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Abstract  
 
We have evaluated IMIS with help of usability tests together with personnel from the home-
help service, working in the field. The goal of the evaluation has been to show possible 
problems of usability nature to be able to suggest improvements before a further development 
of the system. The purpose of our paper has been to increase the knowledge concerning the 
usability of information technology tools in home-help service. 
 
IMIS (Integrated Mobile Information System) is an interactive information system, which 
students of the IT-program at Blekinge Institute of Technology have designed. The system is 
a prototype intended for further development to be used in home-help service. It is meant to 
be an aid to facilitate co-ordination and communication between health service personnel, 
make information about caretakers easily accessible to the caregivers and create an overall 
picture of the caretakers and their personal network. Home-help service implies that anyone 
that cannot help themselves because of disease, disablement or senility can be assisted in their 
own home with among other things cleaning and personal care by locally employed 
caregivers. 
 
During the last 20 years computerisation has increased strikingly and personal computers 
nowadays have become an article of consumption to a great deal of the population. However, 
new products and systems often give user problems since they are not always adjusted to the 
intended users’ capabilities and needs. Mobile communication solutions in home-help service 
are a rather new concept. What is unique with these solutions is that they first of all are 
created for those who work with caretakers. From a communicator, a mobile telephone and 
hand computer in one, the personnel connect to the Internet, where everybody with 
authorisation get the information at the same time it is written down and wherever they are. 
 
Usability can be defined and made measurable in many ways. We have decided to apply the 
international standard of usability, ISO 9241-11, where we focus on effectiveness and 
satisfaction. To accomplish our tests we have used the method co-operative evaluation, which 
is a further development of the method thinking-aloud. The idea of it is, shortly, that the users 
comment aloud when they work with the tasks. It is an empirical and formative evaluation 
method of informal nature where the observer takes part in the evaluation. We have also used 
questionnaires before, during and after the practical tests.  
 
The tests were accomplished together with seven permanently employed caregivers of the 
home-help service in the municipality of Karlshamn. Most of the participants had no or very 
little experience of computers. All test persons were, however, positive to the system and 
nobody thought that it seemed to be particularly difficult to use. After trying the tool several 
of them were of the opinion that it was easier than the first impression gave. Six of the 
participants found that the functions they have tried could be useful at work, and they would 
also recommend the municipality to buy the system for the home-help service. Everybody 
thought that it was satisfactory and efficient. Only three of the participants managed to 
perform all the tasks in the fixed time. These three persons had all some or average experience 
of computers. The greatest problem in relation to the system was the confusion of the 
participants that the main window does not reload, when clicking on a link in the menu, which 
results in the content of the main window and menu not always corresponding to each other. 
 
Together with the theoretical studies the usability tests have given us increased knowledge of 
the usability of information technology tools for home-help service. 

 



Sammanfattning 
 
Vi har utvärderat IMIS med hjälp av användbarhetstester tillsammans med hemtjänstpersonal 
verksamma på fältet. Målet med utvärderingen har varit att redovisa eventuella problem av 
användbarhetskaraktär och utifrån dessa ge förslag på förbättringar inför en vidareutveckling 
av systemet. Syftet med vårt arbete har varit att bidra med ökad kunskap när det gäller 
användbarheten för IT-verktyg inom hemtjänsten.  
 
IMIS (Integrated Mobile Information System) är ett interaktivt informationssystem, som 
studenter från IT-programmet vid Blekinge Tekniska högskola har utvecklat. Systemet är en 
prototyp ämnad att utvecklas vidare för bruk inom hemtjänsten. Det är tänkt att fungera som 
ett hjälpmedel för att underlätta samordning och kommunikation mellan vårdpersonal, göra 
information om vårdtagarna lättillgänglig för vårdgivarna, samt kunna ge en helhetsbild av 
vårdtagarna och deras personliga nätverk. Hemtjänst innebär att den som inte kan klara sig på 
egen hand på grund av sjukdom, handikapp eller åldersförändringar kan få hjälp i det egna 
hemmet med bl.a. städning och personlig omvårdnad av kommunalt anställda vårdbiträden.  
 
De senaste 20 åren har datoriseringen ökat markant och persondatorer har numera blivit en 
förbrukningsvara för en stor del av befolkningen. Nya produkter och system ställer dock ofta 
till med problem för användarna eftersom de inte alltid är anpassade till de tilltänkta 
användarnas färdigheter och behov. Mobila kommunikationslösningar inom hemtjänsten är ett 
relativt nytt koncept. Det unika med dessa lösningar är att de i första hand riktar sig till de 
som arbetar ute hos vårdtagarna. Från en communicator, som är en kombinerad trådlös telefon 
och handdator, kopplar personalen upp sig mot Internet där alla med behörighet kan ta del av 
informationen i samma stund som den skrivs, var de än befinner sig. 
 
Användbarhet kan definieras och göras mätbart på många olika sätt. Vi har valt att utgå från 
den internationella standarden för användbarhet ISO 9241-11, där vi fokuserar på 
ändamålsenlighet och tillfredsställelse. För att genomföra våra tester har vi använt metoden 
kooperativ utvärdering som är en vidareutveckling av metoden thinking-aloud. Metoden går i 
korta drag ut på att användare kommenterar högt under tiden de arbetar med uppgifter. Det är 
en empirisk och formativ utvärderingsmetod av mindre formell karaktär där observatören 
deltar i utvärderingen. Vi har även använt frågeformulär både före, under och efter de 
praktiska testerna. 
 
Testerna genomfördes tillsammans med sju fast anställda vårdbiträden inom hemtjänsten i 
Karlshamns kommun. De flesta av deltagarna hade ingen eller mycket liten datorvana. Alla 
testpersoner var dock positiva till systemet och ingen tyckte att systemet verkade speciellt 
svårt att använda. Efter att ha provat verktyget, tyckte de flesta att det var lättare än de hade 
fått intryck av från början. Sex av deltagarna trodde att de kunde ha nytta av de funktioner de 
hade fått prova på i arbetet, och de skulle även rekommendera att kommunen köpte in 
systemet till hemtjänsten. Alla tyckte att systemet var tilltalande och effektivt. Endast tre av 
deltagarna klarade av alla uppgifterna inom utsatt tid. Dessa tre hade alla lite eller medel 
datorvana. Det största problemet relaterat till systemet var deltagarnas förvirring i samband 
med att huvudfönstret inte laddades om när de klickade på en länk i menyn, vilket innebar att 
innehåll i huvudfönster och meny inte alltid stämde överens. 
 
Tillsammans med de teoretiska studierna har användbarhetstesterna gett oss ökad insikt om 
användbarheten för IT-verktyg inom hemtjänsten.
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1. Inledning 
 
Följande uppsats är resultatet av vårt kandidatarbete på 10 poäng inom datavetenskap som 
ingår i Informationsteknologiprogrammet vid Blekinge Tekniska Högskola.  
 
En av oss har nyligen deltagit i ett projektarbete där en prototyp ämnad att utvecklas vidare 
för bruk inom Hemtjänsten tagits fram. Den är inte testad på användare än, och vår ambition 
är att tillsammans med de tilltänkta användarna utvärdera prototypen med hänsyn till 
användbarhet. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Mobila kommunikationslösningar för vård och omsorg är ett ganska nytt koncept. 2001 
lanserade Telia, världsledande inom innovativa mobila kommunikationstjänster, sitt system 
för mobilt verksamhetsstöd. Det unika med systemet är att det i första hand riktar sig till de 
som arbetar ute hos vårdtagarna. Från en mobiltelefon kopplar personalen upp sig mot 
Internet där alla med behörighet kan ta del av informationen i samma stund som den skrivs, 
var de än befinner sig (www.teliamobile.se). 
 
”Permitto Care” heter den tjänst som undersköterskor inom hemtjänsten i Stocka har varit 
med om att utveckla i samarbete med Telia. Det är en WASP- tjänst (Wireless Application 
Service Provider) som kommunen abonnerar på hos Telia. Med hjälp av en communicator 
(Nokia 9210) kan undersköterskorna hämta den information de behöver eller skriva in nya 
aktuella upplysningar om vårdtagarna. Undersköterskorna kan kontakta varandra genom att 
ringa eller skriva ett meddelande till någon enskilt eller till alla i gruppen. Alla berörda tjänar 
på att hemtjänstpersonalen slipper lägga tid på att ta sig till den gemensamma lokalen för att 
hämta information, att stå i telefonköer, att ha besvär med att få kontakt med andra samt att 
passa telefontider för att lämna besked eller ställa frågor. I Timrå där man också arbetar med 
”Permitto Care”, visade en undersökning att 15% mer av arbetstiden nu kan ägnas åt det 
direkta arbetet med vårdtagarna (Rosberg, 2002). 
 
Den prototyp (IMIS) som vi har för avsikt att utvärdera liknar ”Permitto Care” med hänsyn 
till funktionalitet, och i båda fallen används en liten bärbar handdator, en Nokia 
Communicator, för den mobila delen av systemet. Eftersom IMIS inte testats på några av de 
tilltänkta användarna än tycker vi det kunde vara intressant att testa prototypen på dessa 
användare för att ta reda på deras reaktioner med fokus på användbarhet. En av oss har 
dessutom egen erfarenhet av arbete inom hemtjänsten och de problem som finns vad beträffar 
hantering av nödvändig information inom en sådan arbetsgrupp.  
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1.2 Problemområde 
 
De senaste 20 åren har datoriseringen ökat markant. De första datorerna byggdes för 
specialister, medan persondatorernas genombrott innebar att datakunskapen fördes ut till 
folket i ökad utsträckning. Datorer och datorutrustning har numera blivit förbrukningsvaror, 
och majoriteten av befolkningen stöter på datorsystem i sitt dagliga liv både privat, i skolan 
och på jobbet. Nya produkter och system ställer dock ofta till med problem för användarna.  
 
Det kanske största problemet inom systemutvecklingen är att skapa system som uppfyller sitt 
ändamål. Systemen ska förutom att ha rätt funktionalitet också vara lätta att lära och lätta att 
använda. De ska vara anpassade till användaren och hans arbetsuppgifter i den miljö han utför 
dem och inte tvärtom, dvs. användaren ska inte behöva anpassa sig till systemet.  
 
Ett annat problem inom systemutvecklingen är att de som konstruerar systemen inte förstår 
användaren och hans behov. Ofta görs system som är alldeles för komplicerade för de 
personer som ska använda dem. Systemutvecklaren glömmer att användare ofta inte har 
samma förutsättningar för att förstå systemet som han eller hon själv har. I stället för att skapa 
systemet utifrån användarens förutsättningar, skapar utvecklaren system utifrån sina egna 
förutsättningar. Resultatet har blivit att systemet inte har kommit till användning för att 
slutanvändaren inte har kunnat hantera det. 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Den prototyp vi ska utvärdera består av två delar, en stationär del avsett för administration 
och en mobil del avsett för användning ute på fältet. Vi har valt att endast utvärdera den 
mobila delen eftersom vi anser att denna del är den mest intressanta ur ett nyhetsperspektiv.  
Vi har valt att fördjupa oss inom området användbarhet (”usability”), och kommer därför att 
endast fokusera på de aspekter av användbarhet som definieras i ISO 9241-11 när vi 
utvärderar prototypen. Andra aspekter såsom tillräcklig säkerhet, lämpligt val av teknik och 
ekonomisk genomförbarhet kommer vi därför inte att ta upp. Vi ser på prototypen som ett 
system och inte som en webbsida trots att applikationen är webbaserad. För webbsidor gäller i 
allmänhet att användarna är okända, medan det i vårt fall rör sig om en väl definierad 
användargrupp. Vidare kommer vi att behandla användbarhet i relation till en produkt och inte 
som en process. 
 
