevde att de skulle kunna höra ihop, och berätta om hur hen tänkte kring 

detta. 

Användningstest 

Jag avslutade försöket med att ge försökspersonerna tillgång till en 

demoversion av Journalen på en laptop, med testdata, och be dem utföra tre 

uppgifter. De skulle föreställa sig att de varit på ett läkarbesök där en remiss 

skrivits och någon form av provtagning förekommit, och ville nu se  

1) vad doktorn skrivit,  

2) hur det gick med remissen och  

3) om något provsvar kommit ännu.  

Medan de gjorde detta tänkte de högt kring det de såg och de val de gjorde, 

samtidigt som jag iakttog hur de använde systemet. 

Dokumentation 

Jag valde att dokumentera undersökningen genom att anteckna medan försöken 

pågick, och vid behov fotografera de kortgrupperingar som testpersonerna 

gjort. Jag gjorde alltså inga inspelningar av vare sig ljud eller bild, utan nöjde 

mig med manuella anteckningar. Det hade inte gått med fler eller längre 

intervjuer eller frågor som gav upphov till längre svar, men i det här fallet 

tyckte jag att det fungerade.  

Urval av testpersoner 
I urvalet av testpersoner bedömde jag att den enskilt viktigaste variabeln är 

grad av sjukvårdserfarenhet, eftersom jag misstänker att graden av 

vårderfarenhet påverkar hur klar bild av sin journal användaren har. Det kan 

eventuellt vara rimligt att tro att de med stor vårderfarenhet har en tydligare 

(dock inte nödvändigtvis mer korrekt) bild av hur journalen är uppbyggd, och 

att det i så fall kanske också är de som skulle bli mer frustrerade om systemet 

skiljer sig mycket från deras förväntning. Det är också så att patienter med 

kroniska sjukdomar kanske är Journalens viktigaste målgrupp. Dels har de mer 

kontakt med vården och rimligtvis störst intresse av att hålla sig à jour, dels är 

det sannolikt här som vården i störst utsträckning skulle kunna effektivisera 

och spara pengar genom att patienterna gör mer själva.  

Jag undvek testpersoner som själva hade erfarenhet av att skriva journal, 

eftersom det jag ville undersöka var hur lekmän uppfattar journalen. Utöver 

gruppen personer med egen journalföringserfarenhet, såg jag två 

huvudgrupper:  

1) Personer som haft mycket vårdkontakter, främst de med kronisk 

sjukdomar, men även personer som tidigare varit friska men vilkas 
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sjukdomsbild under de senaste åren inneburit en hög grad av 

vårdkontakt. 

2) Personer som i huvudsak varit friska och haft mycket liten grad av 

vårdkontakt. 

Jag valde att definiera ”mycket vårdkontakt” som minst 6 gånger under ett år 

och att inleda intervjun med en fråga om detta för att kunna placera in varje 

testperson i rätt grupp. 

Analys av testresultatet 
I analysen av det material jag samlat in i undersökningen lutar jag mig mot 

analysmetoden tematisk analys. Det är en flexibel metod för kvalitativ analys i 

syfte att identifiera och analysera mönster i ett forskningsmaterial (Braun & 

Clarke 2006). Den omfattar ett antal steg där forskaren går igenom materialet 

och letar efter och kartlägger återkommande teman. I sitt enklaste fall innebär 

en tematisk analys att man organiserar och beskriver materialet, men metoden 

kan också användas för att göra djupare tolkningar av det.  

I Braun och Clarkes (2006) definition av tematisk analys ingår följande steg: 

1. Bekanta sig med materialet 

2. Ta fram initiala koder 

3. Leta efter teman 

4. Gå igenom identifierade teman igen 

5. Definiera och namnge teman 

6. Sammanställa resultatet i en rapport 

I det här fallet har jag haft ett relativt litet material, både i termer av antal 

genomförda försök och i termer av mängden data som jag samlat in vid 

respektive försök. Det har medfört att den tematiska analysen blivit ganska 

grund.  

