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II 

Sammanfattning 
När vi inledde vårt uppsatsskrivande var Landstinget i Värmland i färd med att införa ett 
nytt standardsystem för vårdinformatik. Systemet var Cambio Cosmic, och vi fick 
uppdraget att utvärdera dess användbarhet. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om användarna anser att systemet är anpassat till 
dem. Vi ville även se om systemet Cambio Cosmic brister i användbarheten ur teoretisk 
synpunkt, samt om några förändringar skulle kunna göras för att förbättra dessa 
eventuella brister. 
 
Utvärderingen utfördes i två steg. Först genomfördes en heuristisk utvärdering av 
systemet, under vilken vi själva utvärderade Cambio Cosmic enligt elva på förhand 
fastställda användbarhetsprinciper. Med den heuristiska utvärderingens resultat som bas, 
utformade vi sedan ett användningstest som genomfördes med sex testpersoner. 
Resultaten från användningstesterna och den heuristiska utvärderingen ställdes sedan mot 
varandra för att kunna fastställa huruvida Cambio Cosmic hade brister i användbarheten 
eller inte. 
 
Utvärderingen gav två bilder av Cambio Cosmic. Ur heuristisk synpunkt visade sig 
systemet brista i användbarheten. Dock gav användningstesterna en annorlunda bild av 
systemet. Testpersonerna var positivt inställda till systemet, och hade överseende med de 
brister som de stötte på. De förändringar som skulle kunna göras i Cambio Cosmic för en 
ökad användbarhet rör framförallt enhetlighet och misstagsförhindrande, då främst i 
modulen Tidbok.  
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Abstract 
In 2005, Landstinget in Värmland was about to implement a new system for healthcare 
administration. The system was Cambio Cosmic, and we were assigned to evaluate its 
usability. 
 
The purpose of this essay is to study whether the users consider the system to be adapted 
to them. We also wanted to see if Cambio Cosmic had any usability deficiencies from a 
theoretic point of view and, if so, what could be done to correct those flaws. 
 
The evaluation consisted of two steps. First, a heuristic evaluation was carried out, during 
which we ourselves evaluated the system based on eleven principals for usability. From 
the result of the heuristic evaluation, we designed usability tests that were carried out 
using six test users. We compared the results from the two evaluations in order to 
determine whether Cambio Cosmic had usability deficiencies or not. 
 
The evaluation gave two images of Cambio Cosmic. From a heuristic point of view, the 
system clearly had usability deficiencies. The usability tests, however, presented a 
different view. The test users were sympathetic towards the system, and showed 
indulgence for deficiencies they encountered. The changes that could be made for an 
increased usability are mainly regarding consistency and standards and error prevention. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
Användbarhet är något som alltid legat oss varmt om hjärtat. Många är de timmar som vi 
har ägnat oss åt att försöka lära oss program och hitta rätt på hemsidor, tid som kunnat 
sparas om programmen varit bättre designade. När det var dags att skriva c-uppsats 
väcktes idén att testa användbarheten i ett specifikt system. En av uppsatsens författare är 
yrkesverksam på Centralsjukhuset i Karlstad, så vi vände oss till Landstinget i Värmland 
för att se om de var intresserade av att få något system utvärderat. Då Landstinget var 
mitt i införandet av ett nytt system, var de intresserade av en dylik undersökning. 
Systemet som skulle testas var Cambio Cosmic, ett system inom vården bestående av 
flera olika delar.  
 
Användbarhet är aktuellt inom vården. Nyligen presenterade företaget UsersAward 
”Vård-IT-kartan”, resultatet av en rikstäckande undersökning rörande användbarheten i 
vårdsystem. Undersökningen, som är den största i sitt slag i Sverige, kartlade IT-
användningen på ca 2000 arbetsplatser inom vårdsektorn. Syftet med undersökningen var 
att utröna hur anställda upplever det IT-stöd de har till hands på arbetsplatsen. Resultatet 
var delvis alarmerande. Bland annat anser bara fem av tio att ”användningen av 
datasystem har minskat stress och strul i arbetet” (Vård-IT-kartan, 2004, s.25). Ett av de 
system som ingick i undersökningen var just Cambio Cosmic.  

1.2  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utvärdera systemets användbarhet, för att se om hänsyn tas till 
användarna vid utveckling av vårdinformatiksystem. Vidare kan uppsatsen bidra till 
vidareutveckling av systemet då utvecklingen av systemet hittills i första hand är 
fokuserat på funktionalitet. 

1.3  Undersökningsfrågor 
Huvudfråga: 

– Anser användare av vårdinformatiksystemet att det är anpassat till dem? 
 
Bifrågor: 

– Är Cambio Cosmic användbart enligt teoretisk utgångspunkt? 
 
– Vilka förändringar skulle kunna göras i Cambio Cosmics användbarhet? 

1.4  Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig främst till övriga studenter och lärare inom ämnet informatik, men 
även till sjukvårdspersonal, såsom läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare. Vi riktar 
oss också till utvecklare och förvaltare av IT-system inom sjukvården.  
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1.5  Avgränsning 
Vi avgränsar oss till systemet Cambio Cosmic, och till att testa systemet med 
sjuksköterskestuderande vid institutionen för hälsa och vård vid Karlstads universitet.  

1.6  Förväntade resultat 
Eftersom inga system är perfekt utformade (Nielsen, 1994), förväntar vi oss att resultatet 
ska visa på vilka brister som finns i systemet ur användbarhetssynpunkt. Vi förväntar oss 
att vår metod är uppbyggd på ett sätt som ger ett trovärdigt resultat vid utvärdering av 
vårdsystem.  

1.7  Kritisk granskning av litteratur 
Mycket av informationen i uppsatsen har hämtats från författare som inte varit först med 
det ämne de behandlar. Många är de som vill skriva om human-computer interaction, 
men antalet originella idéer är begränsade, vilket innebär att vi som studerar ämnet får 
läsa likvärdig information i många versioner. Som exempel har vi Ottersten-Berndtssons 
bok Användbarhet i praktiken. Där har författarna hämtat sina idéer från andra författare, 
såsom Preece et al. och Dix et al., ofta utan hänvisning till dessa. Problemet som kan 
uppstå är att de tolkat sina föregångares böcker på sitt sätt, och deras tolkning kan lätt bli 
vinklad eller ofullständig. Då vi i vår tur läser Ottersten-Berndtsson, riskerar tolkningen 
bli än mer felaktig. Därför är det viktigt att vi läser originalförfattarna i första hand. Det 
har vi också försökt att göra i stor utsträckning, och endast använt andrahandsförfattare 
där vi har ansett att de tillfört något extra. 



4 

2  Metod 
Det finns ett flertal metoder för att utvärdera användbarheten i system, och för de flesta 
metoder finns det varianter och efterföljare. Vi har valt att göra en heuristisk utvärdering 
enligt Nielsens (1994) heuristiker. Den heuristiska utvärderingen är enligt Ottersten och 
Berndtsson (2003) lätt att lära sig, inte tidsmässigt krävande samt billig att utföra. Det 
finns en tydlig mall för hur utvärderingen ska utföras och är därför passande för noviser 
inom området. 
 
Därefter har vi genomfört ett användningstest, vilket innebär att en användare ges 
uppgifter att utföra i systemet under observation av experter. 
 
Ett annat sätt att bruka användare i utvärderingar är att under observation låta dem utföra 
sina vardagsuppgifter. Vi anser dock att en sådan metod är vansklig, emedan användare 
som utför vardagssysslor ofta lärt sig genvägar och sätt att undgå problematiska 
situationer de annars kunnat hamna i. Därför använde vi oss inte av den i vår 
undersökning. 
 
Anledningen till att vi valde just dessa två metoder för vår utvärdering var att vi skulle få 
dels vår egen, dels användarnas syn på systemet. Om ett problem kunde påvisas både i 
den heuristiska utvärderingen och i användningstestet, ansåg vi oss med stor säkerhet 
kunna säga att problemet är viktigt, och något som bör ses över. 

2.1  Kvalitativ vs kvantitativ undersökning 
Vi har för vår utvärdering valt en kvalitativ metod. Motsatsen till att använda en 
kvalitativ undersökningsmetod är en kvantitativ metod.  
 
En kvantitativ metod innebär ett insamlade av en stor mängd fakta, som sen analyseras 
för att komma fram till bakomliggande faktorer som kan antas gälla generellt (Johansson 
& Svedner, 1996). Kvale (1997, s.67) menar att ordet kvalitet syftar på arten av något, 
dess beskaffenhet. Kvantitet, däremot, syftar på hur mycket, mängden av något. Den 
kvalitativa undersökningen söker nyanserade beskrivningar av den undersöktes 
världsbild. Den undersökande arbetar med ord, inte med siffror. Meningen är att den 
kvalitativa metodens resultat genom sin noggrannhet ska motsvara det den kvantitativa 
forskaren får ut, trots de olika angreppssätten. 
 
Av flera anledningar har vi valt att göra en kvalitativ undersökning. Det för den här 
utvärderingen specifika systemet fanns vid genomförandet inte implementerat mer än hos 
en klinik på Centralsjukhuset i Karlstad. Därför saknades grunden för en större statistisk 
undersökning. Hade vi ändå försökt genomföra en kvantitativ undersökning, kunde 
resultatet med tanke på det snäva urvalet kunnat bli missvisande. 
 
Det finns även andra fallgropar med kvantitativa undersökningar. Ett exempel är 
användandet av enkäter. Gulliksen och Göransson (2002) menar att det kan krävas stor 
beteendevetenskaplig expertis för att kunna formulera frågor som ger de svar den 
undersökande eftersträvar.  
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Vid användandet av en kvantitativ intervjumetod, låser sig den undersökande vid att 
ställa samma frågor till alla respondenter (Johansson & Svedner, 2001). Den kvalitativa 
metoden är friare, och tillåter mer spontana följdfrågor. Den undersökande letar då inte 
bara efter rena svar i ord, utan även attityder, värderingar och intressen hos respondenten. 
 
Under en kvalitativ intervju behöver inte alla frågorna vara formulerade i förväg, utan det 
viktiga är att den intervjuande håller sig inom frågeområdet. I en kvantitativ metod är 
dock både frågeområde och frågor förutbestämt. Eftersom vår metod är kvalitativ har vi 
valt att fokusera på en mindre grupp användares åsikter. 