 
1.4 Syfte  
 
Syftet med arbetet är att utvärdera prototypen (IMIS) genom att testa användbarheten med 
hjälp av några av de metoder som finns tillgängliga inom området Människa Dator 
Interaktion. Vi vill även försöka bidra med ökad kunskap när det gäller användbarheten för 
IT-verktyg inom hemtjänsten. Uppsatsen ska kunna användas som underlag för en 
vidareutveckling av den prototyp vi har utvärderat, samt inför byggandet av andra liknande 
system. 
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1.5 Mål 
 
Målet med undersökningen är att redovisa eventuella problem av användbarhetskaraktär och 
om möjligt kunna ge förslag på förbättringar när det gäller systemets (IMIS) användbarhet 
inom hemtjänsten. Med utgångspunkt från resultatet av undersökningen vill vi även utarbeta 
några generella riktlinjer för hur ett gränssnitt bör fungera för den speciella målgrupp som 
hemtjänstpersonal utgör. 
 
 
1.6 Hypotes och frågeställning 
 
Användbarhetstester ger ökad insikt om användbarheten för IT-verktyg inom hemtjänsten. 
 
1. Vad innebär användbarhet? 
2. Hur kan användbarhet mätas? 
3. Hur upplever användaren prototypen IMIS? 
4. Finns det brister i prototypens användbarhet? 
5. Hur kan prototypen förbättras? 
 
 
1.7 Målgrupp 
 
Vår uppsats riktar sig i första hand till personer som arbetar med systemutveckling, dvs. 
systemerare, designers och programmerare i företag samt studenter vid högskolan. Även 
andra med baskunskaper inom systemutveckling och design kan ha intresse av att läsa 
uppsatsen.  
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2. Metod 
 
I detta kapitlet redovisar vi tillvägagångssätt och genomförande. 
 
 
2.1 Planerat tillvägagångssätt 
 
Användarcentrerad design är en iterativ process, som pågår fram till dess att 
användbarhetskriterierna har uppnåtts. Vi kommer dock bara att gå en runda i processen. 
  
Vi har en designad prototyp som inte har testats på de tilltänkta användarna tidigare. Vi 
kommer att utvärdera prototypen tillsammans med representanter från målgruppen, och deras 
synpunkter ska bilda underlag för förslag till förbättringar och ny design. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Användarcentrerad design 
 
Vår undersökning går ut på att empiriskt testa communicatorversionen av prototypen IMIS på 
användare från den tilltänkta målgruppen. Målgruppen består av hemtjänstpersonal som 
jobbar ute på fältet. Eftersom det handlar om ett system under utveckling är undersökningen 
en formativ utvärdering av prototypen, Den fokuserar på kvalitativ information om systemet, 
dvs. hur användarna upplever systemet. Vi inriktar oss på produkten (prototypen), och inte på 
processen (hur man har gått tillväga för att utveckla prototypen).  
 
De användbarhetstester som vi planerar att genomföra är av mindre formell karaktär och 
genomförs normalt sett tidigt i systemets livscykel. De är en kombination av utforskande 
(explorative) och beräknande (assessment) tester. Syftet med utvärderingen är att få fram vad 
personalen tycker om systemet, vad som är bra, vad som är mindre bra, vilka problem och 
svårigheter som personalen upplever när de testar systemet samt förslag till ändringar. 
  
Vi kommer att ta kontakt med en hemtjänstgrupp i Karlshamns kommun, för att försöka 
rekrytera 5-6 fast anställda vårdbiträden till vår utvärdering. Rekryteringen kommer att ske 
med hjälp av en förundersökning, som går ut på att fylla i ett frågeformulär som ska ge oss 
bakgrundsinformation om personalen i det aktuella hemtjänstområdet. 
 
Först kommer vi att ta kontakt med den aktuella områdeschefen via telefon för att informera 
henne om vår undersökning. Eftersom personalen är schemalagd är det svårt att träffa alla på 
en gång. Därför har vi även utarbetat ett informationsblad som presenterar vår undersökning 
och som försöker väcka personalens intresse för att vara med i en utvärdering av IMIS. 
Frågeformuläret ska bl.a. innehålla frågor om ålder, datorvana och attityder till datorer, samt 
om de kan tänka sig att vara med i vår utvärdering. Vi kommer att be enhetschefen om hjälp 
med att distribuera informationsblad och frågeformulär. 

Design Utvärdering Ny design 
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Vi kommer att lämna informationsblad och frågeformulär till samtliga inom hemtjänsten i det 
aktuella området. Efter att ha samlat in frågeformulären kommer vi att utarbeta testmaterialet 
med hänsyn till det aktuella urvalets bakgrund.  
 
För att testa vårt material planerar vi att utföra ett pilottest (förtest), som ska visa om frågorna 
uppfattas rätt, hur lång tid hela testet tar, hur lång tid uppgifterna tar, samt eventuella problem 
och svårigheter som vi inte har tänkt på. Pilottestet kommer att utföras på en person med 
någon datorvana och erfarenhet av vårdarbete. 
 
Användbarhetstesterna kommer att ske enskilt. Vi har valt ut en speciell metod som kallas 
kooperativ utvärdering. Det är en vidareutveckling av den mer kända metoden thinking - 
aloud. Metoden går i korta drag ut på att testledaren tillsammans med deltagaren utvärderar en 
produkt medan deltagaren uppmanas att tänka högt under tiden han eller hon utför relevanta 
uppgifter med hjälp av systemet. Metoden kooperativ utvärdering behandlas närmare i kapitel 
8.5. Förutom det praktiska testet kommer deltagarna att få svara på frågeformulär både före, 
under och efter uppgifterna. Frågeformulären ska ge ytterligare information om bakgrund, 
attityder, förväntningar, svårigheter, vad som är bra eller mindre bra, samt förslag till 
ändringar. Under tiden som deltagaren utför praktiska uppgifter kommer testledaren att 
observera deltagaren. Testledaren kommer att ta tiden och notera hur många uppgifter 
deltagaren klarar på 20 minuter, hur lång tid varje uppgift tar, problem och svårigheter samt 
vilken hjälp som krävs för att deltagaren ska kunna fullfölja uppgiften. Testet kommer att ta 
max 1 timme per person, och tiden fördelas på de olika momenten enligt följande:  
 
Information    10 minuter 
Frågeformulär  5 minuter 
Demonstration av verktyg  10 minuter 
Uppgifter   20 minuter 
Frågeformulär  5 minuter 
”Debriefing” (frågestund)  10 minuter 
 
 
2.2 Genomförande 
 
Vi har följt vår planering både tidsmässigt och innehållsmässigt. Vissa ändringar har vi dock 
fått göra på grund av tekniska problem med systemet, som vi återkommer till nedan. 
 
Vi tog kontakt med enhetschefen för hemtjänsten i Hällaryd/Åryd (Karlshamns kommun) per 
telefon. Vi informerade enhetschefen om vår planerade utvärdering, och bokade tid för 
överlämning av informationsblad och frågeformulär. Vi hade planerat att genomföra testerna i 
Hällaryd, och fick information om att det fanns 15 fast anställda i personalgruppen på orten. 
Enhetschefen lovade att distribuera frågeformulären åt oss. 
 
Tio personer hade fyllt i frågeformulären, varav sju kunde tänka sig att vara med och 
utvärdera IMIS. De flesta hade ingen datorvana, och detta tog vi hänsyn till när vi utarbetade 
testmaterialet. 
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För testets skull hade det räckt med 5 testpersoner plus eventuellt någon i reserv. Men vi 
beslutade att kalla in alla sju som kunde tänka sig att medverka. Eftersom alla hade lämnat 
namn och telefonnummer på frågeformulären, kunde vi ringa och boka tider med samtliga sju. 
Alla som tillfrågades ville gärna vara med, och gav uttryck för att de tyckte det skulle bli 
intressant att få se vad vi hade att visa. Vi bestämde att testerna skulle ske i en samlingslokal 
hos hemtjänsten. På förhand hade vi försäkrat oss om att det fanns täckning för 
communicatorn i hemtjänstens lokal. 
 
Vi fick låna den communicator som var inhandlad för IMIS-projektets räkning under tiden för 
testerna. Men systemet hade tagits bort efter att IMIS-projektet var avslutat, så vi var tvungna 
att installera både databas och programkod på nytt. Det visade sig vara svårt att få tag på nya 
konton för systemet, och vi stötte på omfattande problem med installationen av det eftersom 
vi fick byta plattform från Windows till Linux. 
 
De tekniska problemen tog en hel vecka i anspråk. På grund av tidsbrist fick vi kommentera 
bort viss kod och förlorade därmed viss funktionalitet. Men det viktigaste var att vi kunde 
genomföra testerna som planerat, och att gränssnittet inte stördes av felmeddelanden. Det 
enda som behövde justeras i testet var testuppgifterna. På grund av de tekniska problemen 
hann inte testledaren själv lära sig använda communicatorn i den utsträckning som hade varit 
önskvärt.  
 
Enligt pilottestet fungerade allt som vi hade tänkt oss, och vi behövde inte göra några 
förändringar i testmaterialet. En fördel med pilottestet var att testledaren fick viss vana innan 
de riktiga testerna påbörjades. 
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3. Prototypen IMIS 
 
”IMIS (Integrated Mobile Information System)” är namnet på ett interaktivt 
informationssystem, som studenter från IT-programmet vid Blekinge Tekniska högskola har 
utvecklat efter direktiv från uppdragsgivaren Guohua Bai. Systemet är en prototyp ämnat att 
utvecklas vidare för bruk inom hemtjänsten. Det är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att 
underlätta samordning och kommunikation mellan vårdpersonal, göra information om 
vårdtagarna lättillgänglig för vårdgivarna, samt kunna ge en helhetsbild av vårdtagarna och 
deras personliga nätverk.  
 
3.1 Beskrivning av systemet 
 
Enligt beställarens direktiv skulle systemet byggas upp utifrån sex dimensioner, verktyg, 
vårdgivare, vårdtagare, regler, nätverk och arbetsdelning samt kopplingar mellan dessa. Det 
skulle på ett enkelt sätt vara möjligt att redigera, uppdatera samt bygga ut systemet. 
Användargränssnittet skulle utformas i två varianter, det ena ämnat för ”bassystemet” och det 
andra för ”arbete på fältet” (Nokia Communicator). 
 