Jag har gått igenom mitt material, letat efter olika teman hos respektive 

testperson och försökt identifiera vilka av dessa som är återkommande hos 

flera av dem. Jag har inte gjort någon egen namngivning, utan använt mig av 

de namn som testpersonerna själva gett dem, utom i de fall när jag tolkat det 

som att olika personer använt olika termer för samma begrepp, när jag valt en 

av dessa som namn.  

På grund av den lilla mängden material att analysera innehåller min 

sammanställning inte någon djupare tematisk analys utan håller sig främst på 

ett beskrivande plan. Det ligger också i linje med min ambition att se 

spännvidden av olika mentala modeller, snarare än att här identifiera orsaker 

till dem. Med Braun och Clarkes terminologi (2006, s. 83) har jag strävat efter 

att göra en rik beskrivning av mitt material. 
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Resultat, slutsatser och 

diskussion 
Här presenterar jag resultaten i min undersökning, och de slutsatser jag dragit 

av dem. Jag går också igenom felkällor och andra faktorer som jag tror kan ha 

påverkat resultatet. 

Resultat per försöksperson 
Som jag nämnt tidigare, har mitt syfte varit att få en uppfattning om hur de 

mentala modellerna av en patientjournal kan variera mellan olika användare, 

och jag har inte haft ambitionen att göra en statistiskt säker undersökning. Det 

kan dock ändå vara intressant att kort titta på hur resultatet kan ha påverkats av 

de försökspersoner som deltog i undersökningen. 

I min undersökning hade jag tillgång till fyra försökspersoner. De var alla 

kvinnor, i ett åldersspann mellan 25 och 60 år. Alla fyra är akademiker med 

svenska som modersmål. Ingen av mina försökspersoner hade själv hanterat 

andras journaler (till exempel som anställd inom vården) och ingen av dem har 

heller använt Journalen tidigare. Endast en av dem hade begärt ut sin egen 

journal. Tre av dem hade haft mycket vårdkontakter under det senaste året (en 

har en kronisk sjukdom, de andra har haft tillfälliga sjukdomstillstånd), medan 

en av dem hade haft få kontakter (både under det senaste året och längre 

tillbaka i tiden). 

Jag har alltså genomfört undersökningen med bara fyra försökspersoner. Det är 

ett relativt litet antal, vilket innebär att individuella skillnader i både 

personlighet och situation får en ganska stor effekt. En av deltagarna sade själv 

att hon kände sig väldigt stressad vid testtillfället, av saker som inte hade med 

min undersökning att göra, och misstänkte att det kunde ha påverkat hennes 

koncentration. En annan deltagare beskriver sig själv som otålig till sin 

karaktär, så att hon snabbt tar ställning till saker men inte riktigt har tålamod att 

uppehålla sig vid dem för någon närmare analys i efterhand. 

De var bara kvinnor, vilket kan ha haft en inverkan på resultatet. Det är 

eventuellt en vanlig situation. I en brittisk intervjustudie av hur patienter 

uppfattar att få tillgång till sin journal i samband med läkarbesök (Fisher, 

Bhavnani & Winfield 2009, p. 540) delade forskarna in deltagarna i fyra 

grupper: 1) långtidssjuka, 2) gravida kvinnor, 3) patienter inom psykisk vård 

och 4) patienter utan några särskilda hälsoproblem. Även bortsett från grupp 2, 

som av naturliga skäl bara innehöll kvinnor, så var en majoritet av de som 

ställde upp i studien kvinnor. Den enda grupp som innehöll en övervikt av män 

var grupp 4, med ”friska” patienter. Inte heller i den studien finns några 

ytterligare slutsatser om hur könsfördelningen kan ha påverkat resultatet. 

Mina försökspersoner är också alla relativt lika varandra ur ett socio-

ekonomiskt och utbildningsmässigt perspektiv. Det går inte att säga hur bilden 

hade sett ut om jag hade haft tillgång till fler försökspersoner med annan 

utbildningsnivå eller som inte behärskar svenska fullt ut. 
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Person A 

Person A har tidigare varit frisk men har haft många vårdkontakter under det 

senaste året, och var den enda av försökspersonerna som begärt ut sin journal 

(från flera olika vårdgivare). Hon var också den enda som tänkte sig att annan 

vårdpersonal än läkare skriver i journalen. Hon uppfattar patientjournalen som 

en sammanfattning av utlåtanden, som både skrivs och läses av alla former av 

vårdpersonal, i syfte att dokumentera förlopp, se mönster och som 

kommunikation med andra läkare.  