2.2  Heuristisk utvärdering 
Heuristisk utvärdering är en informell utvärderingsmetod som utvecklats av dansken 
Jakob Nielsen. Metoden innebär att användbarhetsexperter utvärderar systemet enligt ett 
antal erkända användbarhetsprinciper (Nielsen & Mack, 1994, s.5). Dessa principer kallas 
vanligen heuristiker. 
 
Vi valde att använda den heuristiska metoden då den är lätt att lära sig och vi själva inte 
är erfarna inom utvärderingar av användbarhet. Resultatet av utvärderingen redovisar de 
problem vi hittar i systemet. Syftet med vår heuristiska utvärdering var att skapa en grund 
för användningstestet, att använda den som en förstudie. Vi ville jämföra den heuristiska 
utvärderingen med användningstestet, för att sedan kunna dra slutsatser av de båda. 
Tanken var att om samma fel hittades med båda utvärderingsmetoderna, var det med 
största sannolikhet så att det fanns ett användbarhetsproblem. Resultatet från den 
heuristiska utvärderingen användes för att utforma frågor och uppgifter till 
användningstestet.  

2.2.1  Hur en heuristisk utvärdering genomförs 
En heuristisk utvärdering utförs av experter. De genomför utvärderingen en och en. Två 
experter får inte samarbeta eller tala sinsemellan innan båda är färdiga med sina 
respektive utvärderingar (Nielsen & Mack, 1994). Vi kommer genomgående att ge oss 
själva benämningen experter. Det ska dock förtydligas att det snarare ska ses som en roll 
än en beskrivning av vårt kunnande. 
 
Det finns två sätt att dokumentera den heuristiska utvärderingen. Det ena är att låta en 
observatör anteckna expertens kommentarer under utvärderingens gång. En sådan metod 
ger den fördelen att experten kan koncentrera sig på utvärderingen i sig, och slipper tappa 
fokus genom att göra avbrott för anteckningar. Den andra dokumenteringsmetoden 
innebär att experten själv för anteckningar över eller spelar in sina åsikter under 
utvärderingen. Vi har av praktiska skäl valt det senare tillvägagångssättet. 
 
Varje expert bör utvärdera systemet i mellan en och två timmar. Skulle ett system vara så 
stort eller komplext att experten behöver mer tid, bör utvärderingen delas upp i flera olika 
tillfällen, snarare än att utvärderingen genomförs i ett flera timmar långt pass. 
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Under utvärderingen går experten igenom gränssnittet flera gånger. Gränssnittets olika 
delar jämförs med en lista med generella principer för gränssnittsutvärdering. Nielsen har 
tagit fram tio sådana principer, eller heuristiker. 

2.2.2  Nielsens tio heuristiker 
Nedan listas tio heuristiker som en expert använder vid en utvärdering. Heuristikerna är 
hämtade från boken Usability inspection methods (Nielsen & Mack, 1994, s.30). Nielsen 
har inte själv prioriterat heuristikerna inbördes, och har därför inte numrerat dem. Vi har 
dock av praktiska skäl valt att numrera dem för att lättare kunna referera till en specifik 
heuristik.  
 

1. Översikt av systemstatus. Systemet ska hela tiden hålla användaren informerad 
om vad som pågår, genom lämplig feedback inom rimlig tid. 

2. Matchning mellan system och verklighet. Systemet bör prata användarens 
språk, med ord, fraser och koncept som är kända för användaren. Information 
ska presenteras i en naturlig och logisk följd. 

3. Användarkontroll och frihet. Användare gör ofta misstag, och behöver därför 
väl utmärkta ”nödutgångar” för att kunna ångra den senast utförda funktionen.  

4. Konsekvens och standard. Användare ska inte behöva fundera på om olika 
ord, situationer och funktioner betyder samma sak. Systemen ska följa en 
enhetlig standard. 

5. Misstagsförhindrande. Än bättre än nödutgångar och felmeddelanden är en 
varsamt utformad design som förhindrar att misstag uppstår. 

6. Igenkännande framför erinran. Objekt, funktioner och alternativ ska vara 
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av 
systemet till en annan. Relevanta funktioner ska vara synliga eller ersättliga 
hela tiden.  

7. Flexibilitet och effektivitet i användandet. Systemet ska tillgodose både vana 
användare och nybörjare, genom att låta dem välja hur fort de går fram i 
systemet. 

8. Estetisk och minimalistisk design. Gränssnittet ska inte innehålla irrelevant 
information. För varje ny information som läggs till, blir konkurrensen större 
för de relevanta objekten, och deras relativa synlighet förminskas.  

9. Hjälp för användarna att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från 
misstag. Felmeddelanden ska vara uttryckta i enkelt språk (inga koder). De 
ska exakt ange problemet och ge förslag på en lösning. 

10. Hjälp och dokumentation. Även om ett system helst ska kunna användas utan 
dokumentation, kan det vara nödvändigt att sörja för hjälp och dokumentation. 
All hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i, lista konkreta steg och 
inte vara för omfattande i sin utsträckning. 

 
Konsekvens och standard kommer vi framöver att kalla Enhetlighet. Innebörden är dock 
densamma. Vi kallar det enhetlighet eftersom vi tror att det är ett lättare ord för alla att 
relatera till, då uppsatsen riktar sig till många kategorier läsare. 
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2.2.3  Antalet utvärderare vid en heuristisk utvärdering 
Nielsen (1994) beskriver i boken Usability Inspection Methods hur han genom empirisk 
forskning räknat fram hur många experter som behövs vid en heuristisk utvärdering. 
Studien visar att en ensam utvärderare finner i genomsnitt 35 % av felen i ett system. 
Eftersom olika utvärderare/experter har benägenhet att hitta olika fel i gränssnittet, blir 
utvärderingsresultatet bättre vid användandet av flera utvärderare. Dock minskar värdet 
av att addera fler experter för varje person som läggs till. Nielsen menar att det bästa 
antalet utvärderare är mellan tre och fem. Från sex experter och uppåt blir mervärdet av 
att öka antalet inblandade personer väldigt litet. Tre experter hittar i genomsnitt cirka 60 
% av felen, fem experter nästan 75 % och 10 experter närmare 90 %. Ökas antalet till 15, 
däremot, blir ökningen jämfört med 10 experter inte ens 5 %.  
 
I vår utvärdering av Cambio Cosmic, användes två experter, nämligen författarna av 
uppsatsen. Antalet är enligt Nielsen inte idealiskt, men är det naturliga valet i den för oss 
givna situationen. I genomsnitt hittar två experter mer än 50 % av felen i systemet, vilket 
får ses som klart acceptabelt för den fortsatta utvärderingen.  

2.3  Användningstest 
Ett användningstest är en utvärdering där användare ges ett antal uppgifter att utföra i 
systemet för att identifiera problem med gränssnittet (Nielsen & Mack). Ett dylikt test ska 
genomföras i en miljö som är så verklighetsnära som möjligt, helst i användarens vardag. 
Användarna studeras när de utför uppgifterna och de får även svara på ett antal frågor om 
hur de upplever systemet.  
 
Olika författare har olika benämningar på vad test som involverar användare ska kallas. 
Gulliksen och Göransson (2002) kallar det för scenariobaserad utvärdering. Nielsen 
kallar det i sin tur för empirisk test. Allwood (1998) betecknar det som användartest. Vi 
väljer dock att följa Ottersten och Berndtssons svenska benämning, användningstest. 
Vilken av benämningarna som används anser vi vara av mindre betydelse. Det viktigaste 
är att det framgår att testet innefattar användare och att det är användbarheten som 
utvärderas.  
 
Användningstestet undersöker om de faktiska användarna av systemet upplever samma 
problem som vi gjorde och/eller om nya problemsituationer uppstår för dem. Metoden 
innebär att vi observerar användarna när de utför av oss givna uppgifter. Detta 
kompletteras med ett antal frågor kring systemet och utvärderingen.   
 
Användningstest är en empirisk metod och Nielsen & Mack (1994) rekommenderar att 
kombinera empirisk metod med heuristisk för att uppnå bästa resultat. Ottersten och 
Berndtsson (2003) beskriver hur ett strukturerat användningstest kan gå till. Ett 
strukturerat användningstest innebär att användaren får ett antal uppgifter att lösa i 
systemet. Uppgifterna ska vara realistiska och relevanta. Användaren ska under testet 
”tänka högt” medan han eller hon utför uppgifterna. Testet ska upprepas med minst fem 
användare. De uppgifter som ingår i testet ska formuleras antingen utifrån uppställda 
användbarhetsmål eller utifrån frågeställningar runt viktiga funktioner i systemet.  
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De roller som ingår i ett strukturerat användningstest är användare, handledare, 
observatör samt ett eventuellt vittne. Vittnet brukar vara en person som av någon 
anledning har intresse av utvärderingen, till exempel beställaren av systemet. Vittnets roll 
är dock inte viktig för själva genomförandet av testet, och kan därför strykas. 
Handledaren är den som ska se till att användaren känner sig bekväm i situationen, och 
den som ställer frågor och eventuellt hjälper användaren om denne fastnar. Observatören 
ska notera vad som händer, hur användaren beter sig och var den får problem. Precis som 
vid en expertvärdering ska inte någon som varit med och designat produkten vara med 
som handledare. Detta för att handledaren inte ska ställa ledande frågor till användaren 
som kan påverka testet. 

2.4  Testpersoner och testmiljö 
I vårt användningstest använde vi oss av sex testpersoner. Dessa testpersoner var alla 
studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet. Vi ville använda oss av 
dem eftersom de skulle arbeta inom vården, möjligtvis även med systemet i fråga. Vi 
ansåg även att det var bra att använda testpersoner som hade en inblick i vårdens 
fackspråk och rutiner. De skulle då slippa fundera över vad uttryck och rutiner innebar 
under testets gång, utan kunna fokusera på att genomföra de tilldelade uppgifterna. 
 
Testmiljön utgjordes, i den heuristiska utvärderingen liksom i användningstesterna, av 
Landstinget i Värmlands utbildningslokaler. För att göra testerna så homogena som 
möjligt, användes samma sal, dator och rutiner vid alla olika testpersoners sessioner. 