Efter det att projektgruppen noga studerat beställarens direktiv och tolkat dessa, diskuterades 
det hur ett tänkt scenario skulle kunna se ut. Några av projektmedlemmarna hade erfarenhet 
av vårdarbete och en av dessa hade arbetat inom hemtjänsten. I diskussionen kring scenariot 
utgick man från direktivet, kraven på systemet samt projektgruppens erfarenheter.  
 
IMIS' sex ”byggstenar” täcker tillsammans hela vårdtagarens omgivning och behov. De sex 
dimensionerna kan illustreras enligt nedanstående modell: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: IMIS’ sex dimensioner (Bai & Hermanson). 

Verktyg 

Nätverk 

Vårdtagare Arbetslag 

Regler Arbetsdelning 
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Dimensionerna kan beskrivas enligt följande: 
 
Arbetsdelning 
Vem gör vad inom verksamheten? Arbetsdelning visar olika yrkeskategorier samt information 
om deras ansvarsområden. 
 
Arbetslag 
Arbetslag visar de vårdgivare som ingår i den inloggade personens arbetslag. Här finns 
adressuppgifter, arbetsschema samt vilka vårdtagare som är kopplade till vårdgivaren. Det går 
även att lista samtliga registrerade vårdgivare. 
 
Nätverk 
Nätverket är indelat i olika kategorier - apotek, bank, föreningar etc. Under varje kategori 
finns ett antal kontakter med adressuppgifter samt information om vilka vårdtagare som 
använder just denna kontakt. 
 
Regler 
Regler visar information om olika lagar och regler som tillämpas inom verksamheten.  
 
Verktyg 
Verktyg visar vårdgivarens aktiverade verktyg. I nuläget finns bara dagordning tillgänglig 
men här kan det i framtiden läggas till ytterligare verktyg. 
 
Vårdtagare 
Vårdtagare visar de vårdtagare som vårdgivaren är kontaktman för. I varje vårdtagares meny 
finns information som vårdtagarinfo (adressuppgifter, meddelande, agenda), 
behovsbedömning, meddelande, personligt nätverk samt rutiner. Är man inloggad som 
administratör ser man även vårdtagarens ekonomi. Även samtliga inlagda vårdtagare kan 
listas. 
 
Informationssystemet är designat för att vara flexibelt med ett enkelt användargränssnitt. Det 
skall fungera som ett hjälpmedel för att underlätta samordningen och kommunikation mellan 
vårdgivarna. Det skall göra informationen om vårdtagaren lättillgänglig för vårdgivaren och 
ge en helhetsbild av vårdtagaren och hans eller hennes personliga nätverk. Funktion för att 
lägga till/ta bort/redigera finns för varje dimension med olika rättigheter beroende på 
användare. En användarmanual till prototypen finns för de två olika versionerna. 
 
Direktiven var ganska löst styrda och gav projektgruppen fria händer att utforma prototypen 
på ett lämpligt sätt, bl. a. analyserades nedanstående problem: 
 
Kraven på sekretess och säkerhet: 
Systemets användare har olika behörigheter vilket avgörs vid inloggningen med hjälp av 
användarnamn och lösenord.  
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Motivation och datorvana hos användaren: 
Hänsyn måste tagas till att viss personal inte har någon datorvana eller tidigare erfarenhet av 
denna typ av system. Informationssystemet fodrar en grundläggande datorkunskap hos 
användarna samt utbildning i användning av Nokia Communicator. 
 
Nokia Communicators lämplighet för vårdarbete ”på fältet”: 
Det fanns i projektgruppen ingen tidigare erfarenhet av Nokia Communicator, men kapacitet 
och egenskaper undersöktes. Eventuella problem med täckning kan förekomma, men det 
fanns inte tillgång till något bättre alternativ och åsikten var att denna modell vara lämplig 
som handdator för vårdpersonalens ”arbete på fältet” (CD – IMIS, 2002).  
 
 
3.2 Beskrivning av IMIS’ gränssnitt för communicatorn 
 

 
 
 
Bild 1: Exempel på IMIS’ communicatorgränssnitt (CD - IMIS, 2002) 
 
 
Användaren börjar med att logga in i systemet. När användaren har loggat in möts han eller 
hon av en sida bestående av 3 delar: huvud (header), meny (menu) och huvudfönster (main). 
De tre delarna följer användaren genom hela systemet, vilket ger bra kontinuitet. I huvudet 
högst upp till vänster finns logotypen och till höger finns fem av de sex dimensionerna i 
systemet i form av ikoner , samt tre ikoner som representeras av ett hus (hem - ingångssidan), 
ett brev (skicka meddelande) och en röd cirkel med ett kryss (logga ut). Endast meny och 
huvudfönster kan manipuleras under en session.  
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Ingångssidan har menyn inkorg och skicka meddelande, medan huvudfönstret visar rubrikerna 
för de personliga meddelandena i inkorgen. När man skickar ett meddelande kommer det upp 
ett meddelande som bekräftar att meddelandet har skickats (feedback). Det går inte att skicka 
meddelande till flera än en åt gången.  
 
De fem dimensionerna består av arbetsdelning, arbetslag, nätverk, verktyg och vårdtagare. 
Den sjätte dimensionen, regler, finns ej med i communicatorversionen. Genom att klicka på 
någon av ikonerna för de fem dimensionerna ändras menyn. Det är enbart menyn som 
uppdateras, huvudfönstret laddas inte om och det som visades senast i huvudfönstret finns 
kvar. Detta innebär att meny och information i huvudfönster inte alltid stämmer överens. 
Genom att klicka på någon av länkarna i menyn får man antigen fram nya undermenyer eller 
om det är sista länken i hierarkin får man fram information i huvudfönstret. Längst upp i 
huvudfönstret visas var i hierarkin man befinner sig. 
 
Om man klickar på hem uppdateras endast menyn. Det samma gäller om man klickar på 
ikonen för att skicka meddelande då endast menyn uppdateras. Ikonen för att logga ut tar 
användaren tillbaka till inloggningssidan.  
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4. Hemtjänstens verksamhet 
 
Hemtjänstens verksamhet regleras av Socialtjänstlagen som anger tre uppgifter för samhällets 
äldreomsorg: 
 
• När någon p.g.a. sjukdom, handikapp eller åldersförändringar inte längre kan klara sin 

dagliga livsföring, har denne rätt till bistånd för att kunna bo kvar hemma. 
• Hemtjänsten kan ge hjälp för att hålla kontakter med andra. 
• Hemtjänsten kan också ge hjälp för att kunna upprätthålla en meningsfull sysselsättning. 
 
Den som inte kan klara sig på egen hand har rätt till stöd från kommunen. Hemtjänst kan 
omfatta städning, inköp av dagligvaror, matlagning, personlig omvårdnad och trygghetslarm. 
 
Det övergripande målet för hemtjänsten är att alla människor, så länge som möjligt, skall 
kunna leva ett aktivt och självständigt liv i egen bostad och i närheten av den miljö där man 
känner sig hemma.  
 
Målet för personalens arbete är 
 
• att ge den enskilde den hjälp och det stöd han eller hon behöver,  
• att genom träning stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv och boende,  
• att främja social gemenskap och stimulera till ett aktivt liv samt 
• att ta tillvara den enskildes egna resurser. 
 
Hemtjänst bedrivs 24 timmar om dygnet, alla dagar på året, och innebär att vårdtagaren får 
hjälp i det egna hemmet ( eller i servicehuset ) av ett vårdbiträde. Alla insatser görs - så långt 
det är möjligt - tillsammans med vårdtagaren. Hemtjänsten tar inte över någon av de sysslor 
vårdtagaren kan klara själv.  
 
Vårdtagaren kan få hjälp med städning, personlig omvårdnad såsom hjälp med att äta och 
dricka, klä sig och förflytta sig, sköta den personliga hygienen och bryta isolering. 
Hemtjänsten kan också medverka med viss ledsagning t ex vid läkar- och tandläkarbesök. 
Matlagning och inköp av dagligvaror beviljas endast om vårdtagaren själv deltar. 
 
Det är personal från Hemtjänsten i det område där vårdtagaren bor som utför hemtjänsten.  
Alla som arbetar i hemtjänsten eller hemsjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att de inte 
får lämna ut uppgifter om vårdtagarens personliga förhållanden.  
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Vårt urval har skett på en liten ort där hemtjänstverksamheten inte är så stor. Den aktuella 
arbetsgruppen består av femton fast anställda personer, där alla är kvinnor. De flesta är över 
40 år, och har jobbat minst tio år inom hemtjänsten. Området som hemtjänsten ger service 
inom är ganska stort, och kräver att man kan förflytta sig med bil. I dagsläget har hela 
gruppen tillgång till två mobiltelefoner varav endast den ena används. Det är den som ”har 
larmet” som bär med sig mobiltelefonen. Att ”ha larmet” innebär att man får besked om 
någon av vårdtagarna har larmat och behöver akut hjälp. Endast enhetschefen har tillgång till 
dator i verksamheten. De flesta av vårdbiträdena har dock dator hemma. 
 
Arbetsbelastningen varierar över tiden, beroende på hur många som behöver hjälp och hur 
omfattande hjälp som krävs. Hemtjänstpersonalen åker antingen ensamma eller två och två till 
vårdtagarna. Information och kommunikation sker i nuläget med hjälp av pappersbaserade 
rapportböcker och pärmar. 
 
Trots att hemtjänstpersonal har ett mycket rörligt jobb, har denna grupp länge varit eftersatt 
när det gäller tillgång till ny teknik för att underlätta kommunikationen. 
 
(Källa: Flera kommuners hemsidor, bl.a. Trandared hemtjänst i Borås kommun 
(http://www.boras.se, egna erfarenheter som undersköterska samt samtal med 
hemtjänstpersonal i den aktuella testgruppen). 
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5. Communicator 
 
Nokia 9210 Communicator är ett komplett kommunikationsverktyg med trådlös telefon, 
meddelandeenhet och handdator i samma paket.  
 
 

 
Bild 2: Communicator (www.nokia.com) 
 
I communicatorgränssnittet finns olika program för organisation och kommunikation, bl.a. 
kontakter, kalender, Internet (webbläsare, WAP), meddelanden (fax, e-post, SMS), Office-
programmen (ordbehandlare, kalkylblad, presentationer, filhanteraren) och tillbehör. Det finns 
även en hjälpfunktion som man har tillgång till från alla program och vyer. 
 
Ett antal funktioner är nättjänster, dvs. specialtjänster som tillhandahålls av nätoperatörer, och 
som man måste abonnera på. Tjänster som kräver abonnemang är till exempel SMS, Internet 
och fax. Antalet specialtjänster är beroende av vilka tjänster som finns tillgängliga i det 
aktuella nätet.  
 
Communicatorn ser ut och fungerar som andra trådlösa Nokia-telefoner. Communicatorns 
gränssnitt startas när man öppnar locket. Det program som var aktivt när communicatorn 
användes senast visas på skärmen. När man stänger locket sparas all information och skärmen 
slås av. Kommandona motsvaras av kommandoknappar. På communicatorns tangentbord 
finns det ett antal specialtangenter förutom de vanliga tecken- och siffertangenterna, bl.a. 
programtangenter, ctrl, shift, tabb, enter, hjälp och menu. 
 