Person A kom tidigt in på den bristande tillgången till information mellan olika 

vårdgivare. Hon tog även upp erfarenheter av besök hos vårdpersonal (främst 

läkare) som inte hade förberett sig genom att titta i hennes journal i förväg – 

något som hon hade upplevt som arrogant och som minskat hennes förtroende 

för de läkarna och skapat en oro att de skulle gå miste om viktig information. 

Hon beskrev sin journal till stor del som en process, där status, historik och 

diagnos ger upphov till provtagning och remittering, som i sin tur ger upphov 

till medicinering. Processtänket skiner också igenom på så sätt att hon uttrycker 

de olika informationsdelarna med substantiverade verb (till exempel 

”remittering” och ”provtagning”), snarare än rena substantiv (”remisser” och 

”provsvar”). Även vid andra delar av intervjun framgår det att hon tänker i 

termer av olika vårdärenden, med start, behandling och avslut, och hon är 

angelägen om att det som hör ihop i ett sådant ärende ska visas tillsammans.  

Även vid användningstestet kommenterade hon att hon hade velat ha en 

tydligare koppling mellan information som hör till ett och samma ärende 

(något som förutsätter att vårdpersonalen tydligt kopplade ihop olika delar av 

samma hälsoärende vid journalföringen), för att inte behöva ”klicka runt för 

mycket”. Övrigt att notera från användningstestet är att hon är noga med att gå 

in och läsa den information om Journalen som finns, vilket stämmer överens 

med det intryck jag får att hon som person ser till att sätta sig in i saker. Vid 

reflektion efteråt säger hon att hon tycker det är viktigt att Journalen håller sig 

till ett relativt vårdnära språk för att kännas seriös och trovärdig, och även att 

gränssnittet av samma skäl inte bör vara för användarvänligt (sic!) och snyggt. 

Person A tänkte inte på personuppgifter och uppmärksamhetssignaler som en 

del av journalen. När jag nämnde dem upplevde hon att de skilde sig från de 

övriga delarna, och placerade dem i en separat grupp. 

Person B 

Person B har haft mycket få vårdkontakter under det senaste året, och har 

egentligen inte heller varit sjuk tidigare. Hon ser patientjournalen som ett 

verktyg för den enskilda läkaren att dokumentera vårdkontakter, för att i 

efterhand kunna följa hur patientens hälsotillstånd utvecklats över tid. Hon 

återkom flera gånger till problem med att olika vårdgivare inte har tillgång till 

varandras journaler, och även ett intryck av att läkare inte använder 

patienternas journaler för att få en historik i den utsträckning som de kanske 

borde. 

Vid kortsorteringen delade hon upp informationen i grupperna ”det patienten 

berättar”, ”det läkaren gör” och ”det läkaren ser”, och gjorde alltså sin 

gruppering i termer av vem som var agent och på vilket sätt denna var aktiv. 
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Samtidigt som hon var mycket bestämd i sitt val av gruppering, var det inte 

helt tydligt vad som styrde vilken kategori varje enskild del skulle tillhöra. 

Person B nämnde familjeförhållanden och placerade dem i gruppen ”det 

läkaren ser”, tillsammans med bland annat utseende, utbildning och vikt – alla 

uppgifter som hon var ensam om att ta upp. Dessa kan möjligtvis (med god 

vilja) tolkas som någon form av personuppgifter. Hon tog däremot inte upp till 

exempel kontaktuppgifter, och kom inte heller självmant in på något i stil med 

uppmärksamhetssignaler. 