2.5  Kritisk granskning av metod 
Att sätta oss själva som experter kan ge ett vanskligt resultat, emedan vi inte är utbildade 
experter. Därav kan kunskap saknas för underlag till tolkning av respons från 
testpersonerna. Detta betyder att vårt resultat till viss del kan komma att visa misstolkad 
information. Vi kan ej heller vara helt säkra på att testpersonerna förmedlade alla sina 
intryck och åsikter till oss då de befann sig i en utsatt situation, som för vissa verkade 
stressande, där vi iakttog dem och antecknade allt de gjorde. Eftersom vi inte är utbildade 
experter kan vi såhär i efterhand konstatera att vi kanske borde ha haft fler än sex 
testpersoner för att få ett mer relevant resultat. Nielsen rekommenderar mellan fem och 
tio testpersoner, och vi torde snarare ha använt oss av den högre siffran. Ytterligare en 
risk är att testpersonernas ålder inte skiljde sig nämnvärt, vilket kan påverka testresultatet. 
De hade dessutom ganska likartad datorvana, vilket kan ge ett annat resultat än om den 
varit mer spridd.  
 
Både den heuristiska utvärderingen och användningstesterna inriktar sig på svagheterna, 
inte styrkorna, i systemet. Resultatet kan därför visa på ett stort missnöje med systemet 
eftersom inte styrkorna framhävs.   
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1  Användbarhet 
ISO-definitionen ISO 9241-11 (www.statskontoret.se) definierar användbarhet som: 
"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt 
mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang."  
 
Allwood (1998) påstår att vi använder datorer för att lättare utföra en uppgift samt till att 
höja kvaliteten på arbetsresultatet, och då vill vi inte använda den tid vi har till att 
koncentrera oss på själva datorn eller programmet. Datorn ska hjälpa oss att höja 
produktiviteten. 
 
Tidigare trodde man att funktionalitet var enda rätta lösningen till hög produktivitet, men 
senare har man insett att även användbarhet är ett måste för att användaren ska kunna 
eller vilja använda programmet. Produktiviteten bestäms istället av den effektiva 
funktionaliteten, dvs. av interaktionen mellan programmets funktionalitet, programmets 
användbarhet och den utsträckning i vilken användarens informationsbehov tillgodosetts. 
(Allwood, s. 10) 
 
Definitionen på användbarhet ses som en interaktiv egenskap. Det innebär att ett 
programs användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningssituationen och dessa 
egenskapers samverkan. I första hand är egenskaper hos programmet, uppgiften och de 
aktuella användarna viktiga men även andra delar av användningssituationen kan ha 
betydelse. Det är fyra olika faktorer tillsammans som bestämmer ett programs 
användbarhet, anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och 
användarkompetens (se figur 3.1). 
 
1. Anpassning 
Med anpassning menar Allwood att programfunktionerna på bästa sätt följer den uppgift 
användaren ska lösa. Det är enklast att anpassa skräddarsydda program där utvecklingen 
skett för en viss arbetsplats med specifika uppgifter. 
 
2. Användarvänlighet 
Allwood väljer att dela in begreppet användbarhet i fyra olika aspekter, åtkomlighet, 
förenlighet med och stöd för människans mentala funktionssätt, individualisering och 
hjälpresurser. Detta betyder i korthet att användaren måste ha åtkomlighet till 
programmet och att denne kan lita på tekniken. De som utformar programmet måste 
beakta hur användarna för det specifika programmet fungerar, exempelvis hur mycket de 
kan ta till sig vid ett och samma tillfälle. För att öka användarvänligheten kan även 
programmet tillgodose olika individernas enskilda behov. Exempel på detta kan vara 
möjligheten att byta språk. Den sista aspekten hjälpresurser avser andra människor, 
pappersdokumentation men även programmets hjälpfunktion som kan verka som stöd för 
användarna.  
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3. Användaracceptans 
Användaracceptans betyder att användarna har hög motivation till att använda 
programmet och att de är vänligt inställda till det. Detta kan ha stor betydelse eftersom 
det annars finns risk att användarna inte använder sig av programmet, trots att de vet hur 
det fungerar. Användarna kan även bli oengagerade och slarviga i sitt användande vilket 
leder till att arbetsresultatet inte blir bra.  
 
4. Användarkompetens 
Användarkompetens betyder att användaren ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna 
samspela med datorn på ett effektivt sätt. För detta krävs en effektiv utbildning. 
 
Allwood beskriver vidare konkreta användbarhetsaspekter för program och ger exempel 
på vilka dessa kan vara. Det kan gälla olika tider; tiden det tar att lära sig olika delar av 
programmet, tiden det tar för en nybörjare att logga in, tiden det tar att utföra olika 
uppgifter i programmet. Fler konkreta aspekter kan vara antal fel som uppstår vid 
genomförandet av en uppgift, hur lätt det är att hitta hjälptexter, användarnas acceptans 
av systemet samt användarnas förståelse för programmet och dess uppbyggnad.  
 

Dumas och Redish  (1999, s.4) definierar användbarhet som att användarna som använder 
produkten kan arbeta snabbt och lätt när de utför sina uppgifter. 
 
Definitionen vilar på de fyra punkterna nedan: 
 
1. Användbarhet betyder fokus på användarna. För att kunna utveckla en användbar 

produkt är det grundläggande att ha kunskap om, förstå och arbeta med de faktiska 
användarna. Ingen kan ersätta dem. 

    

Produktivitet

Anpassning

AnvändbarhetFunktionalitet 
(funktioner i 
programmet klarar 
relevanta uppgifter)

Acceptans

Informationsbehov 
(användaren har 
tillgång till lämplig 
information för att 
kunna lösa sina 
arbetsuppgifter)

Användar-
vänlighet

Åtkomlighet Förenlighet med 
och stöd för 
människans 
mentala 
funktionssätt

Kompetens

Individualisering Hjälpresurser
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AnvändbarhetFunktionalitet 
(funktioner i 
programmet klarar 
relevanta uppgifter)

Acceptans
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(användaren har 
tillgång till lämplig 
information för att 
kunna lösa sina 
arbetsuppgifter)

Användar-
vänlighet

Åtkomlighet Förenlighet med 
och stöd för 
människans 
mentala 
funktionssätt

Kompetens

Individualisering Hjälpresurser

 
Figur 3.1. Allwoods produktivitetsmodell. 
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2. Människor använder produkter för att vara produktiva. Människor uppfattar en 
produkt lätt att lära och använda i förhållande till hur lång tid det tar att göra vad de 
önskar, antal steg de går genom och den framgång de har i att förutse att rätt händelse 
ska inträffa.   

 
3. Användarna är upptagna människor som försöker utföra uppgifter. Människor 

förknippar användbarhet med produktivitet av den anledningen att ingen får betalt 
enbart genom att sitta vid en dator. Hårdvara och mjukvara är verktyg som hjälper 
upptagna människor att utföra de uppgifter de får betalt för att utföra. Människors 
tolerans för tiden som det tar att lära sig använda verktygen är väldigt låg. 

 
4. Användarna bestämmer när produkten är lätt att använda. Användare, inte designers 

eller utvecklare, bestämmer när en produkt är lätt att använda. Vi är alla så upptagna 
att vi ständigt balanserar mellan tiden och ansträngningen vi tror att något är värt och 
fördelarna vi tror oss få ut av det. För att kunna utveckla användbara produkter måste 
man förstå hur mycket tid och ansträngning den typiska användaren är villig att offra 
för att förstå hur en uppgift ska utföras med produkten. 

 
Dumas och Redish fokuserar direkt på användarna medan Allwood även diskuterar 
uppgiften som ska lösas. Allwood ställer också krav på användarna, att de ska ha 
tillräcklig kompetens för att använda systemet. Dumas och Redish ställer endast krav på 
systemet, att det ska uppfylla användarnas krav och vara anpassat till användarna. 
 
Användbarhet är enligt Ottersten och Berndtsson (2003) en kvalitetsegenskap hos 
interaktiva produkter. En produkts mått av användbarhet visar sig när användarna i 
användning under en tid anser att produkten uppfyller de förväntningar och syften som 
finns. De båda anser vidare att användbarheten är att se produkten och dess användning i 
ett sammanhang. En användbar produkt bör utformas med hänsyn till egenskaper hos 
individen, det sammanhang produkten ska användas och till den nytta som produkten 
förväntas ge.  
 
Några av de egenskaper hos individen en användbar produkt bör ta hänsyn till kan vara 
gemensamma mönster för hur vi människor ser, uppfattar och minns information men 
också gemensamma egenskaper hos de specifika användarna, såsom kunskaper, 
värderingar, attityder och förväntningar. Vad som bör tas hänsyn till i det sammanhang 
där produkten ska användas är det fysiska sammanhanget, vilket kan vara dålig 
belysning, det psykiska sammanhanget, exempelvis stress eller sekretessbelagda 
uppgifter, det sociala sammanhanget, exempelvis kompisrelationer och det 
organisatoriska sammanhanget, är det huvudkontoret eller ordermottagningen. 
 
Ottersten och Berndtsson anser slutligen att vid utformning av en produkt bör det tas 
hänsyn till den nytta som produkten förväntas ge, både nyttan för den som tillhandahåller 
produkten och för den som använder produkten. Exempel på dessa två är samhällsnytta, 
verksamhetsnytta eller ekonomisk vinst och effektivisering eller nöje. 
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För att en produkt ska ha hög användbarhet krävs inte bara att den är väl anpassad till 
människans egenskaper utan främsta uppgiften är att uppfylla just den förväntade nyttan 
av produkten. De båda författarna understryker att det är viktigt att utgå från nyttan när 
man säkerställer en produkts användbarhet. (Ottersten & Berndtsson, 2003) 
 
Vi har valt att använda oss av Nielsens användbarhet (se kapitel 2.2) av två skäl. För det 
första är Nielsen en välansedd auktoritet inom användbarhetsforskning. För det andra 
faller det sig naturligt att använda Nielsens definition av användbarhet då vi använder 
hans metod för utvärdering. Till Nielsens tio heuristiker har vi lagt till en elfte, nämligen 
Affordance. Affordance hör inte till Nielsens heuristiker, men har blivit vedertagen bland 
HCI-forskare som en viktig aspekt vid utvärderingar.  
 

