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Abstract 

Objective: According to Swedish law veterinarians must document information about all patient visits. 
The patient records are useful for gathering data about the health status of treated animals. The 
purpose of this study was to evaluate and discover usability issues in an existing electronic health 
record system used by veterinarians.  
Methods: Four different methods were used to help achieve the goals with the study during the time 
period of 14 weeks. At first, field studies and observations were conducted at two different clinics 
close to Stockholm. The think aloud method were used to evaluate four tests, representing user 
flows, in the system to locate usability issues. Five persons participated in the test, three medical 
secretaries and two person with a technical background. During one and a half week, the heuristic 
walkthrough was conducted through 90 different tests. At last, a questionnaire consisting of 14 
questions was sent out to all veterinarians currently using the electronic health record system.  
Results: The field studies and observations resulted in a storyboard representing a visualized picture 
of the veterinarians work situation. The think aloud tests resulted in finding problems the 
participants discovered when conducting the tests. After the heuristic walkthrough 27 bugs and 7 
usability issues were found. In total the questionnaire reached approximately 340 veterinarians and 
120 resonded, a response ratio of 35 %. The summary of the answers showed that there were issues 
with too many clicks to complete a task. Users thought it was difficult to get an overview of the 
system and that it was time consuming to complete their work duties. Solutions for the problems are 
visualized through paper prototypes. 
 

Sammanfattning 
Mål: Enligt svensk lag måste veterinärer dokumentera information om alla patientbesök. 
Patientjournaler är användbara för att samla uppgifter om hälsotillståndet hos de djur som 
behandlats. Syftet med denna studie var att utvärdera och upptäcka användbarhetsproblem i ett 
befintligt elektroniskt patientjournalsystem som används av veterinärer. 
Metoder: Fyra olika metoder användes för att uppnå målen med studien under en tidsperiod av 14 
veckor. Första metoden var fältstudier och observationer som genomfördes på två olika kliniker 
nära Stockholmsområdet. Tänka-högt-metoden användes för att utvärdera fyra tester, 
representerande användarflöden, i systemet för att lokalisera användbarhetsfrågor. Fem personer 
deltog i testet, tre läkarsekreterare och två personer med en teknisk bakgrund. Under en och en halv 
vecka, genomfördes den heuristiska genomgången bestående av 90 olika tester. Slutligen skickades 
en enkät bestående av 14 frågor ut till alla veterinärer som för närvarande använder det elektroniska 
patientjournalsystemet. 
Resultat: Fältstudierna och observationerna resulterade i en storyboard som representerar en 
visualiserad bild av veterinärernas arbetssituation. Testerna med tänka-högt-metoden synliggjorde de 
problem deltagarna upptäckte. Efter den heuristiska genomgången hittades 27 buggar och 7 
användbarhetsproblem. Totalt hade enkäten en räckvidd av cirka 340 veterinärer och 120 svarade, 
en svarskvot på 35 %. En sammanfattning av svaren visade att det fanns problem med alltför många 
klick för att slutföra en uppgift. Användare tyckte det var svårt att få en överblick över systemet och 
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att det var tidskrävande att slutföra sina arbetsuppgifter. Lösningar på problem visualiseras genom 
pappersprototyper.  
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1. INLEDNING 
I följande avsnitt presenteras först en kort introduktion till området och det valda ämnet. Introduktionen följs av 
studiens syfte, frågeställning samt vilka avgränsningar som varit nödvändiga.  
 
Användbarhetsutvärderingar tillämpas alltmer för att bedöma kvaliteten på interaktiva 
mjukvarusystem1. Genom att identifiera de specifika svagheter och styrkor i olika interaktivt system 
kan vi börja förstå vad det innebär för något att vara användbart eller inte2. För att vara användbart 
bör en produkt eller tjänst vara användbar, effektiv, tillfredsställande, lätt att lära och tillgänglig3.  
 
Elektroniska patientjournaler är en tjänst för att förbättra behandlingen av patienter. Det kan 
betraktas som en longitudinell elektroniskt register över patientens hälsoinformation, till exempel 
vitala, sjukdomshistoria eller laboratoriedata.4 
Utdrag från Kommittédirektiv 2004:82 - Översyn av djursjukdata säger att Enligt Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2000:114) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:38) om 
journalföring och uppgiftslämnande m.m. gäller att en veterinär skall föra journal i direkt anslutning till konsultation. 
Enligt kommittédirektivet har det, sedan 1984, funnits bestämmelser om journalföring och 
inrapportering. Vidare nämns att ett väl fungerande djursjukdatasystem uppnås genom att systemet 
utformas på ett användarvänligt sätt. 5 
 
Sjukvården har insett potentialen som informationsteknik kan tillföra, såsom elektroniska 
patientjournaler, för att förbättra kvaliteten på vården och speciellt gällande patientsäkerheten. 
Förbättrad användbarhet kan minska antalet fel, vilket leder till ökad patientsäkerhet, vilket tillåter 
vårdgivarna att tillbringa mer tid med patienterna.6 Många slutanvändare av medicinska system stöter 
på användbarhetsproblem såsom lärbarhet, flexibilitet och stabilitet gällande framförallt IT-
systemens gränssnitt. Om systemen har användbarhetsproblem kommer det att leda till mer stress 
bland personalen och en onödig arbetsbelastning.7  

1.1 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte var att utvärdera det nuvarande journalsystemet ur ett 
användarperspektiv. Efter genomförda undersökningar skulle eventuella användbarhetsproblem 
upptäckas och lösningar föreslås. Genom pappersprototyper kunde förslag på nytt gränssnitt 
presenteras med lösningar på detekterade problem. Metoderna som användes skulle utvärderas för 
att ta reda på dess effektivitet och förmåga att upptäcka problem i gränssnittet. Slutligen var syftet 
                                                
1 Kjeldskov, Skov och Stage. A longitudinal study of usability in health care: Does time heal? 
2 Preece, Rogers och Sharp.  Interaction Design: beyond human computer interaction, 2.  
3 Rubin och Chisnell. Handbook of Usability Testing, 4. 
4 Pereira, Duarte, Salazar, Santos, Neves, Abelha och Machado.  Usability Evaluation of Electronic Health Record. 
5 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/versyn-av-djursjukdata_GSB182/ Hämtad 2014-
12-20. 
6 Edwards, Moloney, Jacko och Sainfort. Evaluating usability of a commercial electronic health record. 
7 Salman, Cheng och Patterson.  Icon and user interface design for emergency medical information systems: A case 
study.  
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att underlätta veterinärernas administrativa arbete med ett effektivare journalsystem och på så sätt få 
mer tid att ta hand om sina patienter. I avsnittet Bilagor finns exempel på hur journalsystemet ser ut 
idag och är bilagorna 1,3,5,7 och 9. 
 

1.2 Frågeställning 
Studiens huvudfokus var att: 
Bestämma kärnproblemen rörande användbarhet av journalsystemet och identifiera lämpliga 
lösningar. 
 
För att slutföra uttalandet ovan, måste följande frågor besvaras: 
o Vilka delar av journalsystemet behöver förbättras? 
o Hur kan dessa delar förbättras? 
 
För att säkerställa en hållbar användarupplevelse, måste följande frågor besvaras: 
o Vilka metoder är mest effektiva för att generera kvalitativ feedback? 
o Hur kan dessa metoder tillämpas i den framtida utvecklingen av journalsystemet? 
 

1.3 Avgränsning 
Eftersom journalsystemet är relativt avancerat och har många funktioner vara huvudfokus att 
utvärdera de vanligaste använda funktionerna. Därför prioriterades de problem som användare 
oftast möter i sin vardag. Utförande av användbarhetstester, såsom tänka-högt-metoden är 
tidskrävande och att använda den typen av metod på ett helt system kräver mer tid än den tidsramen 
för denna studie. Pappersprototyperna som presenteras i slutet testades inte på slutanvändare på 
grund av tidsbrist. Att testa prototyperna blir nästa steg i den iterativa designprocessen.  
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2. LITTERATURSTUDIER 
I detta avsnitt presenteras relevant teori som använts till grund för studien. Det teoretiska området är stort och 
innefattar många begrepp men en begränsning har gjorts med avseende på studiens syfte. Litteraturstudien har 
innefattat böcker, tidskrifter samt information från webbsidor. 
 

2.1 Användarcentrerad systemdesign  
Enligt Gulliksen och Göransson finns ingen vedertagen definition av användarcentrerad 
systemdesign. Det går att bryta ner begreppet användarcentrerad systemdesign i tre delar, vilka som är 
användarna, vad som menas med centrerad och hur design definieras.8  
Ett användarcentrerat tillvägagångssätt beskriver Preece et al som att anledningen till utvecklingen 
ska drivas av användarna och deras mål, inte bara tekniken. System som anses väldesignade ska få ut 
det mesta av människors förmåga och stötta snarare än begränsa.9 
 

2.1.1 Definition av användarna 
Larusdottir skriver i sin avhandling att en användare definieras enligt ISO 9241-11 och ISO 9241-
210-standarden som10: 
 
User: Person that interacts with the product (p. 2).  
 
Gulliksen och Göransson menar att användarna är de som kommer interagera med systemet och 
utföra uppgifter antingen i sitt arbete eller andra vardagssammanhang. Beställarna av systemet tillhör 
inte definitionen av användarna. De riktiga användarna är personerna som interagerar i systemet 
alltså slutanvändarna som hela tiden ska vara i fokus och prioriteras först. Inom många företag finns 
det människor som tror sig veta hur användarna arbetar och reagerar men detta nästan aldrig. Riktiga 
användare, de så kallade slutanvändarna, kan inte ersättas. 11 
 

2.1.2 Centrerad 
Med ordet centrerad menas att slutanvändarna står i centrum och främjas, allt som sedan sker under 
den kommande utvecklingsprocessen sker utifrån deras perspektiv. Eftersom det är slutanvändarna 
som ska interagera i systemet ska de involveras under hela processen och kunna påverka 
slutresultatet. 12 

                                                
8 Gulliksen.Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 101. 
9 Preece. Rogers. Interaction Design: beyond human computer interaction, 258 
10 Larusdottir. User Centred Evaluation in Experimental and Practical Settings. 
11 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 102. 
12 ibid. s.102 
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2.1.3 Design 
Det kan uppstå en del missförstånd under en utvecklingsprocess då personer inom gruppen kan 
tolka ordet på olika sätt design. En systemutvecklare kan tycka att konceptet design omfattar hela 
utvecklingsprocessen medan personen som designar gränssnittet bara ser själva utformningen av 
gränssnittet som design. Med en användares ögon är design vad som visas på deras skärm.13 
Enligt Selander och Kress handlar designbegreppet om att forma idéer, begrepp och mönster för att 
skapa en ny produkt. En kombination av funktion och estetik innefattar definitionen av design. Tack 
vare den digitala teknologins framfart har begreppet interaktiv design vuxit fram. Det handlar helt 
enkelt om att den som designar gör det i samförstånd med de framtida användarna. Design handlar 
om att utveckla och genomföra nya lösningar i specifika sammanhang och på så vis frambringa nya 
sätt att ordna världen.14  
Design förändrar världen och handlar till lika stor del om form och estetik som att forma villkor för 
hur framtidens kommunikation ska se ut.15 
 

2.2 Användbarhet 
Många av oss har säkert haft problem med teknik som inte fungerat som vi velat, en mobiltelefon 
som strulat eller en dator som vi inte förstått oss på. Frågan är om du någonsin ställt krav på 
användbarheten gällande produkten eller systemet?16 
 

 2.2.1 Definition av termen användbarhet 
Gulliksen och Göransson menar att användbarheten hos ett interaktivt system är särskilt viktig om 
det handlar om ett system som används i det dagliga arbetet.17 Ibland kan man höra personer 
diskutera användbarhet i diffusa termer som “användarvänlig” eller “lättanvänd”, eller som något 
som bara omsluter systemets gränssnitt eller grafik. Detta är bara en del av användbarheten, i 
grunden finns en större process. För att kunna utveckla ett användbart system måste man lära sig 
mer om vilka användarna är, hur deras mål ser ut, vilka uppgifter som ska utföras i specifika 
sammanhang.18 
 
När en produkt eller service anses som användbar kan användaren göra vad han eller hon vill på det 
sättet som han eller hon förväntar sig att göra det utan hinder, tvekan eller frågor. Användbarhet är 
en kvalitet som många produkter har, men som tyvärr många fler saknar.19  
 
 

                                                
13 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 102. 
14 Selander. Kress. Design för lärande - ett mutlimodalt perspektiv, 20-21. 
15 ibid. s.23 
16 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 55. 
17 ibid. s.56 
18 ibid. s.63 
19 Rubin. Chisnell.Handbook of Usability Testing, 3-4. 
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Enligt ISO 9241-210-standarden är användbarhet definierad som: 
 “The extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. (p. 3)”  
 
ISO 9241-210-standarden är anpassad efter definitionen av användbarhet enligt ISO 9241-11-
standarden. Definitionerna av användbarhet skiljer sig från de två standarderna eftersom enligt ISO 
9241-11-standarden (1998) är definitionen: “a product can be used by the specified users” och enligt 
ISO 9241-210-standarden (2010) förklaras det som: “a system, product or a service can be used.”20  
 
 ISO 9241-11-standarden är grunden för The Common Industry Format (CIF) som är en 
standardmetod för att rapportera värden från användbarhetstester. CIF riktar sig till två målgrupper: 
användbarhetsexperter och intressenter inom organisationer. I december 2001 godkändes CIF som 
en standard av the American National Standards Institute (ANSI) CIF och blev standarden ANSI-
NCITS 354-2001.21 Godkännandet var en mycket tydlig indikation på betydelsen av definitionen 
eftersom grundandet av CIF fick stöd av ett antal företag och andra inflytelserika intressenter.22 
 
Enligt ISOs definition är användbarhet ett avsevärt större begrepp än som betraktas i dagligt tal. 
Användbarhet innefattar hela systemets bredd ur användarens perspektiv från funktionalitet till 
upplevelsen av de estetiska värdena. 23 

 

2.2.2  Mål med användbarhet 
Enligt Nielsen anses inte användbarhet vara ett endimensionellt begrepp utan kan förknippas med 
följande fem utmärkande egenskaper (se Figur 1)24:  
 

o Lätt att lära (Learnability): Systemet ska vara lätt att lära sig så att användarna snabbt kan 
komma igång med sitt arbete.  

 
o Effektivt att använda (Efficiency): Systemet ska vara effektivt att använda så när användarna lärt 

sig systemet ska en hög nivå av produktivitet vara möjlig. 
 

o Lätt att komma ihåg (Memorability): Systemet ska vara lätt att komma ihåg för att en användare 
ska kunna vara borta ett tag och sedan återvända utan att behöva lära om sig. 

 
o Få fel (Errors): Systemet ska ha en låg felfrekvens så att användarna gör få fel under 

användandet av systemet och om de gör fel ska de enkelt återhämta sig. 25 

                                                
20 Larusdottir. User Centred Evaluation in Experimental and Practical Settings. 
21 http://www.usabilityprofessionals.org/upa_publications/upa_voice/volumes/5/issue_1/ansi_report.htm Hämtad 
2014-12-10. 
22 Jokela, Iivari, Matero och Karukka. The Standard of User-Centered Design and the Standard Definition of 
Usability: Analyzing ISO 13407 against ISO 9241-11.  
23 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 63. 
24 Nielsen. Usability Engineering, 26. 
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Tillfredsställelse (Satisfaction): Systemet ska vara tilltalande att använda. Det ska kännas angenämt att 
arbeta i systemet, man ska tycka om det. 26 
 
Egenskaperna ovan kan fungera som en inspirationskälla när man ska fastställa användbarhetsmålen, 
dock täcks inte alla perspektiv av användbarhet enligt ISO. 27 

                    Figur 1. Egenskaper som bidrar till systemacceptans enligt Nielsen. 28 
 
Preece et al nämner liknande mål med användbarhet men skiljer sig lite i jämförelse med Nielsen. En 
skillnad är att Preece et al tar upp målen med användbarhet tillsammans med målen för 
användarupplevelse och anser att det är viktigt att systemet har rätt verktyg och hjälper användaren i 
sitt arbete. I Figur 2 nämns detta som “have good utility”. Målen med användarupplevelse är inte lika 
tydligt definierade som målen för användbarhet.29  

                                                                                                                                                       
25 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 68. 
26 ibid, 68. 
27 ibid, 68. 
28 Nielsen. Usability Engineering, 25. 
29 Preece. Rogers. Interaction Design: beyond human computer interaction, 19. 