Användningstestet gick relativt fort och problemfritt för person B. Eftersom 

hon själv arbetar med text och kommunikation är det kanske naturligt att de 

flesta av hennes reflektioner handlade om hur texterna i Journalen är 

formulerade och hur de presenteras. Hon önskade genomgående att de skulle 

utformas så att patienten/användaren sätts i centrum mer än vad som idag är 

fallet, och efterfrågade också mer förklaringar av facktermer (något som vi 

redan tidigare har talat en hel del om i utvecklingsteamet, men som ännu inte 

har kunnat genomföras). 

Person C 

Person C har haft många vårdkontakter under det senaste året, men har 

dessförinnan varit relativt frisk. Hon uppfattar patientjournalen som ett 

minnesstöd där läkare dokumenterar besöken och vad som gjorts, symtom och 

eventuella diagnoser, läkemedel och remisser. Hon väntar sig också att den ska 

fungera som en kommunikationsform mellan olika läkare. 

Liksom person A uppvisar person C ett visst processtänk med symtom, 

anteckningar och provsvar, som leder till diagnoser, som i sin tur leder till 

behandlingar, mediciner och/eller remisser.  

Person C var en av två försökspersoner som nämnde personuppgifter som en 

informationstyp i sig själv, men hon sade inte själv något om 

uppmärksamhetssignaler. Liksom person A valde hon att lägga dessa båda 

informationsmängder i en egen grupp. 

Inte heller person C hade några problem vid användningstestet, och hon hade 

egentligen inga ytterligare kommentarer efter att ha genomfört det.  

Person D  

Person D har en kronisk sjukdom och har därmed haft många vårdkontakter 

under det senaste året, och även längre tillbaka i tiden. Hon hade också under 

det senaste året haft många vårdkontakter i andra hand då en av hennes nära 

anhöriga varit mycket sjuk. Hon ser patientjournalen som en historik, som kan 

hjälpa läkare och sköterskor att få överblick och se sammanhang i patientens 

hälsotillstånd. Även person D pekar på problemet att läkare ofta saknar tillgång 

till journaler från andra vårdgivare och risken att de då missar viktig 

information. 

Utöver de mer vård- och medicintypiska informationstyper som de andra 

försökspersonerna tagit upp, tänker sig person D också att journalen skulle 

kunna innehålla noteringar om avvikande beteende, drogmisstankar och 

utlandsvistelser. 
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Liksom person C identifierade person D personuppgifter som en egen kategori, 

och hon var den enda som nämnde något i linje med uppmärksamhetssignaler. 

Hon ville dock inte lägga dem i en egen grupp, utan upplevde att alla de 

informationstyper som hon identifierat hörde ihop, utan någon tydligare 

hierarki, bortsett från uppträdande och drogmisstankar, som hon ville ha i en 

separat grupp. 

Person D upplevde inte själv några problem vid användningstestet, men faktum 

var att hon inte lyckades med den första uppgiften. Hon valde att titta på 

diagnoser istället för anteckningar, vilket hade varit det korrekta stället att leta 

efter ”vad doktorn skrivit om besöket”. Hon sade efteråt till mig att hon känt 

sig stressad – av helt andra skäl – under försöket, vilket kan förklara misstaget. 

En viktig faktor är också att den journalinformation hon såg var testdata, som 

inte gav henne ett lika tydligt sammanhang som hennes egen information 

antagligen hade gjort.  

Resultat per metod 
En generell reflektion är att eftersom jag hade få försökspersoner och relativt 

korta försök så har jag fått ganska lite data att analysera. Det skulle vara ett 

problem framför allt om jag gjorde en kvantitativ studie eller hade som mål att 

hitta så många brister som möjligt. Eftersom jag i detta steg bara ville få en 

uppfattning om hur olika personers mentala modell kunde se ut, är det dock 

inte lika allvarligt. 

Intervju 

Jämfört med den free-listing och kortsortering som jag lät försökspersonerna 

göra efteråt, tycker jag att intervjun var den del som gav mig mest känsla för 

hur de uppfattade sin journal. Att jag bara antecknade innebär dock att jag inte 

har några transkriptioner att luta mig mot i analysen, vilket hade varit bra för 

att kunna göra en ordentligare tematisk analys. 

Vad är en patientjournal? 