11. Affordance. Affordance innebär att någots design inbjuder till ett visst 
beteende eller aktivitet, förutsatt att den som mottar intrycket besitter 
kunskapen att uppfatta och använda det.  

 
James Gibson (Benyon et. al.) var den som införde begreppet affordance inom HCI. Han 
definierade det: ”Affordances i omgivningen är vad den erbjuder djur, vad den 
tillhandahåller, bra eller dåligt” (Benyon et. al, 2005). I praktiken innebär det att 
omgivningen inbjuder till ett agerande genom sin utformning. Dock krävs det att 
människan som tar in intrycket kan relatera till det och använda sig av den affordance 
som ges. Ett klassiskt exempel är dörrar på offentliga platser, som ofta har en platta på en 
sida, vilket indikerar att den som ska igenom ska trycka på dörren. På motsatt sida finns 
ett handtag utformat för att dra i, för att inbjuda till just det. De flesta av oss kan ta in och 
använda oss av den informationen. Dock måste tillverkare se till sin målgrupp. Har 
målgruppen aldrig sett en dylik dörr, vet de heller inte om de ska skjuta på eller dra i 
handtaget. 
 
Allwood och Dumas och Redish stärker vissa av Nielsens heuristiker med delar av sina 
definitioner av användbarhet. Dumas och Redish punkt 1, användbarhet betyder fokus på 
användarna, stärker Nielsens punkt 2, matchning mellan system och verklighet. Allwoods 
punkt 2 användarvänlighet med aspekten hjälpresurser stöder Nielsens tionde punkt 
hjälp och dokumentation.    
 
För att få en komplett bild av systemets användbarhet, har vi förutom de elva 
heuristikerna valt att använda oss av Dumas och Redish samt Allwoods definitioner. Med 
dessa kompletterande definitioner hoppas vi lättare kunna att ge en rättvis 
helhetsbedömning av Cambio Cosmic. 

3.2  Utvärdering 
Dix et al. (1998) trycker hårt på att utvärderingar ska genomföras under hela 
utvecklingsarbetets livscykel. Detta för att så tidigt som möjligt hitta fel i designen, så att 
de kan rättas till innan kostnaden når för stora proportioner. Dix poängterar vidare att ju 
tidigare ett fel upptäcks, desto billigare blir det att rätta till. 
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Enligt Dix et al. (1998, s.406) så har en utvärdering tre syften: att värdera graden av 
systemets funktionalitet, att värdera gränssnittets effekt på användaren, och att identifiera 
problem med systemet. Funktionaliteten är viktig. Den måste tillgodose användarens 
behov, det vill säga, designen ska göra det möjligt för användaren att genomföra sina 
uppgifter på ett lättare sätt. Detta innebär inte bara att utvecklarna ska se till att 
funktionerna finns i systemet, utan också att de ska vara lättillgängliga. Systemet ska 
även matcha användarens förväntningar av uppgiftens utförande. Om användaren är van 
vid en viss sorts sökfunktion, till exempel, så ska utvecklarna se till att en dylik 
sökfunktion finns i det nya systemet. 
 
Att värdera gränssnittets effekt på användaren innefattar att analysera hur lång tid 
systemet tar att lära sig, men även användarens attityd till systemet. Systemet ska inte 
heller överbelasta användarens minne genom att kräva att för mycket information sparas 
samtidigt (Dix, 1998). 
 
Det sista syftet med utvärdering är, enligt Dix et al., att identifiera problem med systemet. 
Det kan vara rent designmässiga problem som, när de används i sitt sammanhang, skapar 
oväntade resultat eller förvirring hos användarna. Allwood (1998) menar att olika syften 
med en utvärdering ger två olika sorters utvärdering. En formativ utvärdering används 
under utvecklingen för att hitta fel som kan åtgärdas innan produkten är färdig. En 
utvärdering som görs när produkten är färdig kallas av Allwood för summativ.  
 
Jerkedal (1999, s.19) definierar ordet utvärdering som följer: ”Utvärdering är att beskriva 
och värdera ett program”. Jerkedal menar vidare att för att en utvärdering ska vara 
berättigad, ska resultatet av den komma till användning genom att någon använder sig av 
den för framtida beslut. Det sistnämnda är något vi naturligtvis hoppas stämmer i vårt 
fall, även om det inte finns några garantier för att de organisationer som berörs av 
utvärderingen verkligen använder den i ett dylikt syfte. 
 
Det finns olika typer av utvärderingar. De två sorters utvärderingar vi använt oss av är 
expertutvärdering och användningstest. Expertutvärdering innebär att en expert på 
användbarhet, till exempel en interaktionsdesigner (Ottersten & Berndtsson, 2002), testar 
systemet. Utvärderingen ska baseras på kunskaper om hur syn, minne och tanke fungerar 
och hur dessa mänskliga egenskaper bör tas i beaktande vid utformningen av ett 
gränssnitt. Författarna trycker hårt på att experten inte ska behöva fokusera på hur 
applikationen fungerar. Istället ska någon som är insatt i systemet demonstrera hur det 
fungerar, med särskilt fokus på de delar som ska utvärderas. Ottersten och Berndtsson ger 
två skäl till detta: 

 
1. ”Det är mycket svårt att både ha fokus på att använda en ny och för dig okänd 

produkt … och samtidigt betrakta utformningen som expert.” 
2. ”Genom att observera hur den som har utformat produkten faktiskt gör när 

hon använder produkten så kan du upptäcka grepp som är dolda eller otydliga 
för en utomstående. Om du själv skulle ha använt produkten skulle du kanske 
aldrig upptäckt dessa funktioner.” (Ottersten & Berndtsson, s.95) 
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Nielsen och Mack (1994) anser att meningen med att använda sig av expertutvärderingar 
är att finna problem med användbarheten till en förhållandevis låg kostnad. Att 
genomföra en expertutvärdering brukar i allmänhet vara billigare än omfattande 
användningstester, särskilt som de kan göras tidigt i utvecklingsfasen och därmed spara 
tid och pengar för utvecklarna. Användningstester görs i allmänhet med en produkt som 
kommit en bit in i utvecklingen. Med en expertutvärdering kan utvecklarna styras rätt 
redan innan programmeringsfasen inleds, eftersom en dylik utvärdering i viss mån kan 
genomföras redan på ett papper där gränssnittet finns uppritat (Nielsen & Mack, 1994).  
 

3.3  Vårdinformatik 
Ruland skriver i sin bok Vårdinformatik (2002) om hur vetenskaperna vård och 
informatik kombineras för att skapa en ny, viktig kunskapsgenre. Hon skriver (2002, 
s.23) att ”när begreppet informatik används tillsammans med namnet på en 
ämnesdisciplin, som till exempel i vårdinformatik eller medicinsk informatik, beskriver 
detta användningen av informationsvetenskap och kunskap inom IT vid behandlingen av 
data, information och kunskap inom den aktuella disciplinen”. Vårdinformatik blir enligt 
Ruland en kombination och integration av informationsvetenskap, IT och 
omvårdnadsvetenskap.  
 
Vårdinformatik handlar följaktligen om att identifiera, samla, behandla och kommunicera 
data, information och kunskap för att stödja omvårdnadens praktiska verksamhet. 
Vårdinformatiken kan enligt Ruland stödja informationsbehandlingen inom vårdens alla 
områden, från en generell till en mer specialiserad nivå. Vidare definierar Ruland 
forskning inom medicinsk informatik som ”studiet, uppdagandet och förverkligandet av 
datastrukturer och instruktionsföljder för att förbättra kommunikationen, förståelsen och 
behandlingen av medicinsk information” (2002,s.25).  
 
Vi anser att Rulands definitioner alla pekar åt ett håll; informationsteknologin ska fungera 
som ett stöd för vården. Den ska hjälpa sjukvårdspersonalen att ge patienter en bra och 
riktig vård, men får aldrig komma i första hand. Därför är det viktigt att de 
informationsteknologiska hjälpmedel som finns till hands är användbara både i 
funktionalitet och lättanvändlighet. Personalen ska inte behöva ta tid och fokus från sitt 
dagliga arbete för att hjälpmedlen inte fungerar tillfredsställande. 

3.4  Annans forskning 
HCI-forskning med fokus på användbarhet hos system inom vårdinformatik är en relativt 
ny företeelse. 2004 kom Erik Liljegren med avhandlingen ”Increasing the Usability of 
Medical Technology”, där han framhäver vikten av användbarhetstesting vid utveckling 
och inköp av system: “… knowledge of usability and usability evaluation methods needs 
to be increased among the purchasers of medical equipment. They should learn what 
usability is, how it can be evaluated and the resources required for different kinds of 
evaluations”. Hans forskning begränsar sig inte till rena datasystem, utan medicinsk 
apparatur överhuvudtaget, men hans slutsatser är ändå applicerbara på vår undersökning. 
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4  Empiri och Analys 

4.1  Cambio Cosmic 
Företaget som har utvecklat det system som vi utvärderat heter Cambio Healthcare, och 
har sitt säte i Linköping. Cambio Cosmic, “Compliant Open Solutions for Modern 
Integrated Care", består av åtta delar (Cambio Healtcare Systems, 2005-03-29).  

•  Cosmic Läkemedel 
•  Cosmic Remiss och Svar (ROS) 
•  Cosmic Vårddokumentation 
•  Cosmic Vårdadministration 
•  Cosmic Resursplanering 
•  Cosmic Avvikelsehantering 
•  Cosmic Intelligence 
•  Cosmic Företagshälsovård 

 
Systemet är menat att vara ett standardsystem som ska täcka alla områden och delar i en 
vårdorganisation. Systemet definierar en patients väg genom vården som en 
”vårdprocess”. Vårdprocessen kan vara allt från ett kort akutbesök till en längre vistelse 
på sjukhus, där en patient slussas genom flera instanser och mottagningar. Processen 
inleds med en vårdbegäran. En vårdbegäran kan till exempel vara en remiss från en annan 
vårdinstans eller en patients egen önskan om vård.  
 