Säkerhet 
I Nokia 9210 Communicator används flera åtkomstkoder som skydd mot obehörig 
användning av communicatorn och SIM-kortet. De oftast använda är: Låskoden och PIN-
koden, som medföljer SIM-kortet 
 
I communicatorns Internet-program används lösenord och användarnamn som skydd mot 
obehörig användning av Internet och Internet-tjänster. 
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GSM-dataöverförng 
Med Nokia 9210 Communicator används GSM-nätets överföringskapacitet för att skicka fax, 
textmeddelanden och e-post samt för att upprätta anslutningar till fjärrdatorer. Trådlös 
dataanslutning kan göras från de flesta platser där telefonen fungerar. Dataöverföringen blir 
effektivare ju större signalstyrkan är. Allmänt gäller att man inte kan förvänta sig samma 
prestanda från trådlös datakommunikation som från kabelkommunikation, på grund av de 
naturliga förutsättningarna för ett trådlöst nät. Trådlösa anslutningar kan försämras av 
följande faktorer: Brus, överflyttning (cell handover), elektrostatisk urladdning, bortfall eller 
låg signalstyrka. 
 
Telefonen 
Med telefonen på framsidan av communicatorn kan man ringa, ta emot och hantera samtal, 
skicka och ta emot SMS, söka efter telefonnummer, ändra profiler och ange en mängd 
inställningar.  
 
Internet 
Telefonen måste vara på, finnas inom täckningsområdet och inte vara upptagen av andra röst- 
eller datasamtal för att man ska kunna ansluta till Internet. Att skapa en Internet-anslutning 
kan ta upp till en minut eller mer, beroende på nätverkskonfiguration och belastning. I 
communicatorns webbläsare används HTML 3.2 med ramar. I programmet används också 
version 3 av säkerhetsprotokollet SSL.  
 
(Källa: Nokia 9210 Communicator – Användarhandbok) 
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6. Användbarhetens historiska utveckling 
 
Enligt Rosson (2000) fanns det på 1970-talet ingen vetenskaplig grund för att förstå 
användbarhet, inga generella teorier och inga standardiserade empiriska metoder eller 
tekniker. Man eftersträvade istället optimal prestanda hos systemet i form av enklare 
skärmbilder och kommandon, färre tangenttryckningar och kortare exekveringstid. De resultat 
man uppnådde från laboratorieexperimenten organiserades som riktlinjer (guidelines) för 
systemutvecklarna.  
 
I och med persondatorernas genombrott under det tidiga 1980-talet uppstod nya utmaningar 
när det gäller användbarhet. Det fanns mycket större variationer mellan användare och 
applikationer, och organisationer påverkades av användbarhetsproblem på ett annat sätt än 
tidigare. Snabb inlärning och självstudier var viktiga moment samtidigt som 
produktutvecklingscyklerna pressades ihop. Under den senare delen av 1980-talet hade 
användbarhet utvecklats till en omfattande process som inkluderade utveckling av prototyper 
och utvärdering med hjälp av thinking-aloud (användare kommenterar högt under tiden de 
arbetar med uppgifter). Sådana tekniker användes inom ramen för en iterativ 
utvecklingsprocess och studerade användares reaktioner tidigt och kontinuerligt genom hela 
utvecklingen. På 1990-talet breddades begreppet användbarhet till att även innefatta sociala 
och organisatoriska aspekter när det gäller systemutveckling och användning.  
 
De senaste 30 åren har användbarhet blivit en central fråga inom systemutveckling. En 
undersökning gjord av Myers och Rosson (1992) visade att användargränssnittet utgör nästan 
50% av den totala koden för ett system (Rosson, 2000). 
 
Enligt Dumas & Redish (1999) har det skett flera stora förändringar inom området 
användbarhetstestning de senaste fem åren, som kan sammanfattas på följande sätt: 
 
Användbarhetstester har blivit  
 
• mer informella  
• mer iterativa 
• mer integrerade 
 
Mer informella tester 
Många specialister stannar numera i rummet tillsammans med testdeltagaren under testerna. 
Man förlitar sig mer på kvalitativa data än på kvantitativa data – mer på att identifiera 
problem och mindre på att rättfärdiga existensen av dessa problem med beräkningar av tid och 
antal fel. Ett fåtal använder sig av videoinspelning och många antecknar utan att logga varje 
handling användaren utför. De flesta gör utvärderingar med endast en eller två personer för 
varje testsession. Det är mer allmänt accepterat att värdet av användbarhetstesterna ligger i att 
diagnostisera problem hellre än att validera produkten. 
 

15 



                      
                     Irene Alpadie  15-05-21 
                     Eva Karlsson   
   
 
 
 
Mer iterativa tester 
Många experter på användbarhet har funnit att de kan utvärdera produkter med mycket små 
urval. Mellan 3 och 6 personer per testrunda är vanligt, eftersom användarna involveras 
tidigare och mer ofta i processen. 
 
Mer integrerade tester 
Det finns många tekniker tillgängliga, som kan användas i utvecklingsprocessen. Dessa kan 
överlappa varandra och integreras eftersom målet hela tiden är att involvera användare, att 
observera dem och att lära från dessa observationer, så att produkten hela tiden kan förbättras. 
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7. Vad innebär användbarhet? 
 
För att förstå innebörden av användbarhet presenterar vi några definitioner av begreppet 
användbarhet och hur vi kan dela in användbarhet i mätbara termer. Vidare utreder vi varför 
det behövs användbara system, samt varför många system är så svåra att använda.  
 
 
7.1 Begreppet användbarhet 
 
”Usability”, som på svenska brukar översättas med användbarhet, är ett mångtydigt begrepp 
som har definierats på olika sätt av många forskare. Redan 1971 definierade G. A. Miller 
användbarhet som lätt att använda (”ease of use”). 1986 definierade B. Shackel användbarhet 
som ”learnability”, ”effectiveness”, ”attitude” och ”flexibility”, känd som ”LEAF” (Faulkner, 
2000). 
 
Jakob Nielsen har satt in begreppet i ett vidare sammanhang (se figur 3 nedan). 
 
 
 
 
                                                                                                               Utility 
                                                                                                                        
                                                         Social 
                                                         acceptability 
                                                                                                                                   Easy to learn 
                                                                                         Usefulness 
System acceptability                                                                                                     Efficient to use 
                                                                                                    Usability 
                                                                          Cost                                                     Easy to remember 
                                  Practical              
                                  acceptability                       Compatibility                                Few errors 
 
                                                                          Reliability                                Subjectively  
                                                                    Etc.                                                 pleasing 
 
Figure 3: A model of the attributes of system acceptability. (Nielsen, 1993) 
 
 
En vanligt förekommande definition av användbarhet är den som finns beskriven i  
ISO 9241-11: 

”The extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 
context of use.” 
 

Definitionen är svår att översätta till svenska, och det finns flera olika tolkningar. Vi har valt 
ut följande översättning från Statskontoret:  

”den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en specifik 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet användarsammanhang” (www.statskontoret.se) 
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ISO-standarden definierar även de olika aspekterna som ingår i begreppet användbarhet. 
 
”Effectiveness” definieras som ”the accuracy and completeness with which users achieve 
specific goals.” 
 
Detta innebär att en specifik användare som arbetar i en specifik miljö med att utföra en 
specifik uppgift ska vara i stånd till att fullborda den (med ett specifikt verktyg). 
 
”Efficiency” definieras som ”the accuracy and completeness of goals in relation to resources 
expended” 
 
Förenklat kan vi se detta som den tid det tar att utföra uppgiften, men resurser kan vara mer 
komplexa än så, t.ex. kan resurser även innebära ansträngning (”effort”). I så fall krävs det att 
uppgiften utförs inom en given tidsram och med en specificerad mängd ansträngning.  
 
”Satisfaction” definieras som ”the comfort and acceptability of the system” 
 
För att kunna ta reda på användarnas tillfredsställelse med ett system måste vi antingen fråga 
dem eller mäta positiva uttalanden om systemet under ett användbarhetstest.  
 
”Context of use” definieras som ”the users, goals, tasks, equipment (hardware, software and 
materials), and the physical and social environments in which a product is used.” 
 
Användbarhet används inte bara för att beskriva hur väl ett system är anpassat till den avsedda 
användaren och för de arbetsuppgifter som ska utföras, utan den specifika miljön är också 
viktig. 
 
I en rapport till IT-kommisionen finns de olika aspekterna på användbarhet sammanfattade på 
svenska (Gustafsson, 1996): 
 

1. Produkten ska ha funktioner som tjänar sitt syfte (”usability”) 
2. Produkten ska fungera med minsta möjliga ansträngning med hänsyn till 

arbetsuppgiften (”usefulness”) 
3. Produkten ska ge positiv tillfredsställelse åt användaren 
4. Produkten ska fungera i sitt rätta sammanhang och vara anpassad till sin målgrupp. 

 
 
7.2 Varför behövs det användbara system? 
 
Användbarhet är ett attribut som kännetecknar alla produkter – precis som funktionalitet. 
Funktionalitet refererar till vad produkten kan göra. Att testa funktionalitet innebär att 
försäkra sig om att produkten fungerar enligt den aktuella specifikationen. Användbarhet 
refererar till hur människor använder produkten. Att testa användbarhet innebär att försäkra 
sig om att människor kan hitta och arbeta med de funktioner som möter deras behov. Rätt 
funktionalitet är viktig, men inte tillräckligt för att en produkt ska vara lyckad. Produkten i sig 
själv har inget värde; den har endast ett värde i den utsträckning den används. Användning 
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förutsätter användare. Därför är det sätt som användare arbetar med produkten viktigt för 
designers. 
 
Enligt Dumas & Redish (1999) ger ett tidigt och kontinuerligt fokus på användbarhet många 
fördelar, bl.a.: 
 
• Skapas funktionalitet som med stor sannolikhet kommer att användas 
• Görs förändringar innan det blir för dyrt 
• Underlättas utveckling av dokumentation och utbildning 
• Reduceras behovet för uppdateringar och underhåll 
 
Alla drar fördelar av att system är användbara. Användare har fördelar av en produkt som 
reducerar deras inlärningstid och tillåter dem att använda systemet utan för stor möda. Företag 
uppnår fördelar bl.a. genom att: 
 
• Sälja mer av den aktuella produkten  
• Sälja andra produkter 
• Stärka företagets rykte 
• Spara pengar på interna produkter 
• Reducera kostnader för support 
• Reducera utbildningskostnader 
• Reducera behovet för uppdateringar och underhåll 
 
 
7.3 Varför är många system så svåra att använda? 
 
Varför är så många högteknologiska produkter, så som datorsystem och elektronisk 
utrustning, så svåra att använda? 
 
Rubin (1994) beskriver fem anledningar till att vissa produkter och system är så svåra att 
använda. 
 