 13 

 Figur 2. Målen med användbarhet presenteras i mitten och den yttre cirkeln representerar mål med 
användarupplevelse. 30 
 

2.2.2.1 Lätt att lära 

 En av de mest elementära egenskaperna gällande användbarhet är hur lätt systemet är att lära sig 
eftersom det är den första upplevelsen användaren möter. Det finns undantagsfall där det krävs 
omfattande utbildning för att övervinna ett svårförståeligt gränssnitt men i de flesta fall måste 
systemet var lätt att lära. 31 
 
Enkel inlärning refererar till den ovana användarens/nybörjarens upplevelser på den första delen av 
inlärningskurvan. System som är mycket lätta att lära har en brant lutning på den första delen av 
kurvan och möjliggör för användarna att nå en rimlig kunskapsnivå inom en kort tid. Praktiskt taget 
alla användargränssnitt har inlärningskurvor där utgångspunkten för användaren, vid tidpunkten 
noll, är att inte kunna utföra några uppgifter alls. Undantagsfall är exempelvis informationssystem på 
muséer som endast är till för att användas en gång och därför behöver inlärningstiden vara nästintill 
obefintlig. 32 
Inlärningskurvan tillämpas inte heller i de fall användarna går över till en uppgraderad version av 
systemet, vid en uppdatering, då de överför sina tidigare kunskaper. 33 
 
För att mäta om en rimlig kunskapsnivå har uppnåtts är det vanligaste sättet att användarna ska 
kunna utföra en specifik uppgift. Ett sätt att mäta är att låta användarna utföra uppgifter inom ett 
visst tidsspann för att anses som kunniga inom systemet. 34 

                                                
30 ibid, 19. 
31 Nielsen. Usability Engineering, 27-30. 
32 ibid, 27-30. 
33 ibid, 27-30. 
34 ibid 27-30. 
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Figur 3. Inlärningskurva som fokuserar på nybörjaren som är lätt att lära upp men inte speciellt effektiv. 
Expertanvändaren är svårare att lära upp men är desto mer effektiv.35 

 

2.2.2.2 Effektivt att använda 

Effektiviteten refererar till expertanvändarens kunskapsnivå vid tidpunkten när inlärningskurvan 
planar ut (se Figur 3). För vissa komplexa system kan det ta lång tid innan den högsta kunskapsnivån 
uppnås, ibland upp till flera år. Troligtvis kommer en del användare att fortsätta lära sig systemet 
under en längre tid. 36 
 
Att mäta effektiviteten hos erfarna användare kräver givetvis tillgång till erfarna användare. 
Erfarenhet har en någorlunda vag definition och användare kan anses som erfarna antingen genom 
eget tillkännagivande eller för att de använt systemet under en längre period, exempelvis ett år. 37 
 
Ett vanligt sätt att mäta effektivitet är att klargöra en definition av en användare som anses ha 
expertis, hitta representativa användare och mäta hur lång tid det tar för dessa användare att utföra 
givna testuppgifter.38 
 

2.2.2.3 Lätt att komma ihåg 

Tillfälliga användare är personer som använder systemet periodvis kontra en frekvent återkommande 
expertanvändare. I jämförelse med nybörjare har tillfälliga användare använt systemet tidigare och 

                                                
35 Ibid, 28. 
36 ibid, 30-31. 
37 ibid, 30-31. 
38 ibid, 30-31. 
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behöver därför inte lära sig allt från början. Att komma ihåg de kunskaper som anammats från 
tidigare användning är till stor fördel. De tillfälliga användarna utgör den tredje största gruppen av 
användare förutom nybörjare och experter. 39 
 
Ett gränssnitt som är lätt att komma ihåg är av stor betydelse för användare som återvänder efter en 
tids frånvaro. Förbättring av förmågan att lära sig systemet bidrar ofta till att gränssnittet blir lättare 
att minnas. En användares förmåga att minnas gränssnittet testas sällan men det finns två sätt att 
mäta detta. Det ena sättet är att utföra användartester med tillfälliga användare som har haft en tids 
frånvaro från systemet, och mäta tiden det tar för dessa användare att utföra givna testuppgifter. 
Alternativt är det möjligt att utföra minnestester på användare efter att de avslutat en session i 
systemet och be dem förklara resultatet av olika kommandon. Mätvärdet av testerna blir antalet rätta 
svar som användarna angivit. 40 
 

2.2.2.4 Få fel 

Vid användning av systemet ska en användare självklart göra så få fel som möjligt, helst inga alls. Ett 
fel kan definieras som utförande av en handling där de önskade målen inte uppnås. Systemets 
felmarginal mäts genom att räkna antalet felaktiga handlingar som användarna utför. 41 
 
Att enbart definiera fel som felaktigt utförda handlingar tar inte hänsyn till det varierande antalet fel 
som kan finnas. En viss typ av fel kan användaren omedelbart rätta till och har ingen annan effekt 
förutom att hämma användaren. Andra fel är mer katastrofala, antingen för att de inte upptäcks av 
användaren och leder till ett felaktigt resultat eller för att de förstör användarens arbete som får svårt 
att återhämta sig. 42 
 

2.2.2.5 Subjektiv tillfredsställelse 

Tillfredsställelse refererar till hur tilltalande användaren upplever att det är att använda systemet. För 
system som används utanför arbetet och istället i hemmet, som exempelvis laptops och tv-spel, kan 
tillfredsställelse anses vara en extra viktig egenskap. Vid användning av dessa system värderas ofta 
underhållningsvärdet högre än tiden det tar att utföra vissa uppgifter eftersom målet oftare är att få 
en angenäm upplevelse.  43 
 
Begreppet subjektiv tillfredsställelse skiljer sig från problemet med personers generella inställning till 
datorer. Troligtvis kommer en persons känslor gentemot datorer påverka till vilken grad personen 
vill anstränga sig för att interagera med ett visst system. Ett mer objektivt sätt att mäta borde 
användas istället för att direkt fråga användarna om deras åsikter gällande ett gränssnitt. I vissa fall 
har fysiska tester utförts som exempelvis mätning av EKG, hjärtrytm, blodtryck och adrenalinnivån i 
                                                
39 ibid, 31-32. 
40 ibid, 31-32. 
41 ibid, 32-33. 
42 ibid, 32-33. 
43 ibid, 33-36. 
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blodet. Dessa typer av tester kräver medicinsk utrustning och utgör en stress på användarna vilket 
resulterar i att de inte lämpar sig vid användarstudier. 44 
 
För att säkerställa metodiska mätningar går det att mäta subjektiv tillfredsställelse genom exempelvis 
en kort enkät som användarna kan besvara efter ett test. Enkäter kan också ges till användare i deras 
naturliga användningsmiljö utan att nödvändigtvis genomgått användartester. Dessa typer av enkäter 
är vanligtvis korta och består av frågor där användarna får gradera på en skala från 1-5 eller 1-7, en 
så kallad Likert-skala.45 
 

2.2.3 Grundprinciper för användbarhet 
Det finns många riktlinjer och regler för att undersöka användbarhet. Nielsen har listat de 10 
viktigaste som kan användas för att upptäcka en stor del användbarhetsproblem gällande ett systems 
gränssnitt. För att korrekt kunna applicera principerna krävs egentligen en del erfarenhet men 
Nielsen menar på att även icke-experter kan hitta många användbarhetsproblem genom att utföra en 
heuristisk utvärdering som beskrivs senare i rapporten under avsnittet Kvalitativa och kvantitativa 
metoder.46 
 
10 principer för användbarhet: 47 

o Enkla och natur l iga dialoger .  Dialoger ska inte innehålla information som anses oväsentlig 
eller som sällan används. Varje extra dialog riskerar att flytta bort användarens fokus från 
den viktiga informationen som egentligen borde uppmärksammas.  

o Tala användarens språk. Ett språk som är för teknisk komplicerat kan bidra till att 
användaren inte förstår och därför är det viktigt att hålla språket enkelt och familjärt. 

o Minimera användarens minnesbe lastning.  Användaren ska behöva komma ihåg så lite 
information som möjligt. Instruktioner ska finnas lättillgängliga om användaren mot 
förmodan behöver hjälp. 

o Genomgående konsekvens.  Ett ord eller en ikon som används på flera ställen ska ha samma 
innebörd genomgående i systemet.  

o Respons.  Systemet ska alltid ge användaren respons om vad som sker. Om en handling 
utförs på fel sätt ska användaren informeras inom en rimlig tid. 

o Tydlig t  markerade avs lut .  Om användaren av misstag väljer fel funktion ska det finnas 
tydligt markerat i systemet hur man tar sig ur och avslutar. 

o Genvägar.  Inte alltid lätta att uppfatta för nybörjaren men en expertanvändare vill kunna ta 
sig snabbt och effektivt genom systemet på kort tid. 

o Bra fe lmeddelanden. De ska vara tydligt utformade med ett enkelt språk och peka på vad 
problemet är och föreslå hur det kan lösas.  

                                                
44 ibid, 33-36. 
45 ibid, 33-36. 
46 ibid, 19. 
47 ibid, 20. 
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Förebygga fe l .  En noga utformad design förebygger att problem uppstår från första början i 
systemet vilket är ännu bättre än bra felmeddelanden. 
Hjälp och dokumentat ion.  Ett system som kan användas utan dokumentation är det ultimata men 
ibland är det nödvändigt att erbjuda råd och tips. Sådan typ av information ska lätt gå att söka upp 
och det ska tydligt framgå hur användaren går tillväga.   
 

2.2.4 Användarvänlighet 
Begreppet “användarvänligt” har blivit ett begrepp som används när man skall tala om användbara 
system.48 Förr när försäljare av datorer började se sina användare som mer än bara besvär var den 
utvalda termen “användarvänliga” system ett sätt att sälja. Termen “användarvänlig” är dock inte 
lämplig av flera anledningar. I verkligheten skiljer sig användarnas behov från varandra, ett system 
som är “vänligt” enligt en användare kan bedömas som komplicerat för en annan. Nielsen menar 
också på att användare inte är i behov av en maskin som beter sig vänligt. Behovet syftar snarare till 
att maskinen inte ska utgöra ett hinder för utförande av arbetsuppgifter. Gulliksen och Göransson 
ifrågasätter huruvida målsättningen är att vi vill ha datorsystem som skall vara “vänliga” mot oss. 49  

2.2.5 Användarupplevelse 
Begreppet användarupplevelse, engelskans User Experience, har snabbt tagit fäste inom IT-världen. 
Att designa för en ökad användarupplevelse betyder att så fort användaren konfronteras med 
produkten eller systemet skall den uppleva något positivt. Upplevelsen skall innefatta processen från 
att produkten ses på hyllan till att tills att den används i verkligheten. Begreppet saknar en rak 
definition och fokus ligger på vad användaren känner och tänker, inte om produkten är funktionell 
eller effektiv att använda. Användarupplevelse som begrepp tar ibland överhand gentemot 
användbarhet i många sammanhang rörande marknadsföring. Det resulterar i att användbarheten 
kommer i skymundan.50   
 

2.3 Utvärdering 
Utvärderingar kan och bör ske kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen. Fel som upptäcks sent 
i projektet blir ofta dyrare att korrigera än om de upptäckts i ett tidigt skede.  
Gulliksen och Göransson nämner följande citat från ISO 16982:51  
 
“The focus of evalutation is to asses a design from a human-centered perspective, to make a diagnosis on an object or a 
model (here a computer system) based on a comparison with a particular dimension (e.g. interface features, 
recommendations, standards, performance, etc.) or a model (e.g. user model, expected task completion, expected uage, 
etc.), with some kind of measurement and data gathering tools (e.g. questionnaires, errors-detection, time-stamp, etc.). 
The goal of such a diagnosis is to asses the usability characteristics of a system with a human-centred approach.” 

                                                
48 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 57. 
49 Nielsen. Usability Engineering, 23. 
50 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 58. 
51 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 255. 
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2.3.1 Användartester 
Användartester var den dominerande tekniken på 1980-talet och är än idag viktiga även om det dykt 
upp nya växande tekniker som fältstudier och heuristisk utvärdering.  
 