De moduler som ingick i vårt test var följande: Patientkort, Vårdbegäran, 
Bokningsunderlag, Tidbok och Journal. Modulerna visas i bilaga 1. Anledningen till att 
just dessa moduler testades var att de alla ingår i en patients typiska väg genom systemet 
vid ett mottagningsbesök. Först skrevs den fiktiva patientens personuppgifter in i 
Patientkort (se bilaga 1). Här registreras, under fliken ”Allmänt”, patientens 
personnummer, fullständiga namn, adress- och telefonuppgifter. Under fliken 
”Information” kan utökade patientuppgifter registreras. Där registreras patienters 
anhöriga samt övrig relevant information rörande patienten, såsom om patienten har 
särskild anledning till sekretess eller om patienten har frikort. Det finns även möjlighet att 
lägga in ett foto föreställande patienten om så önskas.  
 
Funktionen Vårdbegäran används för att ta emot och bedöma remisser och andra former 
av vårdbegäranden. Den som tar emot remissen får en lista över de remisser som finns 
obedömda. Mottagaren väljer en remiss att bedöma, och kan välja att acceptera 
vårdbegäran eller inte. Om vårdbegäran accepteras, anger mottagaren vilken enhet och 
läkare som ska vara medicinskt ansvarig för patienten, vilken prioritering ärendet har 
samt klassificerar av vilken typ problemet är som ska behandlas.  
När en vårdbegäran är mottagen och behandlad i Vårdbegäran, kan den aktuella 
mottagningen skapa ett underlag för besöket i Bokningsunderlag. Där skrivs ytterligare 
detaljer kring besöket in. Sedan tidigare finns angivet vilken enhet och läkare som är 
medicinskt ansvarig för besöket. Nu ska även anges vilken enhet som ska vårda 
patienten. Mottagaren anger vad för sorts besök som är planerat, och hur lång tid det 
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planeras ta i anspråk. Ett bevakningsintervall anges, som en försäkring för att det 
planerade besöket verkligen bokas.  
 
Från Bokningsunderlag går det att klicka sig direkt till modulen Tidbok, om mottagaren 
av vårdbegäran direkt vill boka en tid för besöket. Annars kan bokningsunderlaget läggas 
vilande, och besöket bokas in vid ett senare tillfälle eller av någon annan. I Tidbok kan 
själva besöket bokas in i mottagningens schema. Datum och tid anges, varefter den som 
bokar kan välja att allokera läkare, lokal och apparatur till besöket. Dessa kopplas till det 
bokade besöket under ”Bemanna”. I Tidbok finns scheman tillgängliga för respektive 
läkare, mottagning, apparater och lokaler såsom undersökningsrum. 
 
Den sista modulen som ingick i testet var Journal.  I Journal skrivs det in som rör vad 
som hänt under patientens kontakt med vården, till exempel inläggningsanteckningar, 
vårdplansanteckningar eller annan information om patienten. Allt dylikt finns i Journal. 
För att göra informationen mer överskådlig och lätt att hitta, finns ett filtreringssystem i 
modulen. Filtret kan användas om läsaren till exempel önskar hitta anteckningar från en 
viss vårdenhet eller inom vissa datumintervall.  

4.2  Heuristisk utvärdering 
Vi genomförde den heuristiska utvärderingen i Landstinget i Värmlands 
utbildningslokaler. Utvärderingen utfördes enskilt och varje utvärderare ägnade två 
timmar åt utvärderingen. I testet utgick vi från de ovan redovisade elva heuristikerna. 
Under utvärderingens gång antecknade vi allt vi reagerade på och hänvisade till 
heuristikerna. Vi gjorde även skärmdumpar för att tydligare kunna visa på de fel som vi 
hittade. Efter att testet var slutfört sammanställde vi de fel vi hittat och tittade på likheter 
och skillnader. Likheterna visade sig vara många, vilket inte var så förvånande. Vi hade 
båda gått samma väg och tittat på samma saker i programmet, och därmed stött på flera 
gemensamma problem under utvärderingens gång. Resultatet kunde kanske ha skilt sig 
mer om vi varit fler utvärderare, vilket går i linje med Nielsens rekommendationer om att 
ha minst tre utvärderare. Likheterna kan också förklaras med att vi båda har liknande 
erfarenheter och bakgrund i ämnet.  
 
För att vi som utomstående experter skulle kunna koncentrera oss på att hitta fel i 
systemet snarare än att försöka förstå det, fick vi en introduktion av Cambio Cosmic av 
Landstingets utbildningsenhet. Utbildningsenhetens personal gav oss en kort utbildning 
och översikt av systemet, och vi ägnade en förmiddag åt att lära oss en väg genom 
systemet för den typiske vårdtagaren. Vi började med att skriva in en fiktiv patients 
personuppgifter i modulen Patientkort. Därefter skrev vi en likaså fingerad remiss för 
berörd patient. Under modulen Vårdbegäran fick vi ta emot remissen för att bedöma den. 
Remissen bedömdes, tilldelades en medicinsk prioritet och en vårdgivare. Vi fortsatte 
med att fylla i grunddata för besöket i Bokningsunderlag. Därefter bokades patienten in 
för ett besök i modulen Tidbok, där besöket också tilldelades läkare och lokal. 
Avslutningsvis skrev vi in några patientuppgifter i Journal. 
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4.2.1  Vår utvärdering av systemet 
Den utvärdering vi genomfört kan med Allwoods tankesätt kallas för en summativ 
utvärdering, eftersom systemet är färdigutvecklat och används hos kunden.  
Under utvärderingen satt vi båda vid var sin dator och följde de elva heuristikerna för att 
finna fel som tyder på begränsad användbarhet i systemet Cambio Cosmic. Ärendets 
gång startar med att patientens uppgifter skrivs in i modulen Patientkort, och redan där 
uppkom problem med vad som skulle skrivas in i fältet ”mellannamn”. Vi tog båda för 
givet att det skulle stå ett annat förnamn, men utbildningsenheten förklarade senare för 
oss att mellannamn betyder ett andra efternamn. Vidare bryter Patientkort mot 
misstagsförhindranden då det i ”Adresser”-området är möjligt att skriva bokstäver istället 
för siffror i fältet för ”Postnummer”. I fältet ”Län” under samma område skulle vi hellre 
ha sett en drop down-meny med förutbestämda val. Som det är nu måste användaren 
skriva in länet för hand, med uppenbar risk för misstag och felskrivningar som följd. 
 
I Patientkort fann även en av oss att pilarna där telefonnummer registreras var 
svårförståeliga samt att dessa inte följer systemets standard med vitt fält framför pilarna 
och drop down-meny att välja alternativ i (se bilaga 2, bild A). Detta bryter mot 
enhetligheten.  
 
I modulerna Bokningsunderlag samt Medicinsk bedömning finns drop down-menyer med 
olika tidsintervall att välja på. Dessa är sorterade enligt nummer och inte enligt tidslängd, 
vilket skulle vara en naturlig följd (se bilaga 2, bild B och C). Emellertid är sortering efter 
nummer inte standard i systemet, utan Cambio Cosmic använder sig även av sortering 
enligt tidslängd vid minst ett tillfälle, till exempel i drop down-menyn 
”Bevakningsintervall” i modulen Bokningsunderlag (se bilaga 2, bild D).  
 
När information i drop down-menyn ”Prioritet” läggs till i modulen Medicinsk 
bedömning sparas det inte, utan samma information måste ytterligare en gång läggas in i 
”Prioritet” i Bokningsunderlag. I Bokningsunderlag hade vi gärna också sett att det klart 
visades för användaren att det finns en viss ordning som uppgifter är menade att utföras i. 
Väljer användaren att hantera drop down-menyerna i rubrikområdet ”Val av vårdåtgärd” i 
fel ordning nollställs de tidigare valen (se bilaga 2, bild E). Detta skulle på ett enkelt sätt 
kunna lösas genom att endast låta den aktuella drop down-menyn vara aktiv för att låsa 
upp övriga under arbetets gång. I drop down-menyn ”Vårdtjänst” har de löst det på detta 
vis eftersom det är ett beroende mellan drop down-menyerna ”Vårdtjänst” och ”Vårdande 
enhet” (se bilaga 2, bild E). Skulle informationen inte vara beroende av varandra ser vi 
ingen anledning till att de gjorda valen i drop down-menyn försvinner beroende på 
inmatningsordning. För att spara de val som gjorts i rubrikområdet ”Val av vårdåtgärd” 
ska användaren trycka på knappen ”Lägg till” (se bilaga 2, bild E). Knappen kändes för 
oss felplacerad och tycktes ha ett namn som vi inte alls reagerade på, då uppmaningen att 
lägga till uppgifterna vi precis fört in helt gick oss förbi. Vi båda hade föredragit en 
knapp med texten ”Spara”, då detta är standard för att mata in och lagra uppgifter. Även 
Cambio Cosmic använder sig av knappen ”Spara” vid flera tillfällen i systemet.     
 
När vi sedan skulle gå från Bokningsunderlag till Tidbok, upptäckte vi att det fanns två 
olika sätt att gå dit, med två olika resultat som följd. Expert 2 tryckte på knappen 
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”Tidbok…” i Bokningsunderlag, varpå den ifyllda informationen följde med till tidboken. 
Expert 1 gick dock via menyraden till Tidbok, och fick då inte med informationen (se 
bilaga 2, bild E). 
 
I modulen Tidbok finns problem med att förstå hur en tid kan bokas. Det går inte att 
markera i Tidbok och sedan klicka på knappen ”Boka”, utan användaren måste 
högerklicka och välja alternativet ”Fribokning” (se bilaga 2, bild F). Vidare går det i 
Tidbok att dubbelboka samma vårdtagare på samma tid (se bilaga 2, bild G). Där skulle vi 
gärna ha sett att systemet agerade enligt den femte heuristiken misstagsförhindrande och 
sa ifrån. 
 
Systemet saknar enligt heuristikernas regler enhetlighet. När vi i Tidbok tryckte på 
knappen ”Boka” utan att markera en tid i kalendern kom en ruta upp för att meddela detta 
misstag. När vi istället tryckte på knappen ”Avboka” under samma förutsättningar 
förväntade vi oss samma resultat, men vi det tillfället skedde ingenting (se bilaga 2, bild 
H). 
 