1. Under produktutvecklingen läggs största vikten vid maskinen eller systemet, och inget på 

den person som slutligen ska använda systemet. Enligt Baileys ”Human performance 
model” finns det tre komponenter att ta hänsyn till: Människa, kontext och aktivitet. 
Traditionellt har designers och programmerare tagit mest hänsyn till 
aktivitetskomponenten, och mycket mindre hänsyn till person- och kontextkomponenten. 
Hur komponenterna förhåller sig till varandra har också länge negligerats.  

 
2. Allteftersom teknologin har slagit igenom på konsumentmarknaden, har målgruppen 

ändrats samtidigt som den fortsätter att förändras. De som utvecklar system har varit sena 
att reagera på denna utvecklingen. Dagens användare saknar tekniska kunskaper och 
förväntar sig att systemen ska vara lätta att använda. De flesta användare kan inte på långa 
vägar jämföras med designern när det gäller skicklighet och färdighet.  
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3. Det är svårt att förutse och designa användbara system. Trots detta behandlas 

användbarhet endast som ”sunt förnuft” av många organisationer. Men om så var fallet 
skulle även användbara system och produkter vara vanliga. Det verkar som om alla har en 
uppfattning om användbarhet och hur man kan uppnå detta, fram till det blir dags för att 
utvärdera användbarheten, vilket kräver en operationell definition och noggrann mätning.  

 
4. Organisationer tillsätter mycket specialiserade team med olika synsätt på produkt- och 

systemutveckling, men misslyckas med att integrera dessa med varandra. För att öka 
produktiviteten har organisationerna brutit ner produktutvecklingsprocessen till separata 
systemkomponenter som är oberoende av varandra. Ofta utvecklas användargränssnittet, 
hjälpsystemet, och manualerna av olika individer eller team. Det är inte specialiseringen 
det är fel på, utan bristen på integrering och kommunikation mellan de olika 
utvecklingsteamen.  

 
5. Designen av användargränssnitt och teknisk implementering av användargränssnitt är 

skilda aktiviteter som kräver olika färdigheter. Idag läggs det störst vikt vid designen, 
medan många utvecklare endast har färdigheter för att klara av den tekniska 
implementationen. Med design menas i detta fallet hur produkten kommunicerar medan 
implementering syftar till hur produkten fungerar. Fokus har flyttats från funktionalitet till 
kommunikation. Detta kräver andra färdigheter hos designern. 

 
Enligt Lif (1998) har den tekniska revolutionen inte varit tillräckligt framgångsrik när det 
gäller att utveckla datorsystem som tillmötesgår användarnas behov. Datoriseringen borde 
drivas fram utifrån folks behov och färdigheter och inte av den tekniska utvecklingen i sig. 
För att kunna designa informationssystem som stödjer användarna i deras arbete är det 
nödvändigt att förstå användarna och deras behov.  
 
Rosson (2000) refererar till Eason (1988) som fann att resultatet vad gäller nyttan av 
informationsteknologiska produkter var enligt följande: 
• Succé 20% 
• Marginell nytta 40% 
• ”Flopp” 40% 
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8. Hur kan användbarhet mätas? 
 
Det finns många olika metoder för att mäta användbarhet. Vi redogör för några av de 
viktigaste aspekterna vid val av lämplig metod. Bland annat tar vi upp användarcentrerad 
design och användbarhetstester. 
 
 
8.1 Empirisk och formativ utvärdering  
 
Att utvärdera användbarhet innebär att göra en analys eller en empirisk studie av en prototyps 
eller ett systems användbarhet. Målet med utvärderingen är att ge feedback till 
systemutvecklingsteamet, och därmed stödja en iterativ utvecklingsprocess. Utvärdering av 
användbarhet hjälper designern att hitta eventuella problem, förstå problemen och deras 
underliggande orsaker i systemet, samt att planera förändringar för att komma till rätta med 
dem. 
 
Rosson & Carrol (2000) refererar till Scriven (1967) som skiljer mellan formativ utvärdering 
och summativ utvärdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 : Skillnaden mellan formativ och summativ utvärdering (Rosson & Carrol, 2000) 
 
Formativ utvärdering sker under designprocessen. Målet med den formativa utvärderingen är 
att identifiera aspekter av designen som kan förbättras, att sätta prioritet, och generellt att 
ledsaga eventuella förändringar i designen. En typisk formativ utvärdering skulle vara att be 
en användare tänka högt under tiden han eller hon utför en serie av realistiska uppgifter med 
en systemprototyp. Summativ utvärdering har å andra sidan som syfte att mäta kvaliteten; den 
görs för att beräkna resultatet av designen. En summativ utvärdering svarar på frågor som: 
”Har detta system uppnått sina förutbestämda mål?” eller ”Är detta system bättre än sina 
föregångare och konkurrenter?” Summativa utvärderingar utförs oftast i slutet av 
utvecklingsprocessen när systemet testas för att se om det har nått sina mål. En typisk 
summativ utvärdering skulle vara att mäta den tid det tar att utföra en vanlig uppgift eller 
antalet fel som begås för varje uppgift (Rosson & Carrol, 2000). 

Formative evaluation: 
What and how to 
redesign? 

Design Construction 

Summative evaluation: 
How well did we do? 
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Scriven (1967) beskriver även två generella klasser av utvärderingsmetoder – analytiska och 
empiriska. Empiriska metoder är populära eftersom de inkluderar studier av verkliga 
användare. Metoderna kan vara relativt informella, som att observera folk medan de utforskar 
en prototyp, eller de kan vara formella laboratoriestudier (Rosson & Carrol, 2000).  
 
Det är dock inte nödvändigt att observera eller intervjua användare för att utvärdera en 
interaktiv applikation. ”Guidelines” för användbarhet har blivit populära som bas för 
användbarhetsinspektion, där användbarhetsexperter undersöker eller jobbar med ett system 
för att kunna upptäcka potentiella användbarhetsproblem.  
 
Nielsen (1994) beskriver en inspektionsmetod kallad heuristisk utvärdering, där experter inom 
användbarhet granskar ett system i förhållande till 10 generella guidelines.  
Dessa är att: 
• Använda enkel och naturlig dialog 
• Tala användarnas språk 
• Minimera belastningen på minnet 
• Vara konsekvent 
• Erbjuda återkoppling (feedback) 
• Erbjuda tydligt markerade avslutningar 
• Erbjuda genvägar 
• Erbjuda bra felmeddelanden 
• Förhindra fel 
• Inkludera bra hjälp och dokumentation 
 
Nielsen rekommenderar att oberoende heuristiska utvärderingar utförs av flera experter på 
användbarhet. Varje expert identifierar så många användbarhetsproblem som möjligt. 
 
HCI guidelines är nyttiga, men endast i händerna på experter som vet hur guidelines ska 
tolkas och tillämpas i många olika situationer hävdar Rosson & Carrol (2000).  
 
 
8.2 Användarcentrerad design (UCD) 
 
Användarcentrerad design (UCD = User-Centered Design) kallas ibland ”human factors 
engineering” eller ”ergonomics”. UCD representerar inte bara tekniker, processer, metoder 
och procedurer för design av användbara produkter och system, utan minst lika viktigt är den 
grundläggande filosofin som sätter användaren i centrum för produkt- eller 
systemutvecklingsprocessen. En viktig princip är att produkten eller systemet ska anpassas till 
användarna och inte tvärtom.  
 
Dumas och Redish (1999) refererar till Gould and Lewis (1985) som fastställer tre principer 
för användarcentrerad design. Dessa är: 
1. En tidig fokusering på användare och deras arbetsuppgifter.  
2. Empirisk mätning av produktanvändning.  
3. Iterativ design där en produkt designas, modifieras och testas upprepade gånger.  
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Nytta utgör en viktig aspekt av användbarhet och innebär i vilken grad en produkt gör en 
användare i stånd till att uppnå sina mål. Det är ett mått för användarnas motivation för att 
överhuvudtaget använda produkten. Utan denna motivationen, saknar de andra måtten 
mening, eftersom produkten bara blir en ”hyllvärmare”. Om ett system är lätt att använda, lätt 
att lära, och även tillfredsställande att använda, men inte hjälper användaren att uppnå sina 
specifika mål, kommer systemet inte att bli använt om så användaren får det gratis. Nytta är 
troligen det element som oftast blir förbisett i experiment och laborationsstudier. I de tidiga 
stadierna av produktutvecklingen, är det därför viktigt att försäkra sig om vilka systemdrag 
som är önskvärda och nödvändiga (Dumas och Redish, 1999). 
 
 
8.3 Användbarhetstester 
 
UCD omfattar en mängd olika tekniker, metoder och praxis, som kan användas under olika 
tidpunkter i produktutvecklingens livscykel. Användbarhetstester (Usability testing) är endast 
ett sätt av flera möjliga. ”Participatory design” och ”Focus group research” är exempel på 
andra tekniker. 
 
Att testa användbarhet är en process som använder deltagare som är representativa för den 
tilltänkta målgruppen för att utvärdera i vilken grad en produkt når upp till specifika kriterier 
för användbarhet. 
 
Användbarhetstester är ett forskningsverktyg med rötter i klassisk experimentell metod. Det 
finns ett vitt spektrum av tester som man kan utföra, från klassiska experiment med stora 
urval till mycket informella och kvalitativa studier med endast en deltagare. Varje metod har 
olika syften och olika krav på tid och resurser. 
 
Det övergripande målet med alla användbarhetstester är att identifiera och rätta till brister i 
användbarheten hos datorbaserad och elektronisk utrustning, samt tillhörande dokumentation 
innan det släpps ut på marknaden. Syftet är att försäkra sig om att den nya produkten är: 
 
• Lätt att lära och lätt att använda 
• Är tillfredsställande att använda 
• Erbjuder nytta och funktionalitet som är högt värdesatt av målgruppen 
 
Mer specifika mål eller fördelar med att testa produkten med hänsyn till användbarhet är: 
 
• Skapar en historisk tabell för användbarhetsmått 
• Minskar kostnaderna för service och support 
• Ökar försäljningen och möjligheterna för upprepad försäljning 
• Uppnår konkurrensfördelar  
• Minimerar riskerna för ”flopp” när produkten släpps på marknaden 
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Klassiska experiment är ofta omöjliga eller opassande att använda eftersom dessa avser att 
uppnå kvantitativa bevis för en forskningshypotes, t.ex. att en design är bättre än en annan, 
och inte för att uppnå kvalitativ information om hur man kan komma till rätta med problem 
och förbättra designen, vilket är syftet med att testa användbarheten hos produkter. 
 
Användbarhetstester innehåller följande baselement: 
 
1. Utveckling av problemformulering hellre än hypotes 
2. Användning av ett representativt urval av slutanvändare som antigen är slumpmässigt 

valda eller inte. 
3. Representation av den aktuella arbetsmiljön. 
4. Observation av slutanvändare som antingen använder eller granskar en representation av 

produkten. 
5. Insamling av kvantitativa och kvalitativa mått för utförande och preferenser. 
6. Rekommenderade förbättringar av produktens design. 
 