På frågan om vad journalen är talar tre av de fyra försökspersonerna om den 

som en dokumentation av besök hos och kontakter med vården. Den fjärde av 

dem kallar den en sammanställning av utlåtanden, vilket möjligtvis inte i 

samma utsträckning omfattar noteringar om vad som gjorts under kontakten.  

Tre av fyra berör också här den bristande tillgång till gemensam 

journalinformation mellan olika vårdgivare, som de uppenbarligen upplevt. I 

samband med det kan jag nämna att Nationella tjänsteplattformen från början 

är utformad just för att möjliggöra sådan informationsöverföring, och det finns 

också ett system vid namn Nationell patientöversikt (Inera 2015-04-01) som är 

framtaget för att ge tillgång till journalinformation mellan olika vårdgivare. Det 

är dock relativt nytt och används idag i ganska liten omfattning av vården, men 

förhoppningsvis kommer det med tiden att bli mer vedertaget. 

Vilka skriver och läser i den? 

När det gäller vilka som skriver i patientjournalen är det enda genomgående 

svaret läkare. Två av försökspersonerna svarar också 
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sjuksköterska/distriktssköterska. Endast en av dem svarar något som kan anses 

komma i närheten av det som faktiskt är fallet, det vill säga all form av 

vårdpersonal. De övriga svaren omfattar sjukgymnast och läkarsekreterare 

(med förbehåll för att försökspersonen är osäker på om de senare fortfarande 

förekommer). 

På frågan om vilka som läser i journalen har två av försökspersonerna svarat att 

det är de som behöver det för att kunna vårda patienten. En person sade att det 

är samma roller som skriver i den, och eftersom det var den här personen som 

menade att all form av vårdpersonal skriver i den så får det också anses vara en 

korrekt beskrivning. Den fjärde personen tänkte sig framför allt 

remissmottagare, försäkringsbolag och eventuella forskningsprojekt som 

läsare. Där kan jag fråga mig om hon ansåg vårdpersonal som så självklar att 

hon inte ens nämnde dem, eller om hon kanske tolkade frågan som att avse 

vilka utöver vårdpersonal som läser journalen.  

Vid flera tillfällen tar försökspersonerna också upp erfarenheter av (främst) 

läkarbesök där de upplevt att läkaren inte förberett sig genom att ta del av deras 

journal. Det skapar irritation och oro när de upplever att de som patient måste 

kunna bedöma vilken information som är relevant att delge läkaren och vad 

som kan utelämnas. En möjlig orsak till att detta inträffar är att 

journalsystemen sällan är anpassade för att ge en snabb överblick över 

patientens historik, och att läkarna därför inte tycker sig ha tid att sätta sig in i 

den på ett adekvat sätt. 

Vad är dess syfte? 

Alla fyra försökspersonerna pekade på journalens funktion som en slags 

loggbok eller historik över patientens hälsotillstånd och vård, som i viss 

utsträckning kan finnas tillgänglig för olika läkare. Svar som gavs av flera 

(men inte alla) av försökspersonerna var också att den syftar till att 

dokumentera förlopp och se mönster eller samband. 

I inledningen av den här rapporten nämnde jag patientjournalens delade 

funktion som ett stöd för beslut och bedömning, stöd för minnet och för 

kommunikation mellan olika vårdgivare. Jag tycker att alla dessa funktioner i 

någon grad går att återfinna i försökspersonernas svar. Ingen har specifikt talat 

om beslutsstöd, men de säger däremot att den ligger till grund för att se 

samband och göra bedömningar, vilket jag tolkar som ett underlag för beslut. 

Free-listing 

Det var svårt att formulera uppgiften till free-listing så att den blev tydlig för 

försökspersonerna, eftersom det rör relativt abstrakta begrepp och jag inte ville 

styra deras svar. Jag bad dem berätta vilka typer av information de tänker sig 

ingår i en patientjournal, vilket inte är lika enkelt som att be någon lista till 

exempel alla husdjur som hen kommer på. Å andra sidan så öppnade det också 

för att låta försökspersonerna uttrycka sig på det sätt de själva fann naturligt, 

vilket också säger något om deras mentala modell.  