Modulen Tidbok fortsatte att skapa problem för oss båda under den heuristiska 
utvärderingen. För att bemanna flera tider samtidigt krävs skicklig datorvana där 
användaren måste känna till kortkommandon. Systemets enda väg för denna aktion är att 
användaren håller inne tangenten Ctrl och därefter högerklickar med musen på de tider 
hon/han vill bemanna. Se bilaga 2, bild I hur de tider som blivit bemannade är mörklila. 
 
När en patient avbokas på en tid följer inte läkaren med i avbokningen, utan detta måste 
göras separat. Det är onödigt extraarbete som kan skapa problem om läkaren är uppbokad 
utan patient. Vid bemanning och avbemanning används termen ”Bemanna” i systemet (se 
bilaga 2, bild I). Detta anser vi är ett missledande och mindre bra ordval, eftersom 
användaren där inte bara bokar personal, utan även lokaler och apparatur. 
 
Systemet har enligt oss fortsatta problem med heuristiken misstagsförhindranden. Till 
exempel kan läkare Johan kopplas till en utredningstid när han redan samma tid är 
allokerad till en annan tjänst. Detta förbiser systemet helt utan varning. Vi skulle gärna ha 
sett en varning samt en ångra-knapp vid denna funktion, för att det ska finnas en utväg 
därifrån om användaren gör fel. Dessutom kräver systemet även här att flera tider ska 
markeras med hjälp av Ctrl eller Shift. Shift-tangenten, som förut inte gick att använda i 
modulen Tidboks grundfönster, fungerade i det här fönstret. 
 
Liknande problem som i modulen Bokningsunderlag med att val nollställdes hittade vi i 
Tidbok. Radioknappar som styr drop down-meny sitter till höger om menyn. Då den 
naturliga vägen är att gå från vänster till höger torde de vara placerade till vänster så att 
valet av radioknapp sker först (se bilaga 2, bild I).  
 
Sista modulen som testades var Journal. Den bryter på flera punkter mot systemets 
övriga standard. I modulen Journal hittade vi knappar med pilar som skiljde sig från de 
tidigare vi stött på (se bilaga 2, bild J). Journal visade sig ha helt nya funktioner som inte 
funnits i tidigare moduler. Ord som inte ser ut att vara klickbara är det. Fälten med orden 
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”Vårdkontakt”, ”Enhet” och ”Sökord” markerar och avmarkerar alla rader i rutorna vid 
klick på ordet (se bilaga 2, bild K). I Journal kan användaren även ange om vårdtagaren 
röker eller inte. Detta anges under fältet ”Anamnes-Rökning”, men drop down-menyn 
heter ”Namn”, vilket vilseledde oss (se bilaga 2, bild L). 
 
Allmänt i hela systemet saknade vi en överblick av var man befinner sig i systemet. Från 
modulen Vårdbegäran kan man klicka sig vidare i processen till modulen 
Bokningsunderlag, utan att uppfatta att detta fönster egentligen ligger under 
Resursplanering i menyn (se bilaga 2, bild E). Vi saknar bakåt- och framåtknappar 
mellan sidorna. Det är svårt att ta sig tillbaka i systemet, då det kontinuerligt öppnas nya 
fönster vid varje steg och det är inte uppenbart att dessa fönster placeras bakom det aktiva 
fönstret. För att navigera mellan de olika fönstren krävs minimering av dem, att ett 
fönster stängs ner helt och hållet eller en knapptryckning i menyn på Fönster. Det går inte 
heller att se vilka fönster som är öppnade på annat vis än att gå via menyn till Fönster, 
alternativt att minimera samtliga aktiva fönster. 
 
En av oss tyckte att det generellt sett var mycket användning av både mus och 
tangentbord. Det optimala vore att kunna använda sig av Tab-tangenten för att ta sig till 
nästkommande fält i ärendet. Så är inte fallet som systemet ser ut nu. 
 
Tabellen nedan (Tabell 1) ger en snabb översikt över vilka problem som hittades av en 
respektive båda experterna. Ett X i Expertkolumnerna anger vilken expert som hittat 
vilket fel. Om båda kolumnerna har ett X, innebär det att båda experterna hittat felet. När 
båda hittat ett fel, stärker det indikationen att det faktiskt är ett fel i systemet på nämnda 
plats. Se bilaga 2 för de bilder som anges i Bildkolumnen.  
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Tabell 1 – Resultat av den heuristiska utvärderingen. 
Problem Bryter 

mot heur. 
nr. 

Bild Expert 
1 

Expert 
2 

”Mellannamn” – otydlig benämning 2 A X X 
Möjligt att skriva in bokstäver i fältet 
”Postnummer” 

5 A  X 

Ingen drop down-meny i fältet i ”Län” 4, 5 A X X 
Pilen vid telefonnummer 4, 11 A X X 
Sortering i nummerordning i drop down-meny 4 B, C  X 
Sortering i tidsordning i drop down-meny 4 D X  
Information i ”Prioritet” sparas inte från Med. 
Bedömning till Bokningsunderlag 

5 - X X 

Omarbete vid fel ordningsföljd i 
Bokningsunderlag 

5, 8 E X X 

Knappen ”Lägg till” – placering och namn 4, 11 E X X 
Två sätt att gå till Tidbok med olika resultat som 
följd 

5, 11 E X  

Svårt att förstå hur tider bokas 8, 10, 11 F X X 
Dubbelbokning av vårdtagare möjlig i Tidbok 5 G X  
Enhetlighetsbrist mellan ”Boka” och ”Avboka” 4 H X  
Ctrl tvång för att boka multipla tider 6, 7, 11 - X X 
Läkare avbokas inte från tid när patient avbokas 5 - X X 
Dubbelbokning av resurser möjlig 5 -  X 
Upprepning av flertidsmarkering ett krav i ”Valda 
tillfällen” 

5 - X X 

Radioknappar sitter till höger om det de styr 5 I X  
”Bemanna” – svårförstådd benämning 2 I  X 
Pilar och knappar inte enhetliga med övriga i 
Cambio Cosmic 

4 J X  

”Vårdkontakt”, ”Enhet” och ”Sökord” klickbara 4, 11 K X X 
”Namn” – vilseledande namn på drop down-
meny när ”Rökning” ska anges 

2, 11 L  X 

Svårt att få överblick över öppna fönster 1 E X X 

4.2.2  Analys av den heuristiska utvärderingen 
Resultatet av den heuristiska utvärderingen, som presenteras ovan, indikerar att systemet 
brister i användbarhet enligt de elva heuristikerna. Som vi redan nämnt är inget system 
utan fel. Därför måste användare och utvecklare ha överseende med att de kommer att 
hitta fel i systemet oavsett hur noggranna de tester som gjorts varit. Däremot finns det fel 
ovan som är av gravare art än andra. De fel som vi ser som allvarligast är de som har att 
göra med misstagsförhindrande och enhetlighet. Till exempel kan en resurs bokas flera 
gånger vid samma tillfälle, något som kan få svåra följder för verksamheten. Den 
bristande enhetligheten fruktar vi kommer att leda till dyra och tidskrävande utbildningar. 
Användaracceptansen (Allwood, 1998) riskerar även den att bli lägre med nuvarande 
brister i enhetlighet. 
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4.2.3  Framtagning av uppgifter 
Grundidén inför användningstestet var att låta testpersonerna gå samma väg som vi gått 
genom systemet, med den skillnaden att den ska vara mer styrd i deras fall. Vi ville se om 
testpersonerna fick problem med samma saker som vi, och om de reagerade på samma 
sätt som vi när de skulle utföra vissa uppgifter. Detta för att antingen bekräfta eller 
avfärda de antaganden vi gjort i vår heuristiska utvärdering. 
 
För att kunna besvara våra undersökningsfrågor samt för att få en riktigare uppfattning av 
testpersonernas åsikter valde vi att komplettera vårt användartest med intervjufrågor 
(bilaga 3). Intervjufrågorna baserades därför på undersökningsfrågorna med 
utgångspunkt från vår heuristiska utvärdering. Det är viktigt att notera att 
intervjufrågorna som brukligt i en kvalitativ undersökning var utgångspunkter för 
intervjun, men att tillägg därför kunde göras till dem.  

4.3  Användningstest 
Som vi nämnde i stycke 3.1 utgår vi från de elva heuristikerna och från Dumas och 
Redish samt från Allwoods användbarhetsdefinitioner i användningstesterna. 

4.3.1  Inför användningstesterna 
Användningstesterna genomfördes, liksom den heuristiska utvärderingen, i Landstingets 
utbildningslokaler. Liksom den heuristiska utvärderingen inriktar sig användningstesterna 
på att hitta fel i systemet. Därmed gör vi antagandet att om ett presumtivt problem inte 
noteras av testpersonerna, så är det heller inget problem.  
 
Inför testerna hade vi förberett genom att lägga in en remiss per testperson. 
Testpersonerna fick sedan patientens personuppgifter för att använda i testerna.  

4.3.2  Redovisning och analys av användningstest 
Testerna genomfördes med en testperson i taget. Alla tester genomfördes under samma 
vecka, vid samma dator och med samma rutiner vid genomförandet. Att testmiljön och 
rutinerna inte skiljer sig åt mellan testerna är viktigt, då skillnader i sådana aspekter kan 
påverka testresultatet. 
 
Testet inleddes med att testpersonerna informerades om hur testet skulle gå till, samt att 
de skulle spelas in på band under den efterföljande intervjun. Vi som testledare var noga 
med poängtera att det var programmet i sig som skulle testas och utvärderas, och inte 
deras genomförande eller kunskaper. Testpersonerna fick även skriva under ett dokument 
där information kring testet fanns nedskriven (se bilaga 4), för att bekräfta att de tagit del 
av den. De fick även fylla i ett frågeformulär där de angav ålder, kön, datorvana och 
vilken termin de läste. Dessa faktorer kan påverka testresultatet, och förklara varför en 
viss persons intryck eller agerande skiljer sig från de övrigas. Åldern på testpersonerna 
låg mellan 22 och 25 år. Könsfördelningen var fem kvinnor och en man. Datorvanan hos 
testpersonerna låg mellan medel och god, enligt deras egen bedömning. För fullständig 
redovisning av frågeformulärets svar, se bilaga 5. 
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Testpersonerna fick ett antal uppgifter att lösa i programmet, som följde den på förhand 
förutbestämda vägen genom systemets olika delar (se bilaga 6). Vägen var densamma 
som vi själva gått genom systemet. Efter testets genomförande rundade vi av med att 
bjuda testpersonerna på fika som tack för hjälpen.  
 