Användartester innebär att man mäter representativa användares prestation vid utförande av 
testuppgifter. Dessa uppgifter ska likna de uppgifter som systemet var designat för. Prestationen 
mäts sedan i antalet fel och tid det tar att slutföra en uppgift. Under användartesterna observeras 
användarna av utvärderaren och ofta används ljud- och videoregistrering för att dokumentera. 
Utvärderaren kontrollerar testerna och är den som har ytterst ansvar. Under tiden som testerna 
pågår får användarna inte använda telefoner, prata med kollegor eller utföra någon uppgift som inte 
tillhör testet. 52 
 
Termen användartester används ofta godtyckligt för att referera till varje teknik som behandlar 
utvärdering av en produkt eller ett system. Användbarhetstester är ett forskningsverktyg med rötter i 
välkänd experimentell metodologi. Utbudet av tester som kan utföras är stort från klassiska metoder 
innehållandes en stor andel insamlad data kontra informella kvalitativa studier med få användare.53  

2.3.2 Mål med användartester 
Det finns många anledningar att prioritera användartester, designbesluten tas baserat på det data 
som samlats in från representativa användare. Upptäckten av designproblemen kan därefter åtgärdas 
och eliminera frustration för slutanvändaren. 54 
 
Informerande design: 
Målet är att samla in data och upptäcka användbarhetsproblem innan produkten släpps. Avsikten är 
att säkerställa en produkt som:55 

o Är användbar för och validerad av målgruppen 
o Lätt att lära sig 
o Hjälper personer att vara effektiva och utföra önskade uppgifter 
o Är angenäm att använda 

 
Eliminera designproblem och frustration: 
Genom att minimera frustrationen som användarna kan uppleva när de använder produkten kan 
följande mål uppnås:56 

o Bygg upp en positiv relation mellan företaget och dina användare 
o Etablera en förväntning om att företagets produkter är av hög kvalité och lätta att använda  
o Påpeka att företaget prioriterar och bryr sig om användarna, att de alltid är viktigast 
o Släppa en produkt som användarna finner användbar, effektiv och tillfredsställande 

                                                
52 Preece. Rogers. Sharp. Interaction design - beyond human-computer interaction, 341. 
53 Rubin. Chisnell. Handbook of Usability Engineering, 21. 
54 ibid, 21.  
55 ibid, 21-23. 
56 ibid, 21-23. 
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Förbättra lönsamheten: 
Mål eller fördelar av tester är följande:57 

o Dokumentera r iktmärken gäl lande användbarhet  inför f ramtida re l easer .  Genom att hålla 
reda på testresultat kan företaget försäkra sig om att framtida produkter antingen förbättras eller håller 
samma nivå som tidigare.  

o Minimera kostnaden för serv i ce -  och supportsamtal .  En mer användbar produkt kommer kräva 
mindre support från företaget.  

o Öka försäl jningen och sannol ikheten för  återkommande försäl jning .  Användbara produkter 
skapar glada användare som i sin tur pratar med potentiella nya användare. En glad användare stannar 
hellre kvar när nya releaser släpps än att istället vända sig till en konkurrent.  

o Förvärva en konkurrens förde l  på marknaden då användbarhet  är en s tor förde l .  
Användbarhet har blivit en egenskap som användare värdesätter när de jämför olika produkter. Ord som 
“enkelt” används ofta i marknadsföring.  

o Minimera r isker .  Användartester som utförs innan produkten släpps på marknaden kan minimera 
riskerna att det kan uppstå allvarliga användbarhetsproblem.  

 

2.3.3 Testplan 
En testplanen kan liknas vid en ritning av ett hus, den beskriver vad du ska bygga och hur med vilket 
tillvägagångssätt. Det är alltid viktigt att hela tiden tänka på slutanvändaren när en testplan ska 
utformas. Om testaren står för nära projektet kan det hända att fokus hamnar på att testa produkten 
istället för att testa relationen mellan produkten och användaren. En bra anledning att testa är om 
det inkommit klagomål angående användandet av produkten och på så vis bestämma exakt vilka 
problem som finns och hur de ska åtgärdas. 58 
 
Nedan följer viktiga delar att inkludera i en testplan: 59 

o Syfte och mål med testet - vad ska uppnås? 
o Frågeställning - vilka frågor ska besvaras? 
o Egenskaper hos deltagarna - vilka är användarna? 
o Metoder - vilka metoder ska användas under testet? 
o Lista med uppgifter - vilka uppgifter ska användarna utföra? 
o Testmiljö och utrustning - var ska testerna utföras och vilken utrustning behövs? 
o Mjukvaran - vilken mjukvara måste vara klar inför testet? 
o Tidsaspekten - hur lång tid kommer varje testsession att ta? 
o Slutfört test - vilka kriterier ska vara uppfyllda för att testet ska räknas som slutfört? 
o Moderatorns roll - hur mycket ska moderatorn hjälpa till under testets gång? 
o Data att samla in - vilka data ska samlas in hur ska det analyseras? 

 

                                                
57 ibid, 21-23. 
58 Rubin. Chisnell. Handbook of Usability Engineering, 67. 
59 Nielsen. Usability Engineering, 171. 
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2.3.4 Förenklat ti l lvägagångssätt för användbarhetsutvärdering 
Nielsen introducerade begreppet Discount Usability Engineering för att enklare kunna utföra 
användbarhetsutvärderingar. Begreppet innebar att ett par kända tekniker valdes ut med avseende att 
på ett mer kostnadseffektivt sätt kunna utföra tester för att mäta användbarheten. En del experter 
kan argumentera för varför andra tekniker borde användas men Nielsen menar på att det är större 
sannolikhet att användbarhet prioriteras om teknikerna är enkla och inte kräver experter. De 
tekniker som Nielsen valde ut är; observation av användare, scenarios, förenklad version av tänka-högt samt 
slutligen heuristisk utvärdering.  Genom den första tekniken ska användarna observeras när de utför sitt 
arbete utan att bli störda. Scenarios innebär förenklade prototyper av ett nytt gränssnitt. 
Prototyperna kan skissas på papper för att sedan modifieras efter feedback från användarna. Den 
förenklade versionen av tänka-högt-metoden innebär precis som den traditionella att en användare 
får utföra ett par givna tester. Skillnaden på den traditionella och förenklade är hur data samlas in 
och vilka som medverkar under testerna. Den traditionella innefattar ofta en användbarhetsexpert 
tillsammans med en beteendevetare där testerna spelas in. Under utförande av den förenklade är det 
ofta en ensam person som observerar testerna och dokumentation sker genom anteckningar. 
Nielsen menar att videoinspelning är att föredra när forskning ska bedrivas. Som sista teknik 
beskrivs den heuristiska utvärderingen där utgångspunkten är Nielsens 10 riktlinjer för 
användbarhet. Med denna teknik kan även icke-experter upptäcka användbarhetsproblem och är ett 
bra komplement till tänka-högt-metoden. 60 
 

2.4 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Holme och Solvang menar att det inte finns någon absolut skillnad mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Det går med fördel att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder i samma 
undersökning och det finns ingen inbördes konkurrens. De båda metoderna har däremot 
gemensamma syften, nämligen att ge en bättre förståelse för hur den värld vi lever i fungerar och hur 
individer, grupper och organisationer påverkar varandra. Vid användning av kvantitativa metoder 
omvandlas informationen till siffror och mängder. Kvalitativa metoder fokuserar på uppfattning och 
tolkning av information. 61 I denna studie användes de kvalitativa metoderna fältstudier och observation, 
tänka-högt samt de kvantitativa metoderna heuristisk genomgång samt enkätundersökning.  
 
De finns ett flertal olika sätt för att genomföra insamling av information och Holme, Solvang listar 
metoderna och i vilken situation de bör användas (se Figur 4). En kombination av flera metoder ger 
ofta en bättre förståelse av samhället. 62

 

                                                
60 Nielsen. Usability Engineering, 16-19. 
61 Holme. Solvang. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 94. 
62 Holme. Solvang. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 85. 
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Figur 4. Tabell med olika metoder och vilka situationer de lämpar sig för.  63 

Kategorisering av valda metoder går att göra enligt tabellen ovan. Genom fältstudier och 
observation sker så kallade verbala handlingar i ett informellt sammanhang. En observation sker av 
användarna med utrymme för diskussion för att på sätt samla in information om deras 
arbetssituation. Med tänka-högt-metoden sker inte heller verbala handlingar. Situationen kan klassas 
som mer formell och strukturerad då fyra specifika tester utgörs av en grupp användare under 
kontrollerade omständigheter. Den heuristiska genomgången bidrar till att samla in data om vilka fel 
som användaren kan upptäcka i systemet och är inte heller verbal, ingen interaktion med användare 
sker utan utvärderaren agerar ensam. Enkätundersökningen bidrar till att en större mängd data 
beträffande användarnas åsikter samlas in, sker i skrift och innehåller både öppna och fasta 
svarsalternativ. Genom att använda blandade metoder undersöks flera perspektiv som ger en vidare 
bild av användarna.  

2.4.1 Fältstudier och observationer 
Det som urskiljer fältstudier från andra metoder är att det sker i användarens naturliga miljö med 
målet att öka förståelsen för vad användaren gör och hur tekniken påverkar. Eftersom observation 
innebär att man under en längre eller kortare period befinner sig med användarna ställer denna 
metod också de största etiska kraven64. Fältstudier kan användas för att exempelvis identifiera nya 
möjligheter, underlätta introduceringen av ny teknik och fastställa krav för utformning av designen.65 
Under avsnittet Definition av användarna beskrivs hur Göransson och Gulliksen nämner att riktiga 
användare aldrig kan ersättas. Slutanvändarna ska alltid vara i fokus och hela tiden involveras under 
utvecklingsprocessen. Genom att observera användarna i deras naturliga miljö blir de i fokus och 
utgångspunkten för vidare arbete.  
 
Det finns två tillvägagångssätt gällande fältstudier. Det ena är att en utvärderare observerar i 
egenskap av en utomstående och dokumenterar vad som händer. Observation kan också ske i 
egenskap av en person från insidan och är vanligt vid studerande av sociala aspekter på en 
arbetsplats.66  
Rollen som observatör kan alltså delas upp i att antingen delta i en öppen eller dold observation. Den 
dolda observationen går ut på att ingen är medveten om att de blir observerade. Under en öppen 

                                                
63 Holme. Solvang. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 85. 
64 ibid, 110. 
65 Preece. Rogers. Sharp. Interaction design - beyond human-computer interaction, 342. 
66 ibid, 342. 

Icke%verbala+handlingar
Tal$ Skrift

Informellt*sammanhang Deltagande*observation Samtal,*informanter Brev,*artiklar,*biografier
Informellt*och*strukturerat*sammanhang Observation*med*fasta*kategorier Textanalys*med*fasta*kategorier
Formellt*och*ostrukturerat*sammanhang Systematisk*observation Intervju*med*öppna*svarsalternativ* Enkät*med*öppna*svarsalternativ
Formellt*och*strukturerat*sammanhang Kontrollerat*experiment Intervju*med*fasta*svarsalternativ Enkät*med*fasta*svarsalternativ

Metod
Verbala+handlingarSituation
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observation är observatören accepterad av gruppen och en viss form av tillit finns från gruppens 
sida. 67 

2.4.2 Tänka-högt 
En av de mest värdefulla metoderna inom användbarhet är tänka-högt-metoden. Under ett test med 
denna metod ska deltagaren tänka högt och verbalisera när testuppgifter utförs på ett system. 
Genom att deltagarna verbaliserar sina tankar är det lättare att identifiera användbarhetsproblem. 
För många deltagare anses det onaturligt att tänka högt vilket kan göra testet svårare att utföra och 
även påverka resultaten.68

  
Metoden är effektiv för att den exponerar deltagarnas fördomar och förväntningar om hur systemet 
eller produkten fungerar.69 Under avsnittet Mål med användbarhet förklaras Nielsens fem definitioner 
av målen. Ett av dessa mål är att användaren ska göra så få fel som möjligt. Fel definieras som att 
utförandet av en handling inte uppnår de önskade målen. Felmarginalen mäts genom antalet fel som 
användaren gör när handlingarna utförs. Genom användning av tänka-högt-metoden är det möjligt 
att räkna antalet fel och därav lättare uppnå ett av målen med användbarhet.  
 
I en studie från 2004 utformades ett gränssnitt för ett system hjälpa onkologer att digitalt föra 
journalanteckningar. Tänka-högt-metoden användes i kombination med videoupptagning för att få 
en djupare förståelse för hur onkologerna sökte igenom patientjournaler när de förberedde sig inför 
besök. Slutsatsen blev att metoden gav värdefull information om användarnas beteende och ansågs 
lämplig att använda vid utformning av kliniska datorsystem.70  

2.4.3 Heuristisk genomgång 
Det existerar flertalet inspektionstekniker när det gäller utvärdering. Heuristisk utvärdering (heuristic 
evaluation), kognitiv genomgång (cognitive walkthrough) och användbarhetsgenomgång (usability 
walkthrough). I tidskriften International Journal of Human-Computer Interaction publicerades 1997 en 
studie som presenterade en ny teknik, heuristisk genomgång (heuristic walkthrough). Den nya 
tekniken bestod av en kombination av fördelarna med de tidigare välkända och populära teknikerna. 
Resultaten (se Figur 5) visade på att med hjälp av heuristisk genomgång kunde en ensam utvärderare 
upptäcka fler fel i jämförelse med de tidigare teknikerna. 71 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
67 Holme. Solvang. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 111. 
68 Nielsen. Usability Engineering, 65. 
69 Chisnell. Rubin. Handbook of Usability Testing, 204. 
70 Jaspers. Steen. van den Bos. Greenen. The think aloud method: a guide to user interface design. 
71 Sears. Heuristic Walkthroughs: Finding the Problems Without the Noise. 
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Figur 5. Tabell där resultat från de olika inspektionsmetoderna presenteras.72 

 
Den heuristiska genomgången består av två moment, en mer uppgiftsorienterad utvärdering och en 
fritt utformad utvärdering.  
Det första momentet går ut på att lista de mest använda funktionerna i systemet. Varje funktion ska 
prioriteras efter hur ofta de används. Fokus för utvärderaren är punkterna:73 

o Förstår användaren nästa naturliga steg?  
o Märker användaren att det finns knappar och menyer som för dem vidare i systemet? 
o Kommer användaren förstå hur knappar och menyer ska användas? 
o Om användaren utför rätt uppgift ger systemet tillräckligt med återkoppling?  
 

Under det andra momentet får utvärderaren helt fritt gå igenom systemet och dess funktioner. 
Nielsens principer för användbarhet används med fördel som riktlinjer vilket beskrivs i avsnittet 
Principer för användbarhet. Egentligen menar Nielsen att en expert bör applicera principerna men 
genom att utföra en typ av heuristisk utvärdering kan även icke-experter upptäcka många 
användbarhetsproblem.  