Användbarhetstester använder tekniker för att samla in empiriska data medan man observerar 
representativa användare som använder produkten för att utföra representativa 
arbetsuppgifter. Tester kan grovt delas in i två huvudinriktningar. Den ena inriktningen 
omfattar formella tester som utförs som riktiga experiment för att kunna bekräfta eller avvisa 
specifika hypoteser. Den andra inriktningen är mindre formell och använder en iterativ cykel 
av tester för att kunna avslöja brister i användbarhet och gradvis forma den aktuella 
produkten. 
 
Den mindre formella metoden kan delas in i fyra typer av tester: 
 
1. Explorative (Utforskande) 
2. Assessment (Beräknande) 
3. Validation (Validerande) 
4. Comparison (Jämförande) 
 
 
Metoderna används normalt sätt i modifierad och kombinerad form. Figur 5 på nästa sida 
visar på vilken nivå i produktutvecklingens livscykel de olika testtyperna kan utföras. 
 
Användbarhetstester är mest kraftfulla och mest effektiva när de används som del av en 
iterativ produktutvecklingsprocess (design, test och redesign). Även om viktiga fel eller 
brister hos produkten inte upptäcks under ett test, kan en annan testcykel identifiera dessa 
problem. Ett iterativt design- och testsynsätt tillåter även att man gör ständiga och snabba 
framsteg i projektet, att man lär sig genom empiriska bevis, och att produkten formas för att 
passa slutanvändarnas färdigheter, förväntningar och anlag.  
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Figur 5: 
Product Development Life Cycle 
(Rubin, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploratory test 
Utforskande tester genomförs ganska tidigt i utvecklingscykeln, och fokuserar på de 
preliminära designkoncepten på en övergripande nivå. Några typiska användarorienterade 
frågor som ett explorativt test försöker besvara skulle inkludera följande frågor: 
 
• Vad tycker användarna om att använda produkten? 
• Har produktens grundläggande funktionalitet något värde för användaren? 
• Är operationerna och navigationsmöjligheterna i användargränssnittet intuitiva? 
• Vilken typ av information är nödvändig att ge en person på förhand för att han eller hon 

ska kunna använda produkten? 
• Vilka av produktens funktioner kan man använda direkt och vilka funktioner kommer 

troligen att kräva antingen hjälp eller skriven dokumentation? 
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Tidig analys och forskning är viktig, eftersom det är då kritiska beslut när det gäller design 
fattas. Om projektet börjar med felaktiga antaganden om användaren, är produkten i det 
närmaste garanterad att få användarproblem senare. 
 
Utforskande tester föreskriver vanligtvis omfattande interaktion mellan deltagare och 
testledare. Ett sätt att få svar på fundamentala frågor är att utveckla preliminära versioner av 
produkten eller prototyper som kan utvärderas av representativa användare. Under testningen 
av prototypen får användaren prova på att utföra representativa uppgifter. Testprocessen för 
ett explorativt test är vanligtvis ganska informell och i det närmaste ett samarbete mellan 
deltagare och testledare. Testledaren och deltagaren kan utforska produkten tillsammans 
medan testledaren hela tiden frågar ut eller uppmuntrar testpersonen att tänka högt så mycket 
som möjligt. Testledaren och deltagaren kan sitta sida vid sida. Testteamet försöker förstå 
varför användaren uppträder som han gör genom att samla kvalitativa data. Tonvikten läggs 
på diskussion och undersökning av begrepp och tankeprocesser på en övergripande nivå. 
Mycket tid kan sparas genom att använda explorativ forskning för att etablera en sund design 
på en övergripande nivå innan alla detaljer läggs till.  
 
Assessment test 
Beräknande tester är troligen det mest typiska av användbarhetstesterna som utförs. Det är 
troligen det enklaste testet för den oerfarna användbarhetsforskaren att designa och utföra. 
Beräknande tester utförs antingen tidigt eller halvvägs i produktutvecklingscykeln, vanligtvis 
efter att den fundamentala designen är etablerad. Om man utgår från att den grundläggande 
konceptuella modellen (den teoretiska bilden av den verkliga produkten) för produkten är 
sund, försöker detta test att undersöka och utvärdera hur effektivt koncepten har 
implementerats. Det intressanta här är att se hur bra en användare kan utföra fullständiga och 
realistiska uppgifter, samt att identifiera specifika brister i användbarheten. Metodologin är en 
blandning mellan den som används i utforskande tester och den som används i validerande 
tester. Testledaren interagerar inte så mycket med deltagaren utan samlar främst in 
kvantitativa data. Användaren utför alltid uppgifter. 
 
Validation test 
Validerande tester utförs vanligtvis sent i utvecklingscykeln, och har för avsikt att intyga 
produktens användbarhet. Syftet med de validerande testerna är att utvärdera var produkten 
står jämfört med en intern eller historisk standard, eller eventuellt en konkurrents standard. 
Avsikten är att säkerställa att produkten når upp till en viss standard innan den släpps. 
Användbarhetsmåtten deklareras oftast i termer av hur bra och hur snabbt användaren kan 
utföra olika uppgifter och operationer. Innan testet måste det finnas definierade standards eller 
”benchmarks” (förutbestämda mått) för uppgifterna. Testledaren samlar in kvantitativa data 
utan att interagera med deltagarna.  
 
Comparison test 
Jämförande tester är inte associerad med någon specifik tidpunkt i produktens 
utvecklingscykel, utan den används i kombination med någon av de andra tre testtyperna. 
Metoden används för att jämföra två eller flera alternativa design, t.ex. kan man jämföra den 
nuvarande designen med en ny föreslagen design. 
 
(Källa: Rubin, 1994)
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8.4 En översikt över olika metoder 
 
Det finns många olika metoder för att utvärdera system både före och under 
utvecklingsprocessen, samt efter att systemet är klart. Nedan finns en översikt över några av 
de mest grundläggande metoderna, sammanfattade av Jakob Nielsen. 
 
 

Method 
Name Lifecycle Stage Users 

Needed Main Advantage Main Disadvantage 

Heuristic 
evaluation 

Early design, ”inner 
cycle” of iterative 
design 

None 

Finds individual usability 
problems. 
Can address expert user 
issues. 

Does not involve real 
users, so does not find 
”surprises” relating to 
their needs. 

Performance 
measures 

Competitive analysis, 
Final testing 

At least 
10 

Hard numbers.  
Results easy to compare 

Does not find individual  
usability problems. 

Thinking 
aloud 

Iterative design, 
formative evaluation 3-5 

Pinpoint user 
misconceptions. 
Cheap test. 

Unnatural for users. Hard 
for expert users to 
verbalize. 

Observation  Task analysis, 
 follow up studies 3 or more 

Ecological validity; 
reveals users’ real tasks. 
Suggests functions and  
Features. 

Appointments hard to set 
up. 
No experimenter control. 

Questionnaires  Task analysis, 
 follow up studies 

At least 
30 

Find subjective user 
preferences. 
Easy to repeat. 

 Pilot work needed  
 (to prevent  
 misunderstandings). 

Interviews  Task analysis, 
 user involvement 5 Flexible, in-depth attitude 

and experience probing. 

Time consuming.  
Hard to analyze and 
compare. 

Focus groups  Task analysis 6-9 
per group 

Spontaneous reactions 
and group dynamics. 

Hard to analyze. 
Low validity. 

Logging actual 
use 

 Final testing, 
 follow up studies 

At least 
20 

Finds highly used (or 
unused) features. 
Can run continuously. 

Analysis programs needed 
for huge mass of data.  
Violation of users’ 
privacy. 

User feedback  Follow up studies Hundreds Tracks changes in user 
requirements and views. 

Special organization 
needed to handle replies. 

 
Tabell 1 Summary of the usability methods (Nielsen, 1993) 
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8.5 Kooperativ utvärdering (Cooperative evaluation) 
 
Vi har valt att använda metoden kooperativ utvärdering som är en vidareutveckling av 
metoden thinking aloud. Det är en empirisk och formativ utvärderingsmetod, som är 
utvecklad av Andrew Monk och hans team vid York University ( Faulkner, 2000).  
 
Avsikten med metoden är att identifiera och komma till rätta med problem hos prototypen.  
Proceduren består i att: 
- Rekrytera användare som vill hjälpa till med utvärderingen. Monk et al hävdar att fem 

användare är passande. Om det finns resurser för flera kan dessa användas för vidare 
utvärderingar hellre än att ha flera användare i en utvärdering. De tror att utöver ett antal 
på fem kan man uppnå endast ett litet mervärde. Målgruppen måste identifieras och 
lämpliga användare för experimentgruppen hittas. 

 
- Förbereda uppgifter. Uppgifterna ska vara ganska specifika. Varje uppgift ska detaljerat 

beskriva vad användaren ska göra , t.ex. att rita en cirkel (ej att använda ritprogrammet). 
 
- Interagera med användaren och systemet samt registrera vad som sker – vad användarna 

säger och gör. I tillägg ska observatören lista problemen och presentera en lista av frågor 
mot slutet av sessionen. Registrering kan ske med hjälp av videokamera, bandspelare eller 
anteckningar. 

 
- Summera observationerna. Två breda kategorier av information bör undersökas: oväntat 

beteende och användarkommentarer. Oväntat beteende innebär att användaren gör något 
designern inte har förväntat sig. Kommentarer om gränssnittet är nyttiga för att samla 
information om vad användaren tycker om systemet. 

 
Metodens styrka är att den involverar användarna på ett tidigt stadium. Metoden kan användas 
för att samla information om prototyper eller etablerade system. Den är mycket enkel att lära, 
och både testperson och observatör verkar gilla processen. Inga användare har blivit upprörda 
om systemet inte fungerat som det var tänkt eller om en uppgift har varit svår att färdigställa. 
Det kan bero på att användarna fått en känsla av att hjälpa till att hitta och fixa problem 
istället för att känna att han eller hon har misslyckats med uppgiften (Faulkner, 2000). 
 
” It is difficult to think of a better way of involving users in the early design process and 
allowing designers to have close contact with the people who will use their systems” 
(Faulkner, 2000). 
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9. Resultat 
 
I detta kapitel redovisar vi resultaten från våra frågeformulär och praktiska tester. Det material 
(information till hemtjänsten, frågeformulär, uppgifter och testplan) vi har använt vid våra 
tester finns bifogad i en separat bilaga. 
 
 
9.1 Resultat av rekryteringsfrågeformulär 
 
Tio av totalt fjorton fast anställda (en var långtidssjukskriven) besvarade vårt första formulär. 
Av de som besvarat frågeformuläret kunde sju tänka sig att vara med på en utvärdering medan 
en var osäker. Två kunde inte tänka sig att delta i undersökningen.  
 
 
9.1.1 Ålder, utbildning, anställningstid 
 
Av de tio som besvarade formuläret var sex mellan 46 och 55 år. Två var 56 år eller äldre, 
medan två var mellan 26 och 45. Åtta hade utbildning, antingen som vårdbiträde eller som 
undersköterska, medan två saknade formell utbildning. Åtta hade mellan 11 och 20 års 
anställningstid inom hemtjänsten, en hade mer än 20 år och en hade mellan 6 och 10 års 
anställningstid. 
 