Jämfört med de rekommendationer jag har hittat så har jag genomfört för få 

free-listings. Sinha (2003) rekommenderar den som använder metoden att 

fortsätta göra försök tills den samlade resultatmängden är relativt stabil. Hur 
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många det blir beror naturligtvis på frågeställningen, men 5-6 stycken nämns 

som ett första antal för att börja se hur resultaten varierar. 

Vilken information kan finnas i en patientjournal? 

Svaren på den här frågan har ganska stor variation, men en kärna som återfinns 

hos alla försökspersonerna består av: 

 Diagnoser 

 Provtagningar/provsvar 

 Remisser 

 Medicinering/läkemedel 

Tre av fyra nämner också  

 Prognos/framtida behandling/rehabilitering 

 Personuppgifter/beskrivningar av patienten i mer icke-medicinska 

termer 

 Saker som kan tolkas beskriva patientens aktuella tillstånd 

(status/nuläge, symtom, hur patienten upplever sitt hälsotillstånd) 

Den av Journalens informationsmängder som var minst självklar för 

försökspersonerna att den ingår i en patientjournal, var så de kallade 

uppmärksamhetssignalerna. Det omfattar uppgifter om eventuella allergier, 

blodsmitta, pacemaker och annat som är viktigt att vårdpersonalen känner till, 

för antingen sin egen eller patientens säkerhet. En försöksperson nämnde 

eventuella allergier som möjlig information i en journal, men i övrigt var det 

inget någon tänkte på. 

Även om de i allmänhet inte själva kom att tänka på personuppgifter eller 

uppmärksamhetssignaler som delar av journalinformationen, så hade dock 

ingen av försökspersonerna någon invändning när jag föreslog dem som 

informationsmängder.  

Jag noterar också att tre av fyra försökspersoner använde termen 

”medicinering” snarare än ”läkemedel”, vilket det heter i Journalen idag. Det är 

dock inte säkert att det är ett problem, då dessa termer nog kan uppfattas som 

ganska självklara synonymer. Även de som i första hand talar om 

”medicinering” kan antas förstå att det är samma sak som avses med 

”läkemedel” när de ser det i Journalens meny. 

Kortsortering 

Även när det gäller kortsorteringen så har formatet på min undersökning 

kanske varit väl litet. När det gäller antalet informationsmängder, så menar 

Goodman (2009, s. 196) att en kortsortering med i storleksordningen ett 

dussintal kort i allmänhet ger för lite information för att vara meningsfull. 

Antalet informationsmängder här kan möjligtvis till viss del förklaras av 

metoden free-listing för att ta fram underlaget (där försöksledaren i någon mån 

är hänvisad till de informationsmängder deltagarna kommer på – även om jag 

ju här valde att fylla på om jag tyckte att någon del saknades), men beror nog 

minst lika mycket på den domän jag försökt kartlägga. Kanske var 

kortsortering inte den optimala metoden för detta, men jag tycker ändå att den 

gett mig intressanta inblickar i hur försökspersonerna resonerar.  
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Återigen var också antalet försökspersoner mindre än önskvärt. Till exempel 

Nielsen (2004) rekommenderar 15 användare för att komma fram till en 

informationsarkitektur genom kortsortering. Än en gång är det dock relevant 

att skilja på mitt syfte – att få en uppfattning om variation och spännvidd – och 

det syfte han talar om, att ta fram en informationsarkitektur.  

När jag sammanställt resultaten av kortsorteringsförsöken märker jag att jag 

hade haft nytta av att arbeta mer med att få motiveringar till dem. Särskilt för 

person B har jag svårt att riktigt förstå hur hon menar att den gjorda sorteringen 

stämmer med beskrivningen av hur hon tänkt.  

Eftersom kortsorteringen inleddes med en free-listing, hade försökspersonerna 

också olika utgångspunkter för kortsorteringen. Tillsammans med deras olika 

sätt att tänka på sin journal ledde det till ganska stor variation i 

kortsorteringarna. Både vilka grupper de gjorde och hur de resonerade kring 

sorteringen varierade. Som nämnts i genomgången per person, så handlade 

grunderna om process eller agent, och i ett fall ingen egentlig gruppering alls. 