2.4.4 Enkätundersökning 
Stanley Presser nämner i sin bok Methods for Testing and Evaluating Survey Questions vikten av att utföra 
pilottest på enkäten innan den når slutanvändarna74. Syftet med pilottestet är att upptäcka oklarheter 
och förebygga potentiella missförstånd för att enkäten ska uppnå bättre resultat. För att 
respondenterna ska kunna svara fritt och inte bli styrda kan öppna frågor användas. Frågeord som 
var, när, varför och vad är exempel på inledning till frågor som inte blir för ledande eller 
obalanserade. Ordet “hur” kan användas i flera sammanhang för att exempelvis mäta en åsikt eller 
en relation. I vissa fall substitueras ordet “vad” med ordet “hur” men det resulterar oavsett i en 
öppen fråga. Frågor som ställs med denna typ av frågeord har syftet att ge forskaren information om 
respondenternas åsikter och synpunkter.75  

                                                
72 Sears. Heuristic Walkthroughs: Finding the Problems Without the Noise. 
73 ibid 
74 Presser. Methods for Testing and Evaluating Survey Questions, 2.  
75 Saris. Gallhofer. Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research, 69-78. 
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I en finsk studie från 2010 genomfördes en omfattande enkätundersökning för att undersöka hur 
användbarhet användes i IT-system inom hälsovården Författarna trycker på svårigheterna att 
designa en bra enkät. Feltolkningar kan uppstå om frågorna inte ställs på rätt sätt. 76 
Enligt Kirakowski är den största fördelen med enkätundersökning att samla in respondenterna 
åsikter och synpunkter ur deras synvinkel. Två andra fördelar är kostnadseffektivitet och möjligheten 
att nå en stor mängd användare. Vid utformandet av enkäten går det att skilja på öppna och stängda 
frågor. Öppna frågor tillåter respondenterna att svara fritt med sina egna ord. Frågetypen är bra för 
att utreda positiva eller negativa erfarenheter och vilka omständigheter som ledde fram till dessa. För 
att analysera öppna frågor är ett alternativ att kategorisera svaren och göra en innehållsanalys för att 
mäta hur ofta vissa kategorier förekommer. De stängda svaren kan mätas genom skalor som Likert-
skalan med graderade svarsalternativ. 77 

2.4.5 Välja deltagare 
Nielsen uppmanar att vid val av deltagare är det en fördel om personerna representerar målgruppen i 
så stor utsträckning som möjligt. Om det inte finns möjlighet att utföra flertalet tester är det av 
större vikt att deltagarna ingår i målgruppen för att testerna ska uppnå bästa resultat. 78 
 

Figur 6. Fördelningen av hur många användbarhetsproblem som upptäcks av antal testdeltagare.79 
 
 
Enligt Figur 6 vill Nielsen visa på att antalet upptäcka användbarhetsproblem som upptäcks ökar 
med antalet deltagare. Chisnell och Rubin menar på att om det finns begränsat med tid och budget 

                                                
76 Viitanen. Hyppönen. Lääveri. Vänskä. Reponen. Winblad. National questionnaire study on clinical ICT systems 
proofs: Physicians suffer from poor usability. 
77 http://www.ucc.ie/hfrg/resources/qfaq1.html. Hämtad 2014-12-21. 
78 Nielsen. Usability Engineering, 175. 
79 http://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/. Hämtad 2014-12-21. 
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går det att använda ett mindre antal användare, efter ett par iterationer går det ändå att få ut värdefull 
information.80  
Även om tillgången av insamlad data är liten är det alltid bättre än ingen insamlad data.81  
 

2.5 Processen för användbarhetsdesign 
Gulliksen och Göransson delar upp processen i tre delar; kravanalys, evolutionär utveckling - iterativ design 
och slutligen införande. De tre delarna upprepas om och om igen under systemets livscykel. 82 
 
I kravanalysen ska det finnas tydliga mål med avseende på systemets design och användbarhet. En 
central del i kravanalysen är att klargöra vilka användarna är, hur det arbetar och vilka behov som 
finns. För att få en djupare förståelse för användarna är fältstudier och observation en passande 
metod. Genom att sätta upp designkriterier och kombinera dessa med målen för användbarhet går 
det att skapa ett tydligare ramverk för hur utvecklingen ska gå vidare. 83 
 
Den evolutionära utvecklingen - iterativ design kan i sin tur delas upp i ytterligare tre delar nämligen 
konceptuell design, interaktionsdesign samt detaljerad design. Ofta under en designprocess hoppar man 
emellan de olika delarna. Skisser som bygger på observationer av användarna är en del av den 
konceptuella designen. I detta steg skapas en grund för den kommande designen. Vidare till 
interaktionsdesignen skapas struktur, vilka funktioner som ska finnas och exempelvis kan ett 
navigeringssystem med menyer växa fram. I den sista delen, detaljerad design, byggs mallen på med 
mer detaljerad information, som färgval och placeringen av knappar. Nu finns en tydligare bild av 
hur designen av det färdiga gränssnittet kan tänkas se ut. Under den evolutionära utvecklingen sker 
fortlöpande utvärderingar där designen testas på riktiga användare för att eventuellt revideras.84 
 
Införande är det sista steget som genomförs när designen anses klar, har genomgått ett par iterationer 
och systemet har börjat byggas. Systemet introduceras till användarna som bör ges möjlighet till 
utbildning och stöd under detta stadie. Ett system som användarna bara kastas in i utan introduktion 
kan få svårigheter att lyckas. Införandet av systemet måste vara noga planerat och väl genomtänkt. 85 
 

2.5.1 Interaktionsdesign  
Med interaktionsdesign menar man att: 
“Designing interactive products to support people in their everyday and working lives.” 86 
 

                                                
80 Chisnell. Rubin. Handbook of Usability Testing, 73. 
81 Nielsen. Usability Engineering, 166. 
82 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 156-170. 
83 Ibid, 156-170. 
84 Ibid, 156-170. 
85 Ibid, 156-170. 
86 Preece. Sharp. Rogers. Interaction Design- Beyond Human-Computer Interaction, 6. 
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Många system som kräver att användarna aktivt interagerar har inte nödvändigtvis designats med 
användarna i åtanke. Systemen har utvecklats för att utföra en uppsättning av funktioner och även 
om de fungerar effektivt ur ett tekniskt perspektiv sker det ofta på bekostnad av användarna. I 
huvudsak handlar det om att utveckla interaktiva produkter som är lätta, effektiva och njutbara att 
använda ur ett användarperspektiv. Att jämföra bra och dålig design är utgångspunkt för att designa 
användbara system.87  
 
Interaktionsdesign är en iterativ process. Primärt innebär det att klargöra vilka designproblem som 
finns, förstå användarnas behov, göra en prototyp och utvärdera den med avseende på målen med 
användbarhet och användarupplevelse.88  
En framgångsrik systemutveckling bygger till stor del på den iterativa processen som enligt ISO 
13407 innebär att:89 

o Tar hänsyn till användarmedverkan. 
o Bygger på upprepade användartester. 
o Bygger starkt på prototyping. 
o Tar vara på den kreativa processen att skapa något. 
o Fokuserar på användarna och deras arbetsuppgifter. 
o Använder användarorienterade representationer. 
o Tillåter kunskapen om de verkliga behoven hos användarna att växa fram och förändras under processen.  

 

2.6 Prototyping   
Idén med prototyping är att spara både tid och pengar. Genom att testa en prototyp gentemot 
användarna innan utvecklingsprocessen är i gång är det enkelt att rätta till fel. Revidering av en 
prototyp är enklare än korrigering av ett helt färdigt system.90  
 
Med hjälp av en representation kan man visa på förståelse men det går inte att täcka allt. Det går att 
representera kunskap om världen i form av exempelvis modeller och muntliga beskrivningar, men 
även i form av handlingar och interaktioner mellan objekt eller andra människor. En representation 
kan ses som ett uttryck för hur en person eller en grupp uppfattar världen. Det går inte att påstå att 
en representation överensstämmer med sanningen av hur något är utan snarare uppmärksammar 
utmärkande drag i ett specifikt sammanhang.91  
 
Selander och Kress förklarar simulering som iscensättning av en viss situation. Viktiga egenskaper 
har valts ut för att representera ett komplicerat och komplext fenomen. Egenskaper som utgör en 
tillräckligt bra grund för att bidra till en givande representation och som tydligt relaterar till varandra. 
Genom simulering kan man ge en användare uppfattningen om att det som sker är “på riktigt”. En 

                                                
87 Preece. Sharp. Rogers. Interaction Design- Beyond Human-Computer Interaction, 1-2. 
88 ibid, 64. 
89 Gulliksen. Göransson. Användarcentrerad systemdesign, 106-107. 
90 Selander. Kress. Design för lärande- ett multimodalt perspektiv, 36. 
91 Selander. Kress. Design för lärande- ett multimodalt perspektiv, 36. 



 27 

simulering bidrar till en kroppslig erfarenhet vilket skiljer sig från en verbal beskrivning. Beskrivning 
och simulering är representationer av världen men får olika konsekvenser för den som ska använda 
sig av dem.92    
 

2.6.1 Prototyper med låg återgivning 
En prototyp som har en låg återgivning (low-fidelity) skiljer sig en del från den definitiva produkten. 
Material som papper används istället för datorskärmar vilket gör att dessa prototyper är 
förhållandevis billiga, enkla och snabba att producera. I början av ett projekt är det viktigt med 
flexibilitet för att kunna utforska och sedan modifiera utifrån respons.93  
 

2.6.2 Pappersprototyp 
Att använda sig av pappersprototyper i en designprocess är en av de mest kostnadseffektiva och 
snabba teknikerna. Användandet av pappersprototyper är en vanligt förekommande och en 
validerad teknik för att utforska, kommunicera och utvärdera design av gränssnitt i ett tidigt skede i 
utvecklingsprocessen.94  
Fördelarna förutom kostnadseffektiviteten är att pappersprototyperna är lätta att använda samt 
förhållandevis enkla att producera.  
Det går att skapa förvånansvärt expressiva och informativa pappersprototyper med begränsade 
resurser.95  
 

2.6.3 Skisser 
En skiss av ett gränssnitt är en teckning för att visa hur det tilltänkta systemet ska se ut. I en 
lärandeprocess är skissen ett vanligt förekommande inslag. Skissen ger en bra bild för lärande som 
en tolkande och transformerande process.96 När en skiss utformas är det av ytterst vikt att designern 
fokuserar på interaktionstekniker och strukturering. Genom en skiss går det att kommunicera idéer 
på ett djupare plan som inkluderar vilka funktioner som användaren behöver samt hur 
arbetsfördelningen ser ut mellan systemet och användaren. För att förmedla visionen om hur 
slutresultatet ska se ut är skisser ett bra arbetsverktyg. 97 

2.6.4 Storyboard 
En storyboard kan ses som en kombination av scenarios och skisser 98. Idén med en storyboard är 
att berätta och visa hur användaren beter sig tillsammans med gränssnittet i olika ordningsföljder. 
Inkludering av personer som tänker och känner ger en mer livlig dynamik och engagerar åskådaren 
                                                
92 ibid, 37-38. 
93 Preece. Sharp. Rogers. Interaction Design- Beyond Human-Computer Interaction, 243. 
94 Bailey. Biehl. Cook. Metcalf. Adapting paper prototyping for designing user interfaces for multiple display 
environments. 
95 http://www.nngroup.com/articles/paper-prototyping/. Hämtad 2014-12-21. 
96 Selander. Kress. Design för lärande- ett multimodalt perspektiv, 38. 
97 Löwgren. Stoltenman. Thoughtful interaction design: A design perspective on information technology, 81-83. 
98 Preece. Sharp. Rogers. Interaction Design- Beyond Human-Computer Interaction, 243. 
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till större grad. Fördelen med storyboard är lättillgängligheten, flexibiliteten och möjligheten att vara 
expressiv. Nackdelen däremot är arbetsbelastningen det kräver att revidera då flera ändringar 
eventuellt måste ske på flera ställen.99  

2.6.5 Prototyper med hög återgivning 
Till skillnad från prototyper med låg återgivning används trovärdiga material, som liknar 
slutprodukten, i prototyper med hög återgivning. Byggandet av en mjukvaruprototyp ger användaren 
möjlighet att testa funktionaliteten, uppleva interaktionen och se hur den verkliga produkten 
troligtvis kommer att se ut. Nackdelen med mjukvaruprototyper är tiden och kostnaden det tar att 
utveckla. Om ett fel upptäcks i en mjukvaruprototyp är det mer tidskrävande, och dyrare att ändra 
än i exempelvis en pappersprototyp.100  
  

                                                
99 Löwgren. Stoltenman. Thoughtful interaction design: A design perspective on information technology, 83. 
100 Preece. Sharp. Rogers. Interaction Design- Beyond Human-Computer Interaction, 245-246. 
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3. METODER 
I följande avsnitt presenteras de metoder som använts för att besvara huvudfokus och underfrågorna. Motivering till 
val av metoder och hur de genomfördes går att läsa här. Metoderna är baserade på de teorier som introducerats i 
föregående avsnitt.  
 

3.1 Val av metoder 
Nielsen nämner fem mål med användbarhet som förklarats i avsnittet Mål med användbarhet. Systemet 
ska vara lätt att lära, effektivt att använda, lätt att komma ihåg, innehålla få fel och vara 
tillfredsställande. För att mäta om ett system anses vara lätt att lära sig är en vanlig metod att låta 
användarna utföra en specifik uppgift och mäta tiden det tar att utföra. Effektiviteten mäts 
lämpligast genom att låta expertanvändare, som är representativa för systemet, utföra vissa 
testuppgifter. Genom att mäta hur lång tid det tar för expertanvändare går det att få en mått på 
systemets effektivitet. För att undersöka hur lätt det är att komma ihåg hur ett system fungerar ska 
användartester utföras på användare som varit borta från systemet ett tag. Ett system ska självklart 
innehålla få fel och ett sätt att undersöka detta är att be användare utföra tester och räkna antalet 
felaktiga handlingar som utförs. Det sista målet är subjektiv tillfredsställelse och kan mätas genom 
enkätundersökningar. Antingen kan användarna få svara på en enkät efter ett användartest eller i sin 
naturliga arbetsmiljö när de använder systemet i sin vardag.  
 
Som beskrivits tidigare introducerade Nielsen begreppet Discount Usability Engineering. Metoden går ut 
på att fyra kända tekniker valts ut för att enkelt och kostnadseffektivt kunna genomföra 
användbarhetsutvärderingar. De fyra teknikerna var observation av användare, scenarios, förenklad version av 
tänka-högt samt slutligen heuristisk utvärdering. Då studien genomfördes av en enda utvärderare där 
tidsbrist och ingen ekonomisk finansiering fanns att tillgå var Nielsen metod en bra utgångspunkt. 
Genom den förenklade tänka-högt-metoden kunde tre av de fem målen med användbarhet mätas. 
Den heuristiska utvärderingen undersökte vilka möjliga fel som fanns i systemet och ett av målen är 
att det ska finnas få fel. Genom enkätundersökningen kunde åsikter och synpunkter samlas in för att 
bidra till undersökandet av den subjektiva tillfredsställelsen. Att prioritera användartester bidrar till 
att upptäcka designproblem i systemet menar Chisnell och Rubin. Genom användartester går det att 
minimera frustrationen för slutanvändarna. Ett mer användbart system som testats kräver också 
mindre support från företaget och bidrar till att minska kostnaderna.  

3.2 Genomförande 
Här presenteras hur respektive metod genomfördes och hur många som deltog. Metoderna 
genomfördes i följande ordning: 
 
Förstudier som innefattade observationer hos två veterinärkliniker.   
Utvärderingsmetoden tänka-högt där 6 testpersoner deltog. 
Heuristisk genomgång av journalsystemets flöden och funktioner.  
Enkätundersökning riktade till de verkliga användarna av journalsystemet.  
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3.2.1 Fältstudier och observationer 
Under två heldagar besöktes två kliniker tillhörande Distriktsveterinärerna, den ena utanför Uppsala 
och den andra utanför Enköping.  
På kliniken utanför Uppsala observerades sammanlagt fyra anställda, tre veterinärer, varav en var 
klinikchef, och en djursjuksköterska. Förmiddagen bestod av att observera de två anställda som 
befann sig på kliniken, en veterinär och djursjuksköterskan. Anteckningar gjordes kontinuerligt för 
att dokumentera hur arbetssituationen såg ut och hur journalsystemet användes av respektive 
anställd. Ingen förberedd intervju genomfördes utan de anställda gav självmant feedback och 
synpunkter på journalsystemet, både positivt och negativt. De frågor som ställdes var öppna och 
bidrog till att diskussionen angående feedback fortlöpte och gav tillfälle för reflektion. Veterinären 
visade hur journalföringen gick till och berättade kortfattat hur denne arbetar gällande journaler. De 
anställda var positivt inställda till att bli observerade och berättade öppet om sitt arbete och hur det 
fungerar.  
Efter lunch tillkom ytterligare två veterinärer, klinikchefen, och en veterinär från en närliggande 
klinik som tillhörde samma upptagningsområde. Klinikchefen observerades när journalsystemet 
användes i samband med inkommande patientsamtal. Veterinären från den närliggande kliniken 
demonstrerade hur schemaläggningen i journalsystemet gick till eftersom det var en del av dennes 
ansvarsområden. En diskussion uppstod mellan observatören och veterinären angående potentiella 
förbättringar av schemaläggningsfunktionen.  
På grund av patienterna och djurägarnas integritet skedde inga observationer under själva 
undersökningarna. Under tiden som patienter undersöktes observerades övriga anställda och i 
synnerhet djursjuksköterskan som hanterade mycket av de administrativa på kliniken. 
 