Bilderna nedan redovisar de tydligast framträdande felen som hittades under 
användningstesterna. Intill varje bild finns en kort beskrivning av respektive problem. 
 
Patientkort - Mellannamn 

 
Ingen av testpersonerna förstod att fältet 
”Mellannamn” skulle användas för 
personer som hade två efternamn. Alla 
använde fältet för att fylla i personernas 
andranamn. 
 
 
 

Patientkort - Telefonnummer 
 
Flera testpersoner hade problem med att 
skriva in mobiltelefonnummer till 
patienterna. De insåg inte att de skulle 
klicka på pilen för att byta mellan 
”Hemtelefon” och ”Mobiltelefon”. 
 
 

Bokningsunderlag – Lägg till 
En av testpersonerna tyckte att ”Lägg 
till” var ett underligt namn på knappen.  
 
 

Tidbok - Bemanna 
Fem av sex testpersoner förstod inte hur 
de skulle högerklicka för att bemanna en 
tid. Vid bokning av flera tider behövde 
samtliga sex instrueras ingående för att 
använda sig av Ctrl-funktionen. Fyra av 
sex testpersoner ville vänsterklicka, hålla 
och dra neråt längs tiderna. 
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Tidbok - Bemanning 
 
Testpersonerna förstod inte att de var 
tvungna att markera alla tider en gång 
till för att tilldela dem resurser alla på en 
gång. 
 
 
 
 
 

Tidbok – Koppla resurser 
 
Fyra av sex testpersoner tyckte att 
”Koppla” var ett missvisande namn på 
knappen. 
 

Journal – Rökning 
 
Majoriteten av testpersonerna hittade 
initialt inte vart de skulle klicka för att 
ange om patienten rökte eller inte. Alla 
tyckte att ”Namn” vilseledde dem. En av 
testpersonerna kommenterade 
benämningen: ”Vaddå namn?!” 
 
 

 
Journal – ”Enhet”-knappen 

 
Ingen av testpersonerna förstod att ordet 
”Enhet” var klickbart. Alla tyckte att det 
skulle synas tydligare att så var fallet. 
”Det fanns inte i min värld att man                   
kunde klicka där”, som en av 
testpersonerna uttryckte det. 

 
Journal - Längd 

 
Fem av sex testpersoner matade in 
längden i cm istället för meter. Alla 
testpersoner, inklusive den som gjorde 
rätt, tyckte att det kändes mest naturligt 
att skriva i cm. 
 
 

 

 

 

 

 



24 

I Patientkort hade fyra av sex testpersoner problem med pilen för byte av telefonnummer. 
En av testpersonerna trodde sig ha tagit bort patientens hemnummer när hon tryckt på 
pilen för att lägga till mobilnummer, medan andra inte ens förstod att pilen hade en 
funktion. Som förslag hade en av testpersonerna att det istället skulle finnas en drop 
down-meny, medan andra ville att alla nummerfält skulle vara synliga samtidigt. 
 
I övergången mellan Bokningsunderlag och Tidbok förstod ingen av testpersonerna att 
informationen de fyllt i följde med till den senare. Väl i tidboken misslyckades fem av 
sex personer med att boka en tid, trots att det fanns tre tillvägagångssätt för detta. Flera 
testpersoner hade dessutom svårigheter att kontrollera att patientbesök tilldelats resurser i 
form av läkare och lokal. Det mest direkta sättet att kontrollera resurstilldelningen var att 
läsa i botten av Tidbok. Där visades, om tiden markerats i kalenderfältet, resurserna som 
fanns tilldelade. En av testpersonerna tyckte att det blev för mycket saker i tidboken. 
Tidbok var den modul som testpersonerna överlag hade mest problem med.  
 
I övrigt hade testpersonerna problem med vissa uttryck och namn på knappar i systemet, 
och även det faktum att vissa knappar bara förekom en gång under vägen. Som exempel 
kan nämnas att tre av sex testpersoner hade problem med termen ”Bemanna” i Tidbok. I 
popup-rutan som bekräftar att resurser kopplats till en tid användes en lång text 
innehållande ordet allokerad. Flera av testpersonerna reagerade med osäkerhet och trodde 
sig ha gjort fel när rutan kom upp, eftersom den innehöll så mycket text och i den 
svårförstådda ord. När de senare tillfrågades om detta, sade de sig hellre vilja ha en enkel 
bekräftelse, till exempel i form av ett ”OK”. ”Det var så mycket text för så lite 
information. OK hade räckt”, var en av testpersonernas kommentar. Knappen ”Koppla” i 
Tidbok skapade även följdproblem, då en av testpersonerna frågade efter knappar med 
samma namn senare under testets gång.  
 
Under de efterföljande intervjuerna uttryckte sig samtliga testpersoner positivt om 
systemet. De menade att trots att systemet ger ett rörigt intryck första gången de använde 
det, så trodde de inte att det skulle vara svårt att lära sig. Det var främst i Tidbok som 
testpersonerna tyckte att det var, som en av dem uttryckte det, ”plottrigt”, men även 
systemets övriga delar fick kritik för detsamma. Ytterligare en kommentar var: ”Jag vill 
ju bara se det jag ska använda, det jag har nytta av.” 
 
Nedan finns en tabell (Tabell 2) som visar problemen som framkom under 
användningstesterna. I den går att utläsa vilka problem som uppdagades jämfört med den 
heuristiska utvärderingen, samt några nya som uppstod. Vi hade inför 
användningstesterna valt bort vissa problem som vi inte trodde skulle kunna bekräftas 
med användningstesterna. Ett exempel på detta är problemet med postnummer som 
uppdagades under den heuristiska utvärderingen.  
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Tabell 2 – Sammanställning av funna problem. 
Problem Person 

1 
Person 

2 
Person 

3 
Person  

4 
Person 

5 
Person 

6 
”Mellannamn” – otydlig 
benämning 

X X X X X X 

Pilen vid telefonnummer  X X X  X 
Information i ”Prioritet” 
sparas inte från Medicinsk 
bedömning till 
Bokningsunderlag 

 X     

Omarbete vid fel 
ordningsföljd i 
Bokningsunderlag 

   X   

Knappen ”Lägg till” – 
placering och namn 

     X 

Två sätt att gå till Tidbok med 
olika resultat som följd 
 

 X     

Svårt att förstå hur tider bokas X X X X  X 
Knappen ”Koppla” - 
svårförstådd benämning 

X X  X  X 

Bemanna tid med läkare X X X  X X 
Ctrl tvång för att boka 
multipla tider 

X X X X X X 

Upprepning av 
flertidsmarkering ett krav i 
”Valda tillfällen” 

X X X X X X 

Radioknappar sitter till höger 
om det de styr 

 X    X 

”Bemanna” – svårförstådd 
benämning 

X   X  X 

”Vårdkontakt”, ”Enhet” och 
”Sökord” klickbara 

X X X X X X 

”Namn” – vilseledande namn 
på drop down-meny när 
Rökning ska anges 

X X X  X X 

Längd anges i meter X X X X  X 
Svårt att få överblick över 
öppna fönster 

X X X X X X 
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5  Slutdiskussion 

5.1  Kopplingar till teorin 
Det existerar en mängd definitioner av användbarhet. Vår tolkning av om systemet är 
användbart eller inte beror på hur många användbarhetsfaktorer det bryter mot, sett 
utifrån vår definition av användbarhet (se kap. 3.1). Sett från de elva heuristikerna så har 
systemet flera brister ur användbarhetssynpunkt. Misstagsförhindrande, affordance och 
enhetlighet var de heuristiker som användningstesterna främst pekade ut. Knappar som 
var klickbara i en modul var det inte i andra. Andra fält var klickbara utan att varken vi 
eller testpersonerna kunde tänka oss att de var det. Om enbart en heuristisk utvärdering 
gjorts, hade resultatet visat på en låg användbarhet hos Cambio Cosmic. 
 
Sett ur Dumas och Redish definition av användbarhet så får vi en något ljusare bild av 
systemets användbarhet. Dumas och Redish lägger stor vikt på att det är användarna, och 
ingen annan, som i slutändan avgör om ett system är användbart eller inte. Då våra 
testpersoner i stort sett var nöjda med systemet, kan vi klassa det som användbart. Våra 
användningstester visar på en stor förståelse och flexibilitet hos användarna när det gäller 
användbarhetsbristerna. 
 
Allwoods användbarhetssynpunkt ger även den en positiv bild av systemets 
användbarhet. När det gäller anpassning så har utvecklarna anpassat begrepp och till stor 
del också språket till målgruppen. Uppgifterna i systemet är väl anpassade till den 
verksamhet som det är utvecklat till. Användaracceptansen visade sig vara stor hos 
testpersonerna. De var alla positivt inställda till det, även om de själva upptäckte många 
faktorer som påverkade acceptansen negativt. Sett till Allwoods definition är systemet ur 
användarnas synpunkt därmed användbart i stor utsträckning.   

5.2  Relation mellan heuristisk utvärdering och användningstester 
I användningstesterna bekräftades de huvudproblem som hittats i Patientkort under den 
heuristiska utvärderingen, då testpersonerna hade stora problem med ”Mellannamn” och 
byte av telefonnummertyp. Båda problemen kan dock anses vara av sekundär betydelse, 
eftersom användarna lätt lär sig vad och hur det ska göras. För att öka enhetligheten 
skulle vi vilja se att fälten för telefonnummer ses över, då både vi själva och 
testpersonerna anmärkte på funktionens utformning.  
 
I Bokningsunderlag blev resultatet annorlunda. Vi fick liten eller ingen bekräftelse för de 
problem som vi hittat i den heuristiska utvärderingen. Till exempel var det ingen av 
testpersonerna som reagerade på ordningsföljden i drop down-menyerna. Därmed kan de 
företeelser i Bokningsunderlag som vi själva ansåg problematiska anses som obetydliga i 
ljuset från användningstesterna.  
 