9.1.2 Datorvana, attityder 
Av de tio som besvarade formuläret hade sex ingen datorvana alls, två hade lite och två 
uppgav att de hade medel datorvana. Ingen uppgav att de hade god datorvana. Sju hade dator 
hemma. Ingen använde någon gång dator i jobbet, och endast två hade någon gång stött på IT-
verktyg i något annat sammanhang. Sex uppgav att de var positivt inställda till datorer och IT 
rent allmänt, medan fyra svarade både och. Ingen uppgav att de var negativa till datorer och 
IT. 
 
Av de tre som svarade nej eller som var osäkra på om de ville delta i utvärderingen var två 56 
år eller äldre, medan 1 var mellan 46 och 55 år. Ingen av dessa tre hade någon datorvana. Två 
uppgav att de var positiva till datorer och IT, medan en var både positiv och negativ. 
 
 
9.2 Resultat av frågeformulär i samband med test 
 
Sju av tio användare hade svarat ja på frågan om de kunde tänka sig att vara med på en 
utvärdering av IMIS. Dessa sju användare betecknas nedan som A, B, C, D, E, F, G. 
 
 
9.2.1 Frågeformulär I 
 
De sju testdeltagarna fick svara på detta frågeformulär direkt efter informationen om hur testet 
går till. Syftet med frågorna är att ta fram ytterligare bakgrundsinformation om deltagarnas 
datorvanor samt attityder till datorer. 
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Av de sju som deltog i testet använde en person dator varje dag, en använde dator 1-3 gånger i 
veckan, två hade använt dator någon enstaka gång medan tre aldrig hade suttit framför en 
dator förut. 
 
Av de fyra som hade någon form av datorvana, satt två 1 - flera timmar varje gång de använde 
datorn, medan två satt max en timme per tillfälle. De två som bara hade använt dator någon 
enstaka gång hade endast provat på att ”surfa” på Internet, medan de två som använde dator 
mer regelbundet även hade erfarenhet av e-post, ”chat”, ordbehandling, spel och annat som 
”Publisher”.  
 
 
 Det stämmer 

mycket bra 
Det stämmer bra Det stämmer 

delvis 
Det stämmer 
ibland 

Det stämmer inte 
alls 

Datorer är mest 
till besvär 

 A  C, F B, D, E, G 

Datorer kan 
underlätta arbetet 

D, G B, C, E, F A, C   

Datorer är svåra 
att förstå sig på 

 A B, C, E, F D, G  

Datorer är lätta 
att använda 

 B, G D, E C, F A 

 
Tabell 2: Användarnas attityder till datorer 
 
När det gäller attityder till datorer, höll sex inte med om att datorer är mest till besvär. Fem 
höll med om att datorer kan underlätta arbetet. Sex höll med om att datorer delvis eller ibland 
är svåra att förstå sig på. Medan alla hade delade uppfattningar om huruvida datorer är lätta att 
använda eller ej. 
 
 
9.2.2 Frågeformulär II 
 
Efter att testledaren hade demonstrerat verktyget, dvs. visat hur man hanterar communicatorn, 
visat hur man loggar in, visat första sidan samt gått igenom de olika dimensionerna med hjälp 
av manualen, fick deltagarna svara på dessa frågorna. Syftet med frågorna är att ta reda på 
deltagarnas första intryck av systemet. Efter att deltagarna själva har provat på systemet får de 
svara på samma frågor igen för att se om de ändrat uppfattning. 
 
Av de sju som deltog i testet svarade tre att verktyget (communicator, system, manual) 
verkade vara lätt att använda. Två - tre tyckte att det verkade varken lätt eller svårt medan en-
två tyckte att verktyget verkade vara svårt att använda.  
 
 
9.2.3 Frågeformulär III 
 
Syftet med frågorna i detta formulär är att ta reda på om intrycket av verktyget har ändrats 
något efter att deltagarna själva har fått prova på att använda det. 
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Av de sju som deltog i testet svarade fem att verktyget var lätt eller mycket lätt att använda. 
En tyckte att det var svårt att använda, medan en tyckte att verktyget var varken lätt eller 
svårt.  
 
Ingen hade tidigare sett något system som liknade detta. 
 

Diagram 1: Användarnas intryck av systemets svårighetsgrad före och efter att själv ha provat på systemet 
 
 
9.2.4 Utvärdering av funktioner 
I samband med uppgifterna fick deltagarna svara på frågor om nyttan med de funktioner de 
testade, eventuella problem de upplevde samt huruvida de behövde hjälp med uppgifterna 
eller ej. Förutom att logga in och logga ut fick deltagarna prova på två olika funktioner: att 
skicka meddelande till en annan i arbetsgruppen, samt att hämta information av skilda slag om 
olika vårdtagare.  
 
Skicka meddelande 
Sex trodde att de kunde ha nytta av funktionen i jobbet, medan en var osäker. Sex tyckte inte 
att funktionen var onödig, medan en var osäker.  
 
Endast två uppgav att de upplevde problem när de utförde uppgiften. Övriga fem angav att de 
inte upplevde några problem. De problem som angavs var ovana vid communicatorn och att 
communicatorns pekare var svår att manövrera. Tre angav att de behövde hjälp. Övriga fyra 
angav att de inte behövde någon hjälp. De som behövde hjälp angav att de behövde hjälp med 
communicatorn och markören. 
 
Hämta information om vårdtagare 
Sex trodde att de kunde ha nytta av funktionen i jobbet, medan en var osäker. Sex tyckte inte 
att funktionen var onödig, medan en var osäker.  
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Endast en uppgav att hon upplevde problem när hon utförde uppgifterna. Övriga sex angav att 
de inte upplevde några problem. Det problem som angavs var små tangenter på 
communicatorn. Två av sju angav att de behövde hjälp. Övriga fem angav att de inte behövde 
någon hjälp. De som behövde hjälp angav att de behövde hjälp på grund av osäkerhet när det 
gäller hanteringen av communicatorn. 
 
9.2.5 Frågeformulär IV 
 
Det sista frågeformuläret omfattar hela systemet med hänsyn till användbarhet. 
 
Fråga / Svar 5  

(Ja, mycket) 
4 (Ja, ganska 
mycket) 

3 
 (Ja, något) 

2 (Nej, inte 
mycket) 

1  
(Nej, inte alls) 

Var manualen till någon 
hjälp under den praktiska 
delen av utvärderingen? 

F D, E A, B C G 

Saknade du en ”online”-
hjälpfunktion i programmet? 

  A B, C, D, E, F, 
G 

 

Tyckte du att systemet hade 
en bra och logisk 
uppbyggnad? 

B, D, G A, F C, E   

Tyckte du att det var lätt att 
navigera och hitta i 
systemet? 

 A, B, D, F, G C E  

Tyckte du att systemet var 
effektivt? 

 B, D, F, G C; E A  

Tycker du om systemet? 
 

B, D, G C, F A, E   

Tror du att du skulle kunna 
ha nytta av systemet i ditt 
jobb i hemtjänsten? 

B, D, G E, F A, C   

Skulle du rekommendera att 
kommunen köpte in detta 
system till hemtjänsten? 

B, D, G C, E, F  A  

 
Tabell 3: Utvärdering av användarnas upplevelse av systemets användbarhet 
 
 
Manual, on-line hjälp 
Svaren på frågan om manualen var till någon hjälp under den praktiska delen av 
utvärderingen spreds över alla fem svarsalternativen. Sex angav att de inte saknade online 
hjälpfunktion. 
 
Logiskt uppbyggd, enkelt att navigera, effektivt, tilltalande 
Alla tyckte att systemet hade en bra och logisk uppbyggnad. Fem tyckte att det var lätt att 
navigera och att hitta i systemet. Alla tyckte systemet var tilltalande och effektivt (snabbt och 
lätt). Sex skulle rekommendera att kommunen köpte in detta system till hemtjänsten. Sex 
uppgav att de inte saknade någon funktion i systemet eller att de var osäkra på om det 
saknades något. En uppgav att det borde finnas en pekpenna som alternativ till pekaren i 
communicatorn. 
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9.3 Resultat av observation och ”frågestund” 
 
Alla testdeltagare fick prova på att göra så många uppgifter de hann med på tjugo minuter 
(max åtta uppgifter). Pilottestet visade att en person med någon datorvana klarar av åtta 
relativt enkla uppgifter på mindre än tjugo minuter. På grund av begränsad funktionalitet fick 
testpersonerna endast prova på två typer av uppgifter förutom att logga in och att logga ut. Det 
var att skicka meddelande och att hämta diverse information om olika vårdtagare.  
 
Uppgifterna kan vidare delas in i följande moment: ta fram ”pilen” (pekaren), manövrera 
pilen, ta fram markören (för att kunna skriva), hitta bokstäverna, göra stor bokstav, göra 
mellanslag, byta rad, ta fram ”pilen” igen, klicka på knapp eller länk, hitta information, och 
navigera i systemet. Allt detta är mer eller mindre självklart för oss som har någon datorvana, 
men för dem som saknar datorvana är gången i detta helt nytt. Nybörjare vet inte vad en länk 
eller en knapp är, eller hur dessa fungerar. Begrepp som att klicka eller att logga in är också 
obekanta.  
 
Under tiden som deltagaren utförde testuppgifterna höll testledaren tiden. Testledaren 
noterade den tid det tog att genomföra varje uppgift, om uppgiften utfördes korrekt, samt om 
deltagaren upplevde några problem eller svårigheter och behövde hjälp med uppgiften.  
 
Observation deltagare A 
Deltagare A klarade delvis fyra uppgifter på tjugo minuter. A har ingen datorvana, och 
dessutom en delad inställning till datorer och IT i allmänhet. Hon är osäker på sin egen 
förmåga att klara av uppgifterna, något som troligen påverkar prestationen. Det är svårt att 
hitta bland tangenterna, och markören upplevs mycket svår att manövrera. Det är nödvändigt  
att vara mycket lätt på handen för att hamna rätt med pekaren. Hon jobbar lugnt och sansat, 
och lär sig snabbt de grundläggande momenten. Uppgift 3 och 4 klarar hon utan problem. 
Uppgift 2 kunde hon däremot inte genomföra på grund av tekniska svårigheter. 
 
Att deltagare A klarade så få uppgifter berodde inte bara på ovana och osäkerhet, utan 
testledarens agerande spelade också en viss roll. Eftersom deltagare A var först ut i testserien, 
var även testledaren ovan vid sin roll och saknade tillräcklig träning för att hantera 
communicatorn med säkerhet. Detta ledde till att testledaren förmodligen förvirrade 
deltagaren genom att prata för mycket.  
 
Observation deltagare B 
Deltagare B klarar av alla uppgifter på mindre än tjugo minuter. Hon jobbar lugnt och sansat, 
och det märks att hon har god datorvana. Hon är en naturbegåvning när det gäller att hantera 
communicatorn. Hon manövrerar pekare, skriver och hittar rätt bland ikoner och menyer utan 
någon hjälp alls. Varje uppgift tar henne inte mer än en eller två minuter att genomföra.  
 