Den andra kliniken utanför Enköping bemannades totalt under dagen av fem anställda, alla var 
veterinärer. De båda klinikerna hade samma klinikchef då de tillhörde samma län och agerar under 
en gemensam chef.  
Under morgonen mellan kl. 8-9 observerades två veterinärer när de hade telefontid. Anteckningarna 
fördes om när och hur de använde journalsystemet vid telefonsamtal med patienter.  
Efter telefontiden tillkom ytterligare en veterinär som ägnat morgonen ute i fält och besökt 
patienter. Förmiddagen ägnades åt att observera när veterinärerna förde journalanteckningar, tog 
emot telefonsamtal från djurägare och hanterade av en del administrativt arbete som dagsavstämning 
av kassan. Under lunchen uppstod diskussioner om deras upplevelser av journalsystemet, hur det 
infördes på kliniken och allmänna synpunkter om funktionaliteten. Lunchen avslutades med att en 
till veterinär, som också befunnit sig i fält, anslöt till kliniken. Veterinärerna på denna klinik utförde 
mycket fältarbete då upptagningsområdet bestod av många lantbruk och gårdar. En av veterinärerna 
kände sig inte bekväm med att bli observerad under journalföringen utan valde istället att dela med 
sig av åsikter om systemet och ställde även en del frågor gällande funktioner. Även på denna klinik 
skedde inga observationer under själva undersökningarna. 
Under eftermiddagen tillkom den sista veterinären som var ansvarig för jouren under 
nästkommande dygn. Denna veterinär var relativt nyutexaminerad och hade inte arbetat i 
journalsystemet speciellt länge. En observation tillsammans med en veterinär under ett gårdsbesök 
var från början planerat med blev inte av på grund av tidsbrist.  
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3.2.2 Tänka-högt 
De första tre testdeltagarna var läkarsekreterare, i 50- och 60-årsåldern som arbetade på en närakut i 
Stockholmsområdet. Från början skulle fyra deltagare varit med men precis innan testerna skulle 
börja valde en deltagare att inte delta. Att dessa tre deltagare valdes var för att de hade lång 
erfarenhet av journalföring och den tillhörande terminologin. Testerna ägde rum på närakuten i 
respektive sekreterares arbetsrum. Varje testsession hade fastställts till ca 30 minuter och berodde till 
stor del på att de första tre testdeltagarna inte kunde avvara mer av sin arbetstid. Testuppgifterna 
hade på förhand anpassats till tidsgränsen 30 min för att inte deltagarna skulle känna sig stressade 
under testerna.  
Resterande två deltagare hade ingen tidigare erfarenhet av journalföring eller medicinsk arbete, de 
var teknologer i grunden och var i 20-årsåldern.  
Testet bestod av fyra uppgifter som deltagarna utförde i följd. Uppgifterna utformades utifrån de 
mest förekommande uppgifterna som observerats under de tidigare besöken på klinikerna.  
Innan testet informerades varje deltagare om vad som var syftet, hur det skulle gå till och eventuella 
frågor besvarades. Extra mycket vikt lades vid att deltagarna inte fick bli distraherade under testet, 
inte ta emot telefonsamtal eller konversera med kollegor eller bekanta.  
Deltagarna fick börja med att läsa igenom de fyra uppgifterna för att få en uppfattning om vad som 
förväntades av dem och informerades om att de fick avbryta testet närsomhelst om det inte kändes 
bra. Innan första testet fick deltagarna bekanta sig med datorn om de kände sig osäkra, ett par 
deltagare hade ingen tidigare erfarenhet av en Mac-dator. När deltagarna kände sig redo började 
testerna. Alla testsessioner dokumenterades genom skärminspelning och ljudupptagning via datorn. 
Med hjälp av skärminspelningen var det möjligt i efterhand att se hur deltagarna klickade sig runt i 
systemet vid utförande av uppgifterna. 
Uppgift 1 gick ut på att deltagarna skulle boka in ett nytt besök på en befintlig kund. I instruktionen 
fanns beskrivet vad kunden (djurägaren) och patienten (djuret) hette samt vilken besöksorsak som 
besöket skulle bokas in på. Uppgiften ansågs som slutförd när besökets bokats in på ledig tid. 
I uppgift 2 fick deltagarna uppgiften att leta upp besöket som nyss bokades in med slutmålet att göra 
en journalanteckning på patienten. Instruktionerna beskrev vilken typ av journal som skulle skrivas 
och vad för information som var nödvändig att skriva in. Informationen som deltagarna ombads 
skriva in var en provanalys och vilka material undersökningen krävde. De exakta benämningarna på 
provanalysen och materialen stod i uppgiftsbeskrivningen. Sista delen av uppgiften, efter slutförd 
journalanteckning, gick ut på att gå till betalvyn och stanna där. 
Vid genomförande av uppgift 3 fick deltagarna i uppdrag att söka reda på en namngiven kund och 
uppdatera information. Kundinformationen som skulle ändras var besöksadressen samt även att 
kunden köpt ett till djur. De exakta uppgifterna om djuret fanns beskrivet i instruktionen och när det 
nya djuret lagts till var uppgiften slutförd.  
Den fjärde och sista uppgiften gick ut på att sälja foder till en namngiven kund. I instruktionen stod 
det vilket foder kunden ville köpa och hur mycket. När deltagarna tagit sig från försäljningsvyn till 
betalvyn var uppgiften klar.  
Efter att deltagarna slutfört alla uppgifter fick de ge generell feedback om vad de tyckte om 
journalsystemet i helhet. De tre deltagarna som var läkarsekreterare jämförde det nyss testade 
journalsystemet med det system som användes i deras dagliga arbete. 
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3.2.3 Heuristisk genomgång 
Under en och en halv veckas tid gjordes kontinuerliga tester på hela systemet. Först gjordes en lista 
över alla de tänkbara flöden och funktioner som en användare kan tänkas gå igenom i systemet. 
Flöden syftade på en handling som bestod av flera moment, som exempelvis steget från att en kund 
bokas in till att journalen är skriven och betalningen är slutförd. En funktion syftar på ett enstaka 
moment som att ändra en kunds adressuppgifter eller telefonnummer. Sammanlagt genomfördes 90 
olika tester av flöden och funktioner. Precis som berörts tidigare i teorin prioriterades de mest 
använda flödena och funktionerna i första hand för att eventuella upptäckta fel skulle åtgärdas först. 
Av de 90 testerna som listades ansågs 54 av dessa som högt prioriterade och de resterande ansågs 
som lägre prioriterade eftersom de inte användes i lika stor utsträckning. Förutom att testa de 
korrekta tillvägagångssätten utfördes även tester utifrån de potentiella fel som användarna kunde 
tänkas göra. Anledningen till detta var för att undersöka vilken feedback systemet gav om ett fel 
utfördes. En av Nielsens designprinciper syftar just på att systemet måste ge användarna korrekt 
feedback om felaktiga handlingar utförs. 29 av de 54 prioriterade testerna bestod av potentiella fel. 
De fel som upptäcktes under testerna rapporterades direkt till utvecklarna och genom gemensamma 
dialoger skapades en prioriteringslista. Upptäckta fel delades upp i användbarhetsproblem och 
buggar som fick systemet att krascha. En bugg kunde vara att en felaktig handling utfördes och att 
systemet visade meddelandet “Ett oväntat fel har inträffat”. Ett användbarhetsproblem i sin tur 
kunde exempelvis vara att systemet inte gav tillräcklig feedback angående vilken information som 
användaren var tvungen att mata in för att ta sig till nästa steg.   
Från de att studien började i oktober gjordes genomgångar av systemet nästan dagligen för att kunna 
uppnå den nivå av kunskap som behövdes för att kunna genomföra ovanstående tester. Efter att ha 
arbetat i systemet nästan dagligen från oktober till början på november var kunskapsnivån så pass 
hög att utbildningar med användare kunde hållas över telefon.  
 

 3.2.4 Enkätundersökning 
Måndagen den 17:e november skickades en enkät ut till samtliga anställda veterinär hos 
Distriktsveterinärerna, ca 340 veterinärer101. Enkäten bestod av 14 frågor, varav 6 flervalsfrågor och 
7 fritextfrågor. Eftersom veterinärerna var spridda över hela landet fanns inte möjligheten att hälsa 
på hos alla kliniker och valet blev att göra en enkätundersökning. De första tre frågorna ställdes för 
att få en bättre bild av användaren, inställning till datorer, antal månader som användare av 
journalsystemet samt gradering av inställning till journalsystemet i helhet. Efter följde två frågor som 
handlade om bytet av journalsystem. Anledningen till att dessa frågor ställdes var för att under 
fältstudierna framkom det synpunkter på hur bytet av journalsystem skett. Frågorna behandlade om 
användaren upplevt bytet av journalsystem som positivt eller negativt samt valet att beskriva hur det 
känts med övergången.  
På fråga 6 fick användarna svara på vilka fördelar det nya journalsystemet hade i jämförelse med det 
gamla. Anledningen till denna fråga var för att undersöka om användarna upplevt några positiva 
fördelar eller inte.  

                                                
101 http://www.distriktsveterinarerna.se/dv/om-distriktsveterinarerna/organisation.html (Hämtad 2014-12-21)  
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Fråga 7 och 8 handlade om det första intrycket av nya journalsystemet. Först fick användarna i 
fritext svara på hur första intrycket kändes och vidare i fråga 8 fick de beskriva om intrycket 
försämrats eller försvagats när systemet varit i bruk en längre period. I fråga 7 var målet att 
undersöka hur användarna upplevde systemet precis i början innan de införskaffat större kunskap. 
Fråga 8 skulle undersöka huruvida användarnas intryck förändrats under tiden de arbetat med 
systemet.  
Fråga 9 och 10 var av typen fritextfrågor och handlade om vad användarna tyckte var bra med nya 
journalsystemet och vad de tyckte kunde förbättras med systemet. Med hjälp av dessa frågor kunde 
värdefull feedback ges som stöd inför framtida utveckling av systemet.  
På fråga 11 och 12 fick användarna svara på huruvida de skulle rekommendera journalsystemet till 
en kollega. I fritext fick de sedan svara på anledningen till varför eller varför inte de skulle 
rekommendera systemet. Om det visade sig att användarna inte skulle rekommendera systemet var 
deras motivering en fingervisning till vilken åtgärdas som borde vidtas.  
De avslutande frågorna 13 och 14 bestod av fem alternativ, gradering från “Instämmer helt” till “Tar 
helt avstånd”.  Fråga 13 undersökte om användarna ansåg att de kunde ta sig runt i systemet. Den 
sista frågan handlade om systemet var lätt att lära sig eller ej.  
 

3.3 Reliabil itet 
Holme och Solvang skriver att en undersökning anses ha hög reliabilitet om oberoende mätningar av 
samma fenomen ger ett liknande resultat. När information samlas in till en studie finns det en viss 
risk att systematiska eller slumpmässiga fel uppstår. Eftersom det kan vara svårt rent tidsmässigt för 
en forskare att genomföra en och samma undersökning flera gånger är det av yttersta vikt att 
undersökningen har hög reliabilitet redan innan utförande. Ett sätt att öka reliabiliteten är genom 
användning av olika mätredskap och att vara noggrann och uppmärksam under hela processen. Att 
tolka in mer information än vad det faktiskt finns grund för är exempel på vad som kan ge resultaten 
låg reliabilitet. Från det steg när undersökningen, exempelvis en enkät, utformas till det att svar börja 
komma in och analysen av data börjar gäller att alltid vara noggrann och eftertänksam.  
 

3.4 Validitet 
Förutom att studien måste ha hög reliabilitet krävs det också att informationen har en 
definitionsmässig validitet. Med detta menar Holme och Solvang att den teoretiskt definierade 
variabeln och den operationaliserade variabeln sammanfaller i stor utsträckning. Det kan uppstå 
konflikter mellan validitet och reliabilitet och ibland är man tvungen att välja reliabilitet. Konflikten 
mellan reliabilitet och validitet resulterar i att antingen är det hög reliabilitet och låg definitionsmässig 
validitet eller så är det låg reliabilitet och hög definitionsmässig validitet.  
 
Mer om ovanstående metoders reliabilitet och validitet finns att läsa under avsnittet “Diskussion och 
analys”.  
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4. RESULTAT 
I kommande avsnitt presenteras resultaten från de genomförda metoderna. Resultaten presenteras i den ordning som 
metoderna utfördes. Tabeller och diagram har använts för att visualisera och tydliggöra resultaten. De skisser som 
designats utifrån resultaten går att se under avsnittet Bilagor och där visas även delar av det nuvarande 
journalsystemet.  
 

4.1 Fältstudier och observation 
Först presenteras de synpunkter som användarna gav kontinuerligt under de två dagarna.  
Synpunkterna kunde delas upp i fyra kategorier: 

o Tidboken 
o Schemat 
o Journalskrivning 
o Övrigt 

 

 4.1.1 Tidboken 
Tidboken borde få större fokus i navigeringsmenyn och inte ligga som en underkategori som den 
gör nu. Anledningen till detta är för att tidboken är central när arbetsuppgifterna utförs och många 
funktioner går via tidboken.  
En möjlighet att lägga in en “Övrig aktivitet”, exempelvis en anställds tandläkarbesök, utan att den 
senare hamnar under “oavslutade aktiviteter”. Eftersom tandläkarbesöket tillhör en anställd och inte 
har med kliniken att göra ska det inte utföras en betalning och därav uppstår en konflikt i systemet. 
Alla aktiviteter som hamnar under “Oavslutade aktiviteter” anses som icke betalda.  
 

4.1.2 Schemat 
Det går inte att schemalägga en person på flera kliniker under samma dag. En del veterinärer arbetar 
på flera kliniker och vill därför kunna se schemat på båda klinikerna. Möjlighet att kunna sortera i 
schemat med avseende på anställd. Problem med att få en ordentlig översikt av schemat när det 
skapas, en bättre lösning på detta önskades.  
 