I modulen Tidbok hade testpersonerna störst problem. Det var också den modul där flest 
fördefinierade problem bekräftades. Testpersonerna hade liksom vi stora problem med att 
boka tider och tilldela dessa resurser. En av anledningarna till att många hade problem 
med Tidbok tror vi är att dess gränssnitt skiljde sig betydligt från de övriga modulerna. 
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Den innehöll många färger och knappar som inte återfanns i systemets andra moduler. De 
nya knapparna liknade inte heller systemets övriga designmässigt, då en stor del av dem 
hade ikoner och bilder istället för text. Andra anledningar kan vara att flera testpersoner, 
trots de många knapparna, upplevde att det fattades knappar eftersom de var tvungna att 
högerklicka i kalenderfälten samt använda tangentbordet för att utföra vissa funktioner. 
Ytterligare en aspekt som gör det svårt att boka kan vara ”Boka”-knappens placering. 
Den sitter till höger ovanför kalendern, och kan därför lätt undgå användarnas 
uppmärksamhet. Vi anser att en mer logisk placering hade varit nere till höger eller under 
kalendern. Det naturliga är att läsa från vänster till höger och neråt, och därmed har ögat 
redan passerat knappen för länge sedan när det är dags att leta efter en knapp att trycka på 
vid bokning. 
 
Även testpersonernas hanterande av modulen Journal bekräftade de problem som vi 
hittat i den heuristiska utvärderingen. Det som gav starkast reaktioner hos testpersonerna 
var de klickbara orden ”Vårdkontakt”, ” Enhet” och ”Sökord”. Det är naturligtvis precis 
som i fallet med ”Mellannamn” lätt för en användare att lära sig enskilda funktioner, men 
det bryter ändå mot systemets enhetlighet. Den stora mängden olikheter i systemet gör att 
användarnas inlärningsprocess blir mer omfattande. 
 
Vi anser även, liksom testpersonerna, att det bör vara lättare för användarna att få en 
överblick av systemet. Som det är nu har användarna svårt att få en uppfattning om att de 
gått en särskild väg genom systemet. Det är även svårt att veta vilka och hur många 
modulfönster som är öppna, något som även är kritiskt ur sekretessynpunkt. En 
användare skulle, i värsta fall, kunna glömma ett fönster med känsliga patientuppgifter 
öppet för andra att se. Vi skulle hellre se att det synliggjordes vilka fönster som är öppna, 
till exempel genom flikar i gränssnittets underkant.  

5.3  Generell slutdiskussion 
Användarna ansåg vårdinformatiksystemet som bra och anpassat till dem, även om de 
hade problem med språket på vissa ställen. Språket gjorde att användarna hade problem 
att tolka vilken data som skulle matas in i vissa fält. De språkliga problemen gällde inte 
fackorden i systemet, utan benämningarna på funktionsrelaterade termer. Slutsatsen vi 
kan dra av detta är att systemet inte använder sig av användarnas vokabulär, vilket vi 
anser bör åtgärdas. Alla testpersoner var dock eniga om att Cambio Cosmic är ett bra 
system, och att slutresultatet kommer att bli positivt bara användarna får ordentlig 
utbildning. Våra testpersoner hade genomgående överseende för de problem de stötte på. 
Alla testpersoner var dock unga i jämförelse med snittåldern inom de verksamheter där 
systemet ska implementeras. Det är ett rimligt antagande att äldre personer med mindre 
datorvana än våra testpersoner kan få större problem med inlärning av och förståelse för 
systemet. 
 
De ändringar som vi tycker är nödvändiga för att göra systemet mer anpassat till 
användarna rör framförallt enhetligheten i systemet. Tid, pengar och användarfrustration 
skulle kunna sparas om Cambio Cosmic var mer enhetligt. Som exempel så skulle det 
underlätta för användarna om knappar med likartad funktion hette samma sak i systemets 
olika delar. Vi tänker då på knappar som ”Lägg till” och ”Koppla”, som skulle kunna 
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heta ”OK” eller ”Spara” istället. Tidbok är den modul som påverkar systemets totala 
användbarheten mest. Dess design bröt stort mot resten av systemet, och enhetligheten 
hos systemet i stort blev därför avsevärt sämre. 
 
En syn på Cambio Cosmic ur teoretisk synvinkel ger en tvetydig bild av systemets 
användbarhet. Vi kan med säkerhet säga att systemet har påtagliga brister i 
användbarheten sett ur den expertbaserade utvärderingens perspektiv. Dumas och Redish 
samt Allwoods syn på användbarhet, med deras hänsyn till användarnas åsikter, ger med 
resultatet från användningstesterna istället en positiv bild av systemet. 
 
Sammanfattningsvis är Cambio Cosmic ett bra system. Dock gör bristerna när det gäller 
enhetligheten att systemet kan kräva mer användarutbildning än vad annars skulle vara 
fallet. Vi tror att en större enhetlighet skulle spara utbildningskostnader, då användarna 
lättare skulle känna igen sig i systemets olika delar. De skulle då bara behöva lära sig nya 
funktioner, istället för att även behöva ägna sig åt nyorientering i systemets olika 
gränssnitt.  
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Bilaga 2 – Heuristiska fel 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 
 

1. Kände du att du hade tillräckliga datorkunskaper för att utföra uppgifterna i 
programmet? 
Om inte, var det rent allmänt för svårt eller fanns det specifika partier i 
programmet som var svårare än andra? 

 
2. Kan du förklara varför du gjorde just de här stegen i programmet? 

Kändes stegen naturliga för dig? 
  
3. Hur lätt var det att förstå namn på händelsefunktioner du stötte på i programmet? 

Fanns det några namn på händelsefunktioner som kändes främmande? 
 

4. Hur lätt var det att förstå de fackord du stötte på i programmet? 
Fanns det fackord i programmet som du inte stött på tidigare under din 
utbildning? 
 

5. Fick du fundera länge på vad knappar och dylikt gjorde, eller kändes det 
självklart? 

 
6. Hur tyckte du att det var att hitta i programmet? 

 
7. Vad tyckte du om programmets utseende vad gäller layout, texter och färger? 

 
 



 

 

Bilaga 4 – Inför test av Cambio Cosmic 
 
Välkommen till detta testtillfälle! 
 
Testet som vi ska genomföra är ett så kallat användningstest, och det aktuella systemet är  
Cambio Cosmic, det vårdsystem som Landstinget i Värmland ska införa på sina 
vårdinrättningar. Systemet finns redan på Onkologkliniken, och ska under de närmaste 
åren implementeras på Landstingets samtliga vårdande delar. 
 
Testet är helt anonymt, och ni kommer att refereras till som testperson 1, 2 och så vidare.  
Det är viktigt att poängtera att det som testas är systemet, och hur väl det fungerar för 
användarna. Det är alltså inget test där vi kommer att analysera hur bra eller dåligt det går 
för Dig när Du hanterar systemet. Du kommer att få uppgifter att lösa av oss, och 
kommer att få hjälp när så behövs.  
Själva testet kommer att ta max en halvtimma, varpå vi kommer att ställa några 
efterföljande frågor. Intervjudelen kommer att bandas för att sedan raderas vid uppsatsens 
färdigställande. Totalt kommer det hela att ta omkring 45-60 min. 
 
Testresultatet kommer att användas till den c-uppsats som vi skriver vid institutionen för 
Informatik. I de fall direkta citat används, kommer respondenterna att få möjlighet att 
läsa igenom sina svar och om det behövs korrigera dem. 
 
 
 
Jag har läst och förstått att det jag säger och gör kan refereras till i ovan nämnda uppsats, 
och ger härmed mitt tillstånd därtill. 
 
 
____________________ 
Datum 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Underskrift     Namnförtydligande 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 – Frågeformulär med svar 
 

Ålder: 
  
Kön:  
 
Termin: 
 
Datorkunskap:  

� Mycket god          
� God 
� Medel                      
� Dålig 
� Mycket dålig 

 

 Person 

1 

Person 

2 

Person 

3 

Person  

4 

Person 

5 

Person 

6 

Ålder 24 23 22 22 25 25 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man Kvinna Kvinna 

Termin 4 6 6 6 6 1 

Datorvana God Medel Medel God Medel God 

 



 

 

Bilaga 6 – Uppgifter till användningstest 
 
Logga in i Cambio Cosmic 
 
Skriv in patientens Personnummer och tryck Enter 
 
Öppna Patientkort 

� Lägg till ett andranamn 
� Lägg till ett mobilnummer 

Stäng Patientkort 
 
Öppna Vårdbegäran 

� Inkommande vårdbegäran 
� Visa vy för vald patient 
� Markera remiss 
� Tryck på ”Klar för bedömning” 

 
Obedömd remiss 

� Klicka på ”Bedöm” 
� Se till att ”Acceptera” är ifylld 
� Sätt medicinsk prioritet till ”1 vecka” 
� Sätt ”Ansv. vårdgivare” till ”Läkare. Yngve” 
� Klicka på ”OK” 
� På frågan ”Vill ni…”: svara ”Nej” 

 
Klicka på ”Bokningsunderlag” 
 
Fyll i bokningsunderlaget enligt nedanstående bild. 
 

 
 

� Klicka på ”Lägg till” 
� Klicka på ”Spara” 

 
Gå till Tidboken 

� Boka en tid åt patienten om 5 arbetsdagar kl 8:00 
� Bemanna besökstiden 

•  Läkare: Ottar 
•  Lokal: Undersökningsrum 1 

� Klicka på ”Stäng” 



 

 

 
� Bemanna hela förmiddagen med samma läkare 
� Kontrollera att alla tider har tilldelats lokal och läkare 

 
Gå till Journal � Ny anteckning 

� Välj Mall: ”01. Besök” 
� Fyll i: 

•  Rökare:   Nej 
•  Vikt:   72 
•  Längd:  168 
•  Bedömning: ”Patienten är frisk.” 
•  Åtgärd:  ”Ingen åtgärd.” 

� Klicka på ”Läs journal” 
� Klicka på ”Filtrering” 
� Avmarkera uppgifterna under ”Enhet” utan att klicka på bockarna 

 
Gå tillbaka till Tidboken på valfritt sätt 

 
Tack för din medverkan! 
�

Elinore & Johan 
�

 
 
 
 
 
 
 