Den tydligaste skillnaden mot hur strukturen ser ut i Journalen idag är att tre av 

fyra ville placera uppmärksamhetssignaler tillsammans med personuppgifter, 

åtskilt från övrigt journalinnehåll. Den informationen upplevdes alltså skilja sig 

från de övriga, ”mer medicinska”, delarna. Som Journalen ser ut idag visas 

personuppgifter för sig, medan uppmärksamhetssignaler placerats tillsammans 

med övrig journalinformation. 

Användningstest 

Användningstestet genomfördes inte med deras egen journalinformation, utan 

med testdata som fanns i Journalen sedan tidigare. Det innebar att den inte 

heller var direkt anpassad till detta specifika scenario, och inte var helt igenom 

konsekvent. Det kan ha gjort det något svårare att utföra uppgifterna än vad det 

skulle vara med väl genomtänkt testdata. 

Trots det, och trots variation i resultaten free-listing och kortsortering, 

uppfattade försökspersonerna överlag Journalen som ett lättanvänt och tydligt 

system. En av testpersonerna misslyckades dock med det första scenariot, på så 

sätt att hon gick till fel informationsmängd i Journalen och inte insåg det. Om 

det hade varit hennes egen journalinformation, eller ett mer detaljerat scenario 

där informationen i Journalen varit tydligare knuten till scenariokontexten, 

hade hon sannolikt insett att det inte var den informationsmängden jag bett 

henne leta efter och gjort ytterligare försök, tills hon lyckades. 

Bortsett från det verkade alltså alla försökspersonerna, trots olika uppfattningar 

om vad en patientjournal är, finna sig väl tillrätta med Journalen när de fick 

testa den. Det skulle kunna bero på flera olika saker.  

En möjlig förklaring är att nya användare av Journalen till viss del förväntar sig 

att inte förstå allt. Om användarna är medvetna om att det de ska ta del av i 

första hand är läkarnas arbetsmaterial, kan det hända att de är mer benägen att 

acceptera det som det ser ut. Det finns inte heller så mycket specifika 

konventioner för ett sådant här system (åtminstone i Sverige), vilket ger 

Journalen relativt stor frihet utan att det innebär direkta brott mot användarnas 

förväntningar. 
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Det faktum att de såg testdata, och inte sin egen journalinformation, kan ha 

påverkat hur kritiskt försökspersonerna granskade systemet. Om de hade haft 

en starkare förankring i kontexten så hade de kanske också haft starkare åsikter 

om hur gränssnittet borde se ut. Det är värt att notera att informationen i 

Journalen är väldigt personlig, och kan upplevas som känslig att dela med sig 

av. Det är en försvårande faktor, som gör det svårare att hitta försökspersoner 

som är villiga att testa systemet med sin egen information, och sådana tester 

ställer högre etiska krav än i många andra system, och skulle kanske till och 

med kräva någon form av etikprövning. 

Slutligen kan nämnas att innehållet i Journalen – den egna 

journalinformationen – ofta är intressant att ta del av och har stort värde för 

användarna. I kombination med nyheten att så enkelt kunna få tillgång till den, 

är det möjligt att innehållets värde överskuggar eventuella brister i 

gränssnittet.9  

Tematisk analys 
Jag har gjort en ansats till tematisk analys, men upplever att jag har för litet 

material för att genomföra den fullt ut. Ett möjligt tema som jag såg var dock 

ett processtänk, där försökspersonerna beskriver sin journal mycket i termer av 

ett flöde med start, pågående och avslutning. Andra teman som återkom hos 

flera är problem med att olika vårdgivare inte har tillgång till patientens 

journalinformation från varandra och läkare som inte läst in sig på patientens 

journalinformation i den utsträckning försökspersonerna väntade sig. 

 

  

                                                 
9 Samma reflektion gör Andersson och Kjerrman (2013). 
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Fortsatt arbete 
Här tittar jag på vilket fortsatt arbete som skulle kunna göras och på 

eventuella direkta konsekvenser för Journalens utformning. 