4.1.3 Journalskrivning 
Vill kunna göra en journalanteckning utan att det är kopplat till ett besök för de kunder som ringer 
och bara vill ha ett e-recept utskrivet. Möjlighet att skriva ut och e-posta alla dokument genom att 
trycka på enbart en knapp. Information som skrivs in i en journalmall borde kunna flyttas över till en 
ny journalmall. En varning som uppmärksammar användaren om en journalanteckning inte är 
kopplad till ett besök eftersom det uppstår problem vid betalning annars. Det borde vara möjligt att 
redigera kundens uppgift direkt vid journalskrivning utan att behöva söka upp kunden och redigera i 
kundvyn.  
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4.1.4 Övrigt 
Önskan om funktion som varnar när det inte inkommit svar på ett skickat prov.  
Vissa drop-down-menyer ansågs vara för långa. När vyn “Mina besök” laddas tar det mycket lång tid 
då alla besök visas, en funktion för att sortera vilka besök som visas skulle minska tiden det tar att 
ladda.  
 

4.1.5 Storyboard 
För att förtydliga hur arbetssituationen såg ut på klinikerna gjordes en storyboard. Genom att 
visualisera hur veterinärerna arbetar skulle utvecklarna få en bättre bild om hur användarnas behov 
kan se ut.  
 

Bild 1: Representerar den första timmen på morgonen när veterinärerna har telefontid och tar emot både 
tidsbokningar och allmänna frågor. Det var självklart möjligt att ringa till kliniken även under övriga 
öppettider men då besvarades samtalen i mån av tid. 
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Bild 2: Första kunden kommer till kliniken efter att telefontiden är slut. Antingen antecknade veterinären i ett 
block eller tog med sig sin laptop. 

 
 
Bild 3: Efter det första besöket börjar veterinären skriva på journalen tills dess att nästa patient kommer. Det 
kunde vara tätt mellan patienterna och ofta hann veterinären inte klart med journalföringen. 
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Bild 4: Veterinären tar nu emot sin andra patient för dagen och gör minnesanteckningar i ett block. 

Bild 5: Efter lunch beger sig veterinären ut på fältbesök hos en hästgård för att utföra vaccination. Tar med 
sig laptopen men kan inte börja skriva journalen då offline-versionen inte fungerar. Antecknar i ett block och 
skriver journalen väl tillbaka på kliniken.  
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Bild 6: I slutet av dagen fortsätter veterinären med de oavslutade journalerna som inte hunnits med tidigare. 
Om de inte blir klara innan arbetsdagen är slut fortsätter skrivandet på morgonen nästa dag.  
 

Bild 7: Alla bilder sammanlagt som en storyboard. Den hänger nu i utvecklarnas rum.  
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4.2 Tänka-högt 
Nedan presenteras resultaten från tänka-högt-metoden som genomfördes med totalt fem personer. 
Varje tabell representerar en person och testerna var följande: 

o Test 1: Ett besök skulle bokas in på en redan befintlig kund. 
o Test 2: På kunden som bokades in i föregående test skulle nu en kortare journal skrivas om 

besöket. 
o Test 3: Utvalda kontaktuppgifter om kunden skulle redigeras. 
o Test 4: Testet gick ut på att göra en försäljning av utvalt foder. 

4.2.1 Testperson 1 
 

  Tid i min: Antal fel: Antal klick: 

Test 1: 7,00 1 30 

Test 2: 7,45 2 33 

Test 3: 6,00 2 34 

Test 4: 2,34 1 13 

Tabell 1. Tabellen ovan beskriver resultaten för testperson 1. Den första kolumnen representerar de fyra 
olika testerna. I andra kolumnen presenteras vilken tid det tog att utföra respektive test. Den tredje kolumnen 
visar hur många fel som personen utförde under testerna och den fjärde kolumnen demonstrerar hur många 
klick det behövdes för att slutföra testerna.  
 

4.2.2 Testperson 2 
 

  Tid i min: Antal fel: Antal klick: 

Test 1: 4,17 1 22 

Test 2: 7,09 1 34 

Test 3: 5,35 1 23 

Test 4: 2,05 0 13 

Tabell 2. I denna tabell presenteras resultaten för testperson 2. De fyra testerna representeras i kolumn 1. De 
resterande kolumnerna demonstrerar tiden det tagit att utföra varje test, hur många fel som upptäcktes under 
testerna och hur många klick som användes.  
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4.2.3 Testperson 3 
 

  Tid i min: Antal fel: Antal klick: 

Test 1: 2,10 0 15 

Test 2: 4,05 1 29 

Test 3: 2,45 1 21 

Test 4: 1,35 1 16 

Tabell 3. Ovanstående tabell visar resultaten för testperson 3 under de fyra tester som utfördes.   
 

4.2.4 Testperson 4 
 

  Tid i min: Antal fel: Antal klick: 

Test 1: 2,32 1 25 

Test 2: 3,16 3 24 

Test 3: 2,56 1 27 

Test 4: 2,00 0 13 

Tabell 4. Resultaten för testperson 4 går att läsa i ovanstående tabell.  
 

4.2.5 Testperson 5 
 

  Tid i min: Antal fel: Antal klick: 

Test 1: 2,37 0 14 

Test 2: 5,41 2 23 

Test 3: 2,12 0 18 

Test 4: 1,37 0 12 

Tabell 5. Tabellen ovan demonstrerar hur det gick för testperson 5 under de fyra testerna. 
 
 
 
En beskrivning av felen finns som tabellform i Bilaga 11-13. 
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Antal klick för en expertanvändare: 
Test 1: 13 
Test 2: 18 
Test 3: 15 
Test 4: 12 
 

4.3 Heuristisk genomgång 
Nedan presenteras resultaten från den heuristiska genomgången. Den andra kolumnen visar hur 
många buggar som upptäcktes när metoden genomfördes. I den tredje kolumnen presenteras antalet 
funna användbarhetsproblem. Den första kolumnen representerar huruvida buggarna och 
användbarhetsproblemen korrigerats eller inte.   
 
 

 Antalet buggar: Antalet användbarhetsproblem: 

Ej korrigerade: 27 7 

Korrigerade: 7 2 

Tabell 6. Resultaten från den heuristiska genomgången, 
 
Av de tester som genomfördes rapporterades totalt 43 fel till utvecklarna. De fel som korrigerades 
ansågs ha högre prioritet än övriga fel.  
 
Korrigerade fel med avseende på användbarhet: 
Utseendet i tidboken förbättrades och översikten blev tydligare. 
 Besökslängden var inte angiven som obligatorisk vid besöksbokning vilken den är för att det ska gå 
att hitta en ledig tid. 
 
Ej korrigerade fel med avseende på användbarhet: 
Hjälpavsnittet för diagnoser är felaktig. 
Felmeddelandet som uppstår när analyssvar försöks läggas till är otydlig och svårtolkad. 
När man krediterar en faktura från kundvyn finns den gröna knappen "+Skapa ny faktura från 
kredit". Det är precis det vi gjort så knappen känns överflödig. 
Om man går till “Oavslutad betalning” och inte har en oavslutad betalning kommer man ingenstans 
vilket är inkonsekvent. 
Kassan borde vara förvald när det bara finns en kassa. 
Lägga till mer än en resurs på besök, kan vara flera ansvariga veterinärer vid ett besök. 
Det går inte att lägga till en ny priskategori - om man inte fyller i djurslag får man felmeddelande, om 
man fyller i djurslag får man ett annat felmeddelande. 
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4.4 Enkätundersökning 
Nedan presenteras svaren på frågorna från enkätundersökningen. Totalt svarade 120 personer på 
enkäten vilket motsvarar ca 35 % av hela målgruppen. Hur enkäten såg ut går att se i bilagorna 14-
16. 
 
Fråga 1:  

 
Diagram 1. Ovanstående diagram representerar svaren från fråga 1. X-axeln visar de sex olika 
svarsalternativen och Y-axeln presenterar antalet personer som angivit respektive svar. 
 
Fråga 2: 

 
Diagram 2. Diagrammet ovan visar svaren från fråga 2. X-axeln visar de 9 olika svarsalternativen som 
framkom och den sista stapeln är antalet personer som inte svarade. Y-axeln presenterar antalet svar. 
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Fråga 3: 

 
Diagram 3. Ovanstående diagram demonstrerar svaren från fråga 3. X-axeln visar de sex olika 
svarsalternativen och Y-axeln presenterar antalet personer som angivit respektive svar. 
 
En jämförelse gjordes mellan hur länge de använt systemet och vilken generell inställning de hade till 
systemet. Av de användare som varit aktiva i mer än fem månader var det 32 stycken som var 
positivt inställda och 56 med negativ inställning. 21 personer var varken positiva eller negativa. Det 
var enbart 8 personer som använt systemet mindre än fem månader och är för få för att dra en 
slutsats. Jämförelsen visar på att den negativa inställningen inte beror på hur länge som användarna 
varit aktiva. Efter fem månader har man lärt sig systemet så pass bra att den negativa inställningen 
inte har med inlärningskurvan att göra utan snarare att det beror på systemet i helhet.  
 
Fråga 4: 

 
Diagram 4. Ovanstående diagram presenterar svaren från fråga 4. X-axeln visar de  
två olika svarsalternativen och Y-axeln presenterar antalet personer som angivit respektive svar.  
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Avvikande svar representerar de respondenter som valt både Positiv och Negativ som svar.  
Fråga 5:  
Fråga 5 - Positiva nyckelord 

 
Diagram 5.1 Ovanstående diagram visar svaren från fråga 5. X-axeln visar de mest  
förekommande positiva nyckelorden, 10 stycken totalt. Y-axeln presenterar antalet  
respondenter som angivit respektive nyckelord. 
 
Fråga 5 - negativa nyckelord: 

 
Diagram 5.2 Diagrammet visar de mest förekommande negativa nyckelorden från svaren på  
fråga 5 på X-axeln. Det identifieras 12 nyckelord som ansågs negativa. Y-axeln beskriver antalet svar.  
Totalt var det 17 personer som valde att inte besvara frågan. 
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Fråga 6:  

 
Diagram 6. Ovanstående diagram presenterar de nyckelord som framkom flest gånger bland svaren på fråga 
6., totalt 16 stycken. Fem personer hänvisade sina svar till fråga 5 och 10 personer svarade inte på frågan, 
lämnade blankt.  
 
Fråga 7:  

 
Diagram 7. De nyckelord som flest respondenter angav på fråga 7 visas i diagrammet ovan, totalt 17 stycken. 
Totalt var det 8 personer som inte besvarade frågan. 
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Fråga 8: 

 
Diagram 8. På fråga 8 identifieras 11 stycken nyckelord bland svaren som kan läsas i diagrammet ovan. 4 
personer svarade inte på frågan.  
 
Fråga 9: 

 
Diagram 9. Totalt 15 olika nyckelord plockades ut bland respondenternas svar på fråga 9. Y-axeln visar 
antalet respondenter som svarade respektive nyckelord. 32 personer lämnade blankt svar och 25 personer 
hänvisade till fråga 6. 
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Fråga 10: 

 
Diagram 10. 12 stycken nyckelord identifierades bland svaren på fråga 10. Y-axeln är antalet svar och X-
axeln visar de olika nyckelorden. Totalt var det 8 personer som inte besvarade frågan.  
 
Fråga 11: 

 
Diagram 11. Svaren på fråga 11 visas i ovanstående tabell. De två olika svarsalternativen visas på X-axeln och 
antalet svar på Y-axeln.  
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Fråga 12: 

 
Diagram 12. Diagrammet ovan presenterar nyckelorden från svaren på fråga 12. Nyckelorden Hellre Link än 
det gamla systemet och Allt på ett ställe räknas som positiva nyckelord, de resterande anses som negativa. 16 
personer svarade inte alls på frågan och 15 hänvisade till tidigare svar.  
 
Fråga 13: 

 
Diagram 13. Svaren på fråga 13 visas i diagrammet ovan. Den fem olika svarsalternativen kan ses på X-axeln 
och antalet svar på Y-axeln. En person svarade inte alls och en person valde två alternativ och detta svar 
anses som avvikande. 
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Fråga 14: 

 
Diagram 14. Ovanstående diagram visar svaren på fråga 14 och de fem svarsalternativen presenteras på X-
axeln. På Y-axeln visas antalet svar. Ett svar var avvikande och bestod av flera svarsalternativ.  
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 
Under följande avsnitt diskuteras och analyseras de metoder som använts, hur väl de fungerade för att besvara studiens 
huvudfokus och de tillhörande underfrågorna. Även resultatens trovärdighet och reliabilitet diskuteras. Hur studien 
hade kunnat genomföras ännu bättre går att läsa i avsnittet.  
 

5.1 Metodkritik  
Av de metoder som användes i studien finns det fördelar och nackdelar som till viss del kan påverka 
resultaten. Varje metod diskuteras för sig, vad som hade kunnat göras bättre, om metoderna hade 
kunnat utföras på ett annat sätt och vad som är viktigt att tänka på inför fortsatta framtida 
undersökningar.  
 

5.1.1 Fältstudier och observation 
Syftet med fältstudier som nämnts tidigare är att observera användarna i deras naturliga miljö. På så 
vis är det möjligt att skapa sig en uppfattning om hur användarna agerar i sin naturliga arbetsmiljö. 
En djupare förståelse för användarna leder förhoppningsvis till att designen och utvecklingen av det 
nya systemet är mer anpassat till verkligheten. Ett av stegen i processen för användbarhetsdesign är 
enligt Gulliksen och Göransson kravanalysen. En av de viktigaste delarna i kravanalysen är att få en 
djupare förståelse för användarna och hur deras behov ser ut och fältstudier anses som en lämplig 
metod. Kravanalysen är den första delen i processen som ingår i utvecklingen av ett system.  
 
Fältstudierna utfördes på två kliniker under ledning av samma klinikchef. Som observatör var rollen 
öppen, de anställda visste att observationer skulle genomföras och de flesta var vänligt inställda. Då 
de anställda var medvetna om observatörens närvaro går det att diskutera huruvida ärlig feedback 
som gavs. Om observatörens roll istället varit dold hade det eventuellt framkommit annan feedback. 
Svårigheten med att agera dold observatör är att ta på sig en yrkesroll man inte behärskar. Dold 
observatör i detta fall kan bli svårt om inte den rätta yrkesmässiga bakgrunden finns. Då det var 
samma chef på klinikerna kan deras arbetssätt och rutiner speglats mot varandra. Arbetssättet som 
observerades går inte med säkerhet att applicera på övriga 69 kliniker i Sverige då olika chefer kan 
sätta upp andra riktlinjer för rutiner.  Klinikchefen sa uttryckligen under observationen att han var 
mycket positivt inställd till journalsystemet i helhet och det påverkade troligtvis inställningen hos de 
anställda. En observation hos de kliniker som har en mer negativ inställning hade eventuellt gett helt 
annan feedback och syn på arbetet med systemet. Observation av två kliniker i Mellansverige kan 
rimligtvis inte ge en sammanlagd bild av alla veterinärernas arbete. Beroende på var i landet kliniken 
verkar kan arbetsuppgifterna skilja sig åt vad det gäller för typ av djur. Kliniker nära storstäder har 
mer patienter av typen sällskapsdjur än andra kliniker som i större utsträckning tar hand om 
lantbrukets djur. Sällskapsdjur kommer oftare till klinikerna medan lantbrukets djur oftare kräver 
hembesök av veterinären. Fältstudier på fler kliniker med en större spridning i landet hade varit att 
föredra för att bättre kunna generalisera hur veterinärerna arbetar. En av veterinärerna upplevde det 
som obehagligt att bli observerad av en okänd person och hur det påverkade hennes agerande är 
svårt att säga.   
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5.1.2 Tänka-högt 
Sammanlagt utfördes tester på fem personer. Från början var det tänkt att 6 personer skulle deltagit 
men en person drog sig ur i sista stund. Anledningen till att personen drog sig ur var enligt egen 
utsago att det inte fanns möjlighet att ta från arbetstiden för att utföra testet. Att personen valde att 
inte ställa upp kan också berott på ett obehag inför att bli inspelad och behövas tänka högt inför en 
testledare. Nielsen menar att testet kan vara svårare att utföra eftersom vissa deltagare kan uppfatta 
det som obehagligt att verbalisera sina tankar. Under testets gång påmindes deltagarna kontinuerligt 
om att tänka högt, när koncentrationen blev hög tystnade deltagarna. Ingen hade tidigare deltagit i 
denna typ av test och förstod primärt inte varför de var tvungna att prata. De två första deltagarna 
hade ingen tidigare erfarenhet av Mac-datorer, som testet utfördes på, och tyckte det var ovant med 
en ny dator. Datorerna som de vanligtvis använde var stationära Pc-datorer och initialt skulle 
testerna utförts på deras dator men deras installerade brandväggar blockerade journalsystemets 
webbadress. Den tredje använde själv en Mac-dator hemma och kände sig bekväm med hur den 
fungerade.  
 
För att de tre första deltagarna skulle ha möjlighet att ta från sin arbetstid, beräknades testets totala 
tid till 30 min. I slutet av tiden upplevdes två av deltagarna som aningen stressade eftersom de var 
tvungna att gå tillbaka till sina arbetsuppgifter. För att deltagarna inte skulle känt sig stressade borde 
tiden för testet förlängts med ca en kvart med mer tid för förberedelser och frågor. En av deltagarna 
sa att det säkert hade varit lättare för henne om testet utförts i hennes hemmiljö då hon påverkades 
av stressen på arbetsplatsen. De två sista testerna utfördes i deltagarnas hem vilket kan ha bidragit till 
att de upplevdes som lugnare. Hur deltagarna presterade på testet kan ha påverkats av hur miljön 
runtomkring såg ut. Även om de tre första deltagarna hade enskilda arbetsrum hände det vid ett 
tillfälle att en kollega kom in och började prata under testet. Deltagaren informerade sin kollega som 
avlägsnade sig omgående. Störningsmomentet var enbart under en kort tid men deltagaren fick ta ett 
par sekunder att tänka om. I en hemmiljö hade inte momentet med en inkommande kollega 
uppstått, men andra störningsmoment kan ha uppkommit istället. Deltagarna informerades tydligt 
om att de inte fick konversera med kollegor, besvara telefonsamtal eller dylikt. De övriga kollegorna 
borde informerats tydligare om att de inte fick störa testpersonen, kanske genom ett mailutskick en 
dag innan testerna.  
 
Nielsen menar att genom 15 deltagare är det möjligt att uppnå 100 % av alla användbarhetsfel. Med 
fem deltagare går det att hitta ca 75 % av alla fel. Ultimat hade varit att hitta 15 deltagare som ville 
utföra testerna men då det ofta krävs frånvaro från ordinarie arbetsuppgifter är det svårt att motivera 
personer att delta. För att uppnå bästa resultat säger Nielsen också att det är av större vikt att 
deltagarna tillhör rätt målgrupp om de är få. Gulliksen och Göransson menar att det är möjligt att 
använda substitut om det är svårt att hitta riktiga användare. Initialt var tanken att deltagarna skulle 
vara veterinärer som redan använde journalsystemet. Efter fältstudierna insågs omgående att de 
redan var väl insatta i systemets funktioner. En veterinär sa att de primära problemen som uppstod i 
början av användandet glömts bort och att hon lärt sig gå runt hindren. Valet föll istället på 
läkarsekreterare, dels för att de befann sig geografisk mycket närmare och för att de har tidigare 
erfarenhet av journalsystem och känner igen termologin. De tre läkarsekreterarna skulle representera 
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nya användare med tidigare erfarenhet av liknande system. De två yngre deltagarna representerade 
nya användare med större teknikvana men utan tidigare erfarenheter av journalsystem. På sikt ska 
journalsystemet ut till den privata marknaden och där finns användare, i blandade åldrar, både med 
och utan tidigare erfarenhet. Testdeltagare som bara bestod av veterinärer på den privata marknaden 
hade eventuellt gett andra resultat.  
 

5.1.3 Heuristisk genomgång 
Totalt gjordes en lista på 90 tester som representerade flöden och handlingar i journalsystemet. Det 
finns ingen garanti att exakt all funktionalitet testades då systemet består av många komplexa delar. 
Metoden består av två delar, först går utvärderaren användarens väg i systemet och slutligen finns 
möjligheter för utvärderaren att röra sig helt fritt genom systemet. Alla tester genomfördes under en 
och en halv vecka månadsskiftet november/december vilket var två månader efter att utvärderaren, 
författaren av uppsatsen, först lärt sig systemet. Det går att diskutera huruvida två månader är 
tillräckligt lång tid för att uppnå den kunskapsnivå som krävs för att förstå hela systemet. En av de 
erfarna utvecklarna påstod att efter två års tid upptäcktes nya funktionaliteter. Upptäckta fel 
kategoriserades som antingen en bugg eller användbarhetsproblem vilket krävde att utvärderaren 
gjorde en bedömning. Hela utvärderingen baserades på utvärderarens subjektiva tolkning av vad 
som ansågs som ett fel eller inte vilket bidrog till att fel kan ha missats. Även om en ensam 
utvärderare genom denna metod kan upptäcka många fel på egen hand används med fördel fler 
utvärderare.  
 

5.1.4 Enkätundersökning 
För att samla in användarnas åsikter gjordes valet att komplettera tidigare metoder med en 
enkätundersökning. Under tiden som enkäten utformades tillfrågades en kollega om råd. Kollegan 
hade tidigare under året utformat ett par enkäter till användargruppen under deras 
utbildningstillfällen. Presser nämner vikten av pilottest för att designa en bra enkät. Ett större 
pilottest utfördes inte förutom att kollegan kontinuerligt gav feedback. En mindre grupp av 
användare borde ha fått testa enkäten innan den skickades ut men på grund av tidsbrist fick kollegan 
agera pilottestare.  
 
Enkäten bestod av 7 öppna frågor och 6 stängda frågor. Anledningen till en majoritet av öppna 
frågor var för att samla in användarnas egna ord och inte färga frågorna med subjektiva åsikter. 
Under fältstudierna observerades missnöje med journalsystemet och med hjälp av 
enkätundersökningen skulle det undersökas vad detta berodde på. Om missnöjet bara bottnade i 
designrelaterade problem eller organisatoriska skulle det förhoppningsvis upptäckas. En av frågorna 
in enkäten var “Vilka fördelar ser du med Link i jämförelse med ditt gamla journalsystem”?. Med 
denna fråga förutsätts att användarna ser fördelar men det kunde lika gärna varit tvärtom. Istället 
hade frågan kunnat formuleras som “Ser du några fördelar med Link i jämförelse med ditt gamla 
system, i så fall vilka?”. Genom denna formulering förutsätts inte att användarna upplever fördelar 
utan snarare att det eventuellt finns. En av de sista frågorna i enkäten var “Jag upplever att det är lätt 
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att navigera i Link, jag förstår hur jag tar mig runt i systemet”. Frågan kan uppfattas som någorlunda 
motsägande, en användare kan ha kunskap om hur den tar sig runt i systemet men kan upplevda det 
som svårt att navigera i menyerna. Den frågan hade eventuellt givit mer korrekt information om den 
delats upp i två separata frågor. 
 
Det svåra med en enkätundersökning är att ställa inte för ledande frågorna enbart för att få de svar 
man som forskare önskar.  
 

5.2 Resultatkritik  
Nedan följer diskussion kring resultatens validitet och reliabilitet. Resultaten kan anses mer eller 
mindre trovärdiga och vilka omständigheter det beror på kan läsas nedan.  
 

5.2.1 Fältstudier och observation 
Insamlandet av data under denna metod bestod i att anteckna det som veterinärerna gjorde. 
Anteckningarna gjordes av en ensam observatör som subjektivt sållade ut den information som 
ansågs vara mest relevant. Validiteten av resultatet kan inte säkerhetsställas till högt eftersom inte all 
möjlig information hann med att dokumenterades. Alla anställda på kliniken kunde inte heller 
observeras samtidigt utan observatören fick gå emellan personer. Relevant och viktig information 
kan därigenom blivit förbisedd som kan ha påverkat resultatet i en annan riktning. Om 
observationerna skett på andra kliniker med en annan observatör kan resultaten skiljt sig åt och 
reliabiliten blir därför inte hög. För att öka validiteten hade videoupptagning varit ett alternativ för 
att minska sannolikheten att observationer inte antecknas. Reliabiliteten hade ansetts högre om fler 
kliniker besökts för att inte riskera att bli färgad av hur arbetssituationen ser ut hos enbart två 
kliniker. Som tidigare nämnt kan inte två kliniker svara för hur arbetet ser ut på 69 kliniker. Hur 
observatören tolkar situationer och beteenden blir subjektivt och med fler observatörer på plats hade 
undersökningens validitet ökat. Den storyboard som ritades representerar egentligen enbart två 
kliniker och kan inte generaliseras på hela organisationen. 
 

5.2.2 Tänka-högt 
Under varje test dokumenterades deltagarna med både film- och ljudupptagning för att ingen 
information skulle lämnas åt slumpen. Om testerna utförts igen hade dokumentationen skett på 
samma sätt och liknande information hade upptäckts. Däremot hade valet av deltagare påverkat 
resultatet. Som nämnts tidigare menar Nielsen att det kan upplevas som obehagligt för deltagarna att 
verbalisera sina tankar. Det var bitvis svårt för deltagarna att prata samtidigt som de utförde 
testuppgifterna, och värdefull information kanske aldrig verbaliserades till observatören. För 
testperson 1 och 2 tog det mer än dubbelt så lång tid att utföra första testet. I början upplevde 
deltagarna svårigheter med att använda en Mac-dator och under testet gång uppstod en del frågor 
gällande detta. Totala tiden för testet kan därför anses som missvisande och frågan är om testernas 
tider är relevant alls. Deltagare 2 tog lång tid på sig att läsa instruktionerna noggrant, tiden för 
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testerna blev längre men antal klick är jämförbart med testperson 1 som inte läste instruktionerna 
speciellt noga. Antal klick är mer relevant då det inte påverkades av om en testperson tar mer tid på 
sig att fundera igenom nästa handling. De fel som upptäcktes påverkades inte heller av tiden. Hur 
många klick testpersonerna behövde och vilka fel som upptäcktes är mest intressant eftersom det 
mer relaterar till hur svårt det ansågs vara att slutföra uppgifterna.  
 

Testuppgift 2 genererade mest klick hos 4" av" 5 deltagare och var den uppgift som var mest 
komplicerad då den innehöll flest moment. Testuppgift 1 och 3 innehöll liknande antal moment och 
antalet klick var snarlika för dessa uppgifter hos alla testpersoner utom testperson 3 där differensen 
var 6 klick. Fler fel genererade givetvis fler klick. Testuppgift 4 var den uppgift där testdeltagarna 
hamnade på nästan lika många klick som expertanvändaren. Den fjärde uppgiften innehöll inte lika 
många moment som de tidigare uppgifterna därav färre klick.  
 
Även om deltagarna var osäkra på hur de skulle verbalisera sina tankar gick det lättare allt eftersom 
testerna fortlöpte. Reliabiliteten anses som hög eftersom undersökningen skulle resulterat i liknande 
resultat om den gjorts om flera gånger.  Syftet med metoden var att undersöka hur testdeltagarna 
rörde sig i systemet och om några användbarhetsproblem fanns. Resultaten blev att 
användbarhetsproblem upptäcktes och validiteten blir därmed hög.  
 

5.2.3 Heuristisk utvärdering 
Systemets komplexitet bidrog till att en del flöden och funktionaliteter kan ha uteblivit från listan 
med de 90 testerna. En person med mer erfarenhet av systemet kan troligen upptäcka fler tester och 
presentera fler buggar och användbarhetsproblem. Det finns en sannolikhet att fel och brister blev 
förbisedda och att resultaten hade kunnat se annorlunda ut. De fel som upptäcktes hade antagligen 
hittats av en expert också. Testerna genomfördes enbart en gång men för säkerhetsskull, om tiden 
funnits, hade det varit bra om testerna genomförts en extra gång för att verkligen upptäcka alla fel. 
Prioriteringsordningen kan ha skiljt sig åt mellan en mer erfaren utvärderare och den faktiska 
utvärderaren. Den prioriteringsordning som gjordes baserades på intryck från fältstudierna och om 
uppgifterna utförts i en annan ordning kan resultaten skiljt sig åt då personlig tolkning var 
involverad.  
 
Reliabiliteten anses som låg eftersom en annan utvärderare kan ha utfört testerna på ett annat sätt, i 
en annan ordning, hittat ytterligare flöden och funktioner och därav resulterat i fler fel. Validiteten är 
hög då metoden resulterade i att upptäcka fel som kunde rapporteras till utvecklarna och åtgärdas. 
Metoden uppfyllde sitt syfte och användarna kommer att uppleva en förbättring av systemet.  
 

5.2.4 Enkätundersökning 
Frågorna i enkäten som var av karaktären fritext valde ett antal respondenter att inte besvara 
frågorna. Fritextfrågorna tar givetvis längre tid att svara på än frågor med bestämda alternativ och 
kräver mer engagemang från de som svarar. Upplevelsen från fältstudierna var att veterinärerna 
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kändes stressade vilket kan ha bidragit att vissa frågor hoppades över. Användarvänlighet var ett ord 
som framkom flera gånger bland respondenternas svar och som Gulliksen anser vara ett olämpligt 
begrepp. Bland användare av IT-system har begreppet vuxit och används när ett system inte anses 
som användbart. Begreppet är svårt att tolka och därför var det inte helt tydligt vad respondenterna 
menade när de använde användarvänlighet för att beskriva sina upplevelser av journalsystemet. Att 
tolka begreppet och visualisera det genom en pappersprototyp blir svårt då det har olika betydelser 
beroende på vem som svarar.  
 