Som en fortsättning på det här arbetet vore det intressant att göra liknande 

försök med fler personer. Det skulle antagligen ge ett bredare resultat med fler 

infallsvinklar, och göra det mindre beroende av både speciella 

personlighetsdrag och yttre påverkansfaktorer. Även om det är en relativt liten 

informationsmängd, är kortsorteringen värdefull som en ingång till samtal 

kring journalens struktur och innehåll. 

Värt att notera är att flera av försökspersonerna kom in på problem med att 

olika vårdgivare inte har tillgång till patientjournaler som skrivits av andra 

vårdgivare, och att vårdpersonal ibland inte ens läst de delar av journalen som 

de har tillgång till. Det väcker en oro att någon relevant information ska ”falla 

mellan stolarna”. Här kan jag fråga mig i vilken utsträckning Journalen kan och 

bör hjälpa till att minska denna oro, och om den kanske till och med på något 

sätt redan gör det. Det är inte något som jag kom in på med de uppgifter jag 

gav vid användningstestet, delvis därför att jag hade definierat dem i förväg, 

men det kanske är värt att fundera över i framtiden. 

Min undersökning ger vid handen att försökspersonerna uppfattade Journalen 

som relativt tydlig och lättanvänd Det är även det intryck jag fått av den 

feedback som ett stort antal användare lämnat till Landstinget i Uppsala län. 

Därför kommer detta arbete inte direkt att medföra några större förändringar av 

Journalens struktur och gränssnitt.  

Närmast till hands är kanske att göra en fortsatt studie av var användarna 

väntar sig att hitta uppmärksamhetssignaler. Ska de fortsätta vara placerade 

tillsammans med anteckningar, diagnoser, läkemedel, mödravård, provsvar, 

remisser och vaccinationer, eller bör de snarare höra ihop med 

personuppgifter? Den frågan vill jag försöka få ett tydligare svar på vid de 

framtida användarstudier som jag hoppas få tillfälle att utföra, och likaså vill 

jag fortsätta undersöka om termerna ”medicinering” och ”läkemedel” är 

någorlunda ekvivalenta för användarna.  

Jag tar också till mig kommentarerna om språket i Journalen. Kanske går det 

att formulera om texterna så att de sätter användaren i centrum mer än idag? 

Det är definitivt värt att ha i åtanke vid den fortsatta utvecklingen av Journalen. 

Och om det går att bygga ut Journalen så att det ger användarna mer stöd med 

att förklara svåra ord och fackspråk, så vore det också mycket värt. 

Slutligen ska jag försöka ta reda på vilka möjligheter som finns att bättre knyta 

ihop information som hör till ett och samma vårdärende. När vi i 

utvecklingsteamet tidigare har tittat på det, så har det verkat svårt att få fram 

den informationen ur journalsystemen, men det skulle antagligen bidra till att 

göra Journalen både enklare, tydligare och trevligare att använda – vilket ligger 

helt i linje med mina ambitioner. 
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Bilaga 1 – Intervjumall 

Bakgrundsfrågor 
 Vårdkontakter – senaste 5 åren? 

o Mycket – minst 6 ggr/år. Eller mindre än det? 

 Använt journalsystem?  

o Ja/nej 

 Begärt ut journal, eller på annat sätt läst journal? 

o Ja (hur?)/nej 

Om journaler 
 Hur skulle du beskriva din journal? Vad är det 

 Vilka skriver i den?  

 Vilka läser? 

 Varför skriver de? 

 Vilka typer av information tänker du dig ingår i din journal?  

o Skriv på post-its! Om några ”saknas”, resonera kring varför. 

o Finns det någon information som inte är rent medicinsk, 

kringinformation av olika slag? Vad?  

 Uppfattar du något i den här informationen som mer viktigt än resten? 

För dig, för vården eller båda? Vad tror du är viktigast för vården att 

hitta, vad är viktigast för dig? 

 Om du skulle ordna/gruppera de här informationstyperna efter det 

som känns mest naturligt för dig, hur skulle det se ut? Några av dem 

hänger ihop mer än andra? Hur/vilka? 
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