På fråga 6 “Vilka fördelar ser du med Link i jämförelse med ditt gamla journalsystem?” var det fem personer 
som inte svarade på frågan utan hänvisade svaren till fråga 5. Den femte frågan var “Relaterat till 
ovanstående fråga, beskriv gärna varför bytet upplevdes som positivt/negativt” och där fick respondenterna 
beskriva hur de upplevde bytet av journalsystem. De som inte svarade på fråga 5 tyckte 
uppenbarligen att frågorna var snarlika och att svaren var relaterade till varandra. Det tyder på att 
frågorna var otydligt utformade, eventuellt hade en hopslagning av frågorna varit bättre.  
 
Fråga 9 “Vad tycker du är bra med Link?” var det 25 personer som hänvisade sina svar till fråga 6. Den 
nionde frågan syftar till vilka fördelar som finns med det nya journalsystemet Link och fråga 6 
handlar om fördelar i relation till det gamla journalsystemet. Resultaten från frågorna var snarlika, en 
del nyckelord och begrepp förekom som svar på båda frågorna. Fråga 6 syftar uttryckligen till att 
respondenterna ska beskriva de eventuella fördelarna med journalsystemet. I efterhand inses att 
fråga 6 och 9 hade liknande syfte och borde omformulerats.  
 
På fråga 12 “Relaterat till föregående fråga, beskriv gärna lite kortfattat varför/varför inte du skulle rekommendera 
Link?” var det 15 personer som hänvisade svar till tidigare frågor. Respondenterna hänvisade till 
fråga 10, 9 och 6. Fråga 10 löd “Finns det något som borde förbättras i Link, i så fall vad?”.  Syftet med 
fråga 10 var att få återkoppling från respondenterna om förbättringsmöjligheter och synpunkterna 
kunde relateras till fråga 12. Negativa åsikter som framkom i fråga 10 var anledningarna till att 
journalsystemet inte skulle rekommenderas till en kollega.  
 
Enkäten bestod av många öppna frågor för att samla in mycket synpunkter precis som Karikowski 
nämnde. Under fältstudierna märktes ett behov från användarna att få lyfta sina åsikter. Ett par 
frågor kan anses som mindre bra formulerade då respondenter hoppade över att svara eller 
hänvisade till tidigare frågor. Ett mer omfattande pilottest av enkäten hade eventuellt resulterat i 
färre avhopp och kanske en högre svarsfrekvens även om 35% anses som relativt högt. Reliabiliteten 
för enkätundersökningen betraktas som hög då liknande resultat förekommit om studien 
genomförts igen. Validiteten anses som låg eftersom vissa frågor inte var tillräckligt bra formulerade 
och resulterade i uteblivna svar.  
 

5.2.5 Pappersprototyper 
Som ett sammanslaget resultat av de utförda metoderna skapades pappersprototyper för att 
presentera ett förslag på nytt gränssnitt. Pappersprototyperna inspirerades mest av de huvudproblem 
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som upptäcktes när journalsystemet undersöktes som för mycket klick och oöverskådligt. I avsnittet 
Design beskriver Selander och Kress begreppet interaktiv design som att designen utformas tillsammans 
med de framtida användarna. Då pappersprototyperna är baserade på de metoder som utfördes går 
det att argumentera för att användarna var delaktiga i designprocessen. Prototyperna gjordes inte 
tillsammans med användarna utan utgick från synpunkter och testresultat. Att sitta tillsammans med 
användarna och skissa på prototyper hade antagligen givit ännu mer insikt men var inte möjligt på 
grund av tidsbrist. Under avsnittet Processen för användbarhetsdesign delar Gulliksen och Göransson upp 
processen i tre delar. En av delarna är den evolutionära utvecklingen - iterativ design som består av olika 
designbegrepp. Att utforma skisser utifrån observationer av användarna är en del av den 
konceptuella designen enligt Gulliksen och Göransson. Genom den konceptuella designen skapas 
mallen, grunden, för kommande steg i designprocessen. Fortsättning på den evolutionära 
utvecklingen sker i form av kontinuerliga utvärderingar av designen tillsammans med användare. 
Under vidare utformning av gränssnittet ska användare medverka. I denna studie utfördes bara en 
del av den evolutionära utvecklingen och för bästa resultat borde hela genomförts. Inga användare 
fick se pappersprototyperna och ge feedback under studiens gång vilket egentligen borde skett för 
att följa designprocessen på ett korrekt sätt. 
 

5.3 Framtida studier 
Utvärderingen av journalsystemet gick igenom ett första varv i designprocessen. För att nå bästa 
resultat krävs att processen går igenom flera iterationer. Ett nästa steg i studien skulle vara att 
utvärdera pappersprototyperna med riktiga användare. Med hjälp av användarnas synpunkter kan 
prototyperna revideras för att sedan implementeras till en digital prototyp. Vidare utvärdering kan 
utföras på den digitala prototypen för att slutligen leverera ett användaranpassat system.   
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6. SLUTSATS 
Följande avsnitt presenterar svar på studiens huvudsakliga fokus. För att tydliggöra syftet besvaras underfrågorna. 
Utifrån genomförda metoder, presenterade resultat och diskussion dras slutsatser. Slutsatserna till underfrågorna 
presenteras var för sig för att slutligen leda till svar på studiens huvudfokus. 
 

Vilka delar av journalsystemet behöver förbättras? 
För att underlätta veterinärernas arbete i journalsystemet kan vissa åtgärder vidtas. Resultaten från 
genomförda metoder visar tydligt på att överskådligheten i systemet måste förbättras, användare 
upplever det i dagsläget som rörigt. Antalet klick för att genomföra en uppgift, gå igenom ett flöde, 
måste minskas. Visualiseringen av tidboken, schemaläggningen och journalföringen behöver 
utvecklas för att ge en bättre överblick.  
 
Hur kan dessa delar förbättras? 
Lösningar, förbättringsförslag, presenteras som bilagor (Bilaga 1-5) i rapportens sista avsnitt. Genom 
att införa en sidomeny där ändringar sker behöver inte användarna hoppa fram och tillbaka mellan 
olika vyer och överskådligheten ökar samtidigt som klicken blir färre. En komprimerad meny där de 
mest använda funktionerna finns bidrar till att antalet klick minskar.  
 

Vilka metoder är mest effektiva för att generera kvalitativ feedback? 
Enkätundersökning gav en stor mängd insamlad data med värdefulla åsikter och synpunkter från 
användarna. Fler enkätundersökningar, efter nya uppdateringar, kan med fördel användas vid 
framtida utvecklingar om mer omfattande pilottester genomförs innan. Den heuristiska 
genomgången synliggjorde buggar och användbarhetsproblem och borde kontinuerligt genomföras 
under framtida utvecklingen för att upptäcka problem innan release. Enkätundersökningen och 
heuristiska genomgången anses mest effektiva ur ett kostnadsperspektiv då det med relativt lite 
medel ger värdefull data.  
 
Tänka-högt-metoden gav konkreta resultat, kan användas för att testa pappersprototyperna dock är 
det tidskrävande att analysera videoinspelningarna. Om det finns tid ger denna metod värdefulla 
resultat. Fältstudier och observation ger möjlighet att bygga relationer till sina användare och få en 
djupare förståelse. En dags observation ger en bra bild av arbetssituationen och varje person i teamet 
borde ta en dag med fältstudier om tid finns. Dessa två metoder är tidskrävande och inte effektiva 
om det är ont om tid och prioriterades därför ned. 
 
Hur kan dessa metoder tillämpas i den framtida utvecklingen av journalsystemet? 
Enkätundersökningar kan användas under framtida arbete för att kontinuerligt generera feedback 
från användarna. Efter varje release kan en enkät skickas ut där användare tillfrågas om hur de 
upplevde de nya förändringarna och om det underlättade deras arbete. På så vis ökar förståelsen för 
användarna och det är möjliggör att korrigera efter deras önskemål. Den heuristiska genomgången 
synliggjorde flera problem både av allvarlig och mindre allvarlig karaktär. Flera personer kan 
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genomföra denna metod utan att användare behövs och därigenom korta ner tiden väsentligt. Innan 
varje release borde den heuristiska genomgången genomföras. 
 
Huvudfokus: Bestämma kärnproblemen rörande användbarhet av journalsystemet och 

identifiera lämpliga lösningar.  
Kärnproblemen, som beskrivs ovan, kan sammanfattas med orden; för mycket klick, tidskrävande 
och oöverskådligt. Vanligt använda funktioner som tidbok, schemaläggning, kundvy, kassavy och 
journalföring behöver göras mer lättöverskådligt. Lämpliga lösningar identifieras i skisserna under 
avsnittet Bilagor.  
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 8. BILAGOR 
Nedan presenteras bilagor som kompletterar den skrivna rapporten. Först introduceras de nya skisser som designats 
utifrån studiens resultat. Skisserna är förslag på nytt gränssnitt till fem vyer i journalsystemet. Till varje skiss finns en 
tillhörande förklaring som tydliggör valet av design. Innan skisserna visas delar av gränssnittet som den ser ut idag för 
att ge en djupare förståelse. . Bilaga 1,3,5,7 och 9 representerar nuvarande journalsystem medan Bilaga 2,4,6,8 och 
10 är nya skisser. Bilagorna 11-13 förklarar felen som utfördes under tänka-högt-metoden i tabellform, varje 
deltagare för sig. De sista bilagorna, 14-16 visar hur enkäten som skickades ut såg ut. 
 

Bilaga 1: Nuvarande tidbok 

 
Bilden ovan visar hur nuvarande tidbok ser ut. I mitten visas den aktuella dagens schema för alla 
anställda på kliniken. Till höger finns en meny där besök som inte bokats in ännu syns under fliken 
Väntelistan. För att sortera vilka anställda som ska visas används fliken Resurser i tidbok.  
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Bilaga 2: Skiss - t idboken 

 
Tanken med det nya utseendet på tidboken är att alla ändringar ska ske i en sidobar. Den visas om 
en ändring ska göras, exempelvis en ny bokning ska göras på en ledig tid. Anledningen till att införa 
sidobaren är för att minska klick fram och tillbaka i olika vyer och på så sätt hela tiden ha en 
överblick om vad som händer i systemet. Längst ned finns en zoom-funktion för att kunna se 
tidboken under en längre period än en dag som syns nu. Om ett nytt besök ska bokas in kan det vara 
fördelaktigt att se en längre period. Det ska kunna gå att flytta runt anställda i tidboken för att 
sortera efter typ av yrkesroll. Tanken är att vid inloggning i systemet ska användarna komma direkt 
till tidboken då det är en funktion som används kontinuerligt. Huvudmenyn har flyttats till sidan 
istället för högst upp för att den ska kunna gömmas om så önskas.  
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Bilaga 3: Nuvarande kundvy 

 
De kunder som besökt kliniken visas i denna vy. Genom att klicka på personens kundnummer 
skickas användaren till en ny vy där mer information går att hitta.   
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Bilaga 4: Skiss - kundvyn 

 
Kundvyn är till för att ge en överblick över klinikens kunder. När en användare först kommer till 
kundvyn listas de senaste kunderna istället för alla kunder. Varje kund visualiseras som ett kort och 
om man trycker på en kund visas mer information. Det är även möjligt att direkt boka ett nytt besök 
och även då visas sidobaren. Om en ny kund ska läggas till öppnas sidobaren igen för att snabbt och 
enkelt lägga till en ny kund, denna kund hamnar sedan först i listan.  
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Bilaga 5: Nuvarande schemavy 

 
Ovan demonstreras schemat en månad i taget. De dagar som schemalagts har valda aktiviteter 
synliga. Zoom och möjlighet att visa dag/vecka görs genom att klicka på knapparna uppe till höger. 
Sidomenyn till höger visar information om det aktuella schemat. 
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Bilaga 6: Skiss - schemavyn 

 
Den nya schemavyn innehåller en bättre översikt över flera månader i sträck. Genom att trycka på 
plustecknet kommer sidovyn upp om man vill lägga till ett nytt schema. I sidomenyn går det att välja 
tidsperiod på schemat och vilka anställda som ska schemaläggas. För att schemalägga flera samtidigt 
bockar man i personerna och drar sedan över de datum som gäller. När en person blivit schemalagd 
står det bredvid personens namn hur många timmar den för tillfället är schemalagd. Anställda kan 
också schemaläggas som lediga. Ett liknande zoom-verktyg som fanns i tidboken ska även finnas här 
för att se fler eller färre månader.  
  



 67 

Bilaga 7: Nuvarande kassavy 

 
I denna vy visas hur det ser ut när en kund ska genomföra ett köp. Efter att kunden lagts till adderas 
debiteringsartiklarna. Knappen Ta betalt leder vidare till en ny vy där själva betalningen genomförs 
och betalningsmetod väljs.  
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Bilaga 8: Skiss - kassavyn 

 
I kassavyn går det att ta betalt för enstaka artiklar som säljs på kliniken, exempelvis foder, och för ett 
besök. De senaste betalningarna listas på samma sätt som kunderna i kundvyn. En ny betalning läggs 
till genom att sidomenyn öppnas där val av kassa och betalningsmetod görs.  
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Bilaga 9: Nuvarande journalföring 

 
Högst upp syns en pågående journalanteckning för en hund som vaccinerats. Mer information går 
att lägga till i journalen genom att trycka på knappen Lägg till rad. Under listas de tidigare journalen 
som skrivits om tidigare besök för samma patient. Till höger finns mer information om patienten 
och där är det även möjligt att redigera och lägga till.  
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Bilaga 10: Skiss - journalföring 

 
Via kundvyn eller genom att söka upp djuret i sökrutan går det att komma till journalföringen. 
Genom att trycka på plusknappen går det att välja vilka rader som ska läggas till i journalen. Om 
raderna ska läggas i en speciell ordning ska det gå att flytta på varje rad då de visualiseras som ett 
kort. Betalningen sker i sidomenyn för att det enkelt ska gå att lägga till rader i journaler om fel 
upptäcks. På så vis stannar användaren hela tiden i samma vy och får lättare översikt.  
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Bilaga 11: Beskrivning av felen från tänka-högt-metoden 
 

 
Tabell 7. Kolumn 1 representerar de fyra olika testerna. Den andra kolumnen presenterar vilka typ av som 
upptäcktes under respektive test.  
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Bilaga 12 : Beskrivning av felen från tänka-högt-metoden 
 

 
Tabell 8. I ovanstående tabell beskrivs vilka fel som testperson 2 gjorde under första och andra testet.  
Under test 3 och 4 gjordes inga fel.  
 

 
Tabell 9. Testperson 3 gjorde fel under test 2,3 och 4 vilket presenteras i tabellen ovan.  
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Bilaga 13: Beskrivning av felen från tänka-högt-metoden 
 

 
Tabell 10. Beskrivning av felen som testperson 4 gjorde går att läsa i tabellen ovan. Vid genomförande av test 
4 gjordes inga fel.  
 

 
Tabell 11. Testperson 5 gjorde bara fel under test 2 vilket beskrivs i tabellen.  
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Bilaga 14: Enkäten fråga 1-5 
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Bilaga 15: Enkäten fråga 6-10 
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Bilaga 16: Enkäten fråga 11-14 
 

 
 
 