Deltagare B är mycket intresserad och motiverad. Hon tycker att communicatorn är ett 
jätteroligt verktyg, och att hon absolut skulle ha användning för systemet i jobbet.  
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Observation deltagare C 
Deltagare B klarar fyra uppgifter helt och en delvis på tjugo minuter. Hon är ovan och har 
problem med att hitta tangenter, hantera pekare och navigera rätt. Hon blir mycket frustrerad 
över pekaren, som verkar leva sitt eget liv. Men hon är intresserad av verktyget, och vill gärna 
lära sig det.  
 
Observation deltagare D 
Deltagare D klarar alla uppgifter på tjugo minuter med lite hjälp och styrning. Hon har dock 
lite problem med att hitta tangenter, hantera pekare etc.  
 
Observation deltagare E 
Deltagare E klarar sex uppgifter på tjugo minuter. Hon förlorar mycket tid på att hon loggar in 
fel två gånger. Även hon är ovan och har problem med att hantera tangenter och pekare. Hon 
har även svårt att orientera sig, men tycker att det är roligt att prova på. 
 
Observation deltagare F 
Deltagare F klarar fem uppgifter på tjugo minuter. Det är de två första uppgifterna, att logga 
in och att skicka meddelande som tar längst tid, totalt tolv minuter. Hon är ovan, och har som 
övriga utan datorvana svårt med tangenter och pekare, samt att navigera rätt. 
 
Observation deltagare G 
Deltagare G har nyligen köpt dator, och är den som oftast använder dator. Men eftersom hon 
inte har använt datorer så länge har hon fortfarande inte vanan inne. Hon är dock mycket 
intresserad, och mycket positivt inställt till verktyget. På grund av tekniska svårigheter med 
kopplingen till fjärrservern, fick vi dela in det praktiska testet i två delar. Hon klarade alla 
uppgifterna på tjugo minuter med viss styrning. 
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10. Användarnas upplevelse av IMIS 
 
Antal korrekt utförda uppgifter 
Tre av sju klarade av alla uppgifter på tjugo minuter eller mindre. Övriga fem klarade mellan 
fyra och sex uppgifter helt eller delvis. De tre som klarade av alla uppgifter hade antingen 
medel (två st.) eller lite datorvana (en st.). Antal korrekt utförda uppgifter är ett kvantitativt 
mått på ändamålsenlighet, och med tanke på användarnas brist på datorvana är resultatet 
enligt vår uppfattning OK. Diagram 2 visar antal fullbordade uppgifter relaterade till 
datorvana. Datorvana är graderad som följande: 2 = ingen datorvana, 4 = lite datorvana, 6 = 
medel datorvana, 8 = bra datorvana. 
 

Diagram 2: Antal fullbordade uppgifter relaterad till grad av datorvana 
 
 
De två första uppgifterna, att logga in och att skicka meddelande, var de uppgifter som tog 
längst tid för deltagare med liten eller ingen datorvana. Detta hade troligen flera orsaker. Dels 
saknade deltagarna grundläggande datorvana. Att manövrera pekaren, att sätta markören i 
början på raden, att byta rad och att skriva rätt vid login, visade sig vara svårt. På grund av 
bristen på vana kände sig några mycket osäkra, vilket också troligen påverkade prestationen. 
Dels drabbades några av tekniska problem, som ingen kunde rå för då förbindelsen oväntat 
bröts eller som i ett fall där problem uppstod som konsekvens av förlorad funktionalitet på 
grund av systemets plattformsbyte. I ett annat fall hade vi problem med att få kontakt med 
fjärrservern, och fick därför dela in momentet med uppgifterna i två delar.  
 
Enkelhet, nytta och tillfredsställelse 
Trots att ingen tidigare hade provat ett liknande verktyg, var det inte någon som blev så 
frustrerad att de gav upp. Några gav uttryck för att det var enklare än de hade trott, och att det 
skulle gå bättre om de hade fått träna ett tag. Under de tjugo minuter det praktiska testet 
pågick, kunde en tydlig förbättring observeras hos deltagarna när det gällde hanteringen av 
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både communicator och system. På bara tjugo minuter hade deltagarna lärt sig en hel del. Det 
märktes att även deltagarna kände av sina framsteg. Alla gav uttryck för att det var roligt att 
testa detta verktyg. Alla utom en var övertygade om att de skulle kunna ha nytta av verktyget i 
hemtjänsten. 
 
Enligt frågeformulären för utvärdering av funktioner uppgav sex av sju användare att de 
skulle ha nytta av funktionerna skicka meddelande och hämta information om vårdtagare i 
jobbet. Enligt frågeformulär II uppgav endast två av deltagarna att verktyget verkade svårt att 
använda. Medan det enligt frågeformulär III endast var en deltagare som tyckte att verktyget 
var svårt att använda. Ingen tyckte att verktyget var svårare i verkligheten än enligt första 
intrycket. Enligt frågeformulär IV tyckte sex av sju att systemet var tillfredsställande. 
 
Fördelar och nackdelar 
En fördel som nämndes var att användarna med lite träning skulle spara mycket tid med ett 
sådant verktyg. Allt som behövde rapporteras skulle kunna skrivas in direkt redan hos 
vårdtagaren, och vårdgivarna skulle slippa hantera rapportböcker och pärmar för varje 
vårdtagare. Risken för att glömma skriva in viktig information skulle även minska och nyttan 
med ett sådant verktyg skulle dessutom öka med avståndet ut till vårdtagarna.  
 
En annan fördel som nämndes var att ett sådant verktyg skulle göra yrket som vårdbiträde 
inom hemtjänsten mer attraktivt. Det behövs nya verktyg inom hemtjänsten för att locka dit 
yngre människor. Flera uppgav att denna typ av verktyg låg i tiden, och att det gällde även för 
hemtjänsten att hänga med i utvecklingen. Alla utom en tyckte att kommunen borde köpa in 
detta verktyg.  
 
Den enda nackdelen som nämndes var att det skulle kunna innebära vissa problem att hantera 
communicatorn om man satt i en mörk bil, och dessutom hade dåliga ögon eftersom texten på 
displayen är så liten. 
 
 
Sammanfattning av resultaten 
Det är en tydlig skillnad mellan de som har datorvana och de som saknar datorvana helt. De 
med datorvana har mycket lättare för att hantera systemet, har lättare för att hitta och klarar av 
alla uppgifter på 20 minuter utan problem eller behov av hjälp.  
 
Det fanns ett tydligt samband mellan hur positiva deltagarna var till verktyget och 
prestationen på det praktiska testet. De som uttryckte sig mest positivt om verktyget, var 
också de som hade klarat av uppgifterna bäst. De som var minst positiva var också de som 
hade presterat sämst på uppgifterna. Det fanns också ett tydligt samband mellan datorvana 
och prestation. Ju bättre datorvana, ju bättre prestation. 
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11. Brister i IMIS’ användbarhet 
 
Alla utom en upplevde svårigheter när det gällde hanteringen av communicatorn. Framförallt 
var det svårt att hantera pekaren. Det krävs att man är mycket lätt på handen vid manövrering 
av pekaren.  
 
Flera deltagare saknade kunskap om innebörden av vanliga datorrelaterade begrepp, t.ex. att 
klicka på en knapp eller en länk eller att logga in eller logga ut.  
 
Några hade problem med att välja rätt ikoner eller menyalternativ. Tre av deltagarna tyckte till 
exempel att man skulle klicka på ikonen för arbetslag om man skulle skicka ett meddelande 
till en i arbetslaget. Alla utom en visade tydliga tendenser på att i första hand vilja välja bland 
ikonerna längst upp, istället för att välja något av menyalternativen till vänster. Endast två 
valde i första hand skicka meddelande, som står som text i menyn till vänster före ikonen för 
vårdtagare eller brevikonen. I samband med uppgifterna som gick ut på att hämta diverse 
information om vårdtagarna, var det även flera som hade problem med att gissa vilket 
alternativ de skulle välja. Många letade i första hand under den första menyn, som var 
vårdtagarinfo, istället för att välja något av alternativen längre ned, eller så valde deltagarna 
någon av de andra alternativen när informationen de sökte fanns under vårdtagarinfo. 
Begreppet agenda, som i IMIS visar information om den aktuella vårdtagarens bokade tider 
hos tandläkare, frisör etc. var deltagarna inte bekanta med. 
 
Alla utom en hade problem med att upptäcka att om man klickade på en länk i menyn till 
vänster, kunde det dyka upp en undermeny till länken, som bestod av nya länkar. Deltagarna 
förväntade sig att det skulle hända något i huvudfönstret, vilket det inte gjorde. Detta 
upplevdes förvirrande, och flera av deltagarna trodde att de hade gjort fel. Några av 
deltagarna hade föreställningen att de skulle behöva ”sudda ut” det som fanns i huvudfönstret 
för att kunna ge plats åt ny information. 
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 12. Förslag till ändringar av prototypen  
 
Utifrån våra observationer av testdeltagarnas svårigheter under de praktiska testerna, har vi 
utarbetat några konkreta förslag till hur IMIS’ gränssnitt kan förbättras med hänsyn till 
systemets användbarhet. Förslagen har vi sammanfattat i fyra punkter: 
 
• Låta huvudfönstret ge någon form av ”feedback” för varje gång användaren klickar på en 

ikon eller en länk i menyn. Användare utan datorvana förväntar sig att det ska hända något 
i huvudfönstret, och ”missar” lätt att endast menyn uppdateras.  

• Ta bort dubbletter i menyn i form av länkar. Utgå från att användarna i första hand väljer 
bland ikonerna som finns med i alla vyer. Ju mindre användarna har att välja på ju bättre. 
För många val förvirrar användarna. 

• Ladda alltid om huvudsidan när menyn uppdateras. Användarna upplever det förvirrande 
när meny och information på huvudsidan inte stämmer överens. 

• Byta ut vissa begrepp i gränssnittet mot begrepp som tydligare beskriver vad som döljer 
sig bakom den aktuella länken. Agenda borde t.ex. bytas ut mot almanacka eller inbokade 
besök, och vårdtagarinfo borde förslagsvis delas in i personuppgifter, almanacka och 
meddelande. 

 
En av testdeltagarna gav även förslag till hur prototypen kunde vidareutvecklas genom att 
lägga till följande funktioner: 
 
• att det borde finnas en ”penna” som komplement till den svårmanövrerade pekaren 
• att det borde ”pipa till” vid nytt meddelande för att uppmärksamma användaren  
• att man borde kunna skicka meddelande till andra i nätverket, t.ex. hjälpmedelscentralen 
 
Förutom ovannämnda funktioner tycker vi att följande funktioner borde tas i beaktande vid en 
vidareutveckling av prototypen: 
 
• Journal för varje vårdtagare 
• Funktion för att markera utförda tjänster 
• Veckoplanering 
• Anslagstavla för arbetslagen med information om möten och annan personalinformation 
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13. Generella riktlinjer för system i hemtjänsten 
 
Nedan följer några rekommendationer för de system som utvecklas som stöd för hemtjänstens 
verksamhet. Rekommendationerna bygger dels på vad som sägs om system anpassade till 
olika användargrupper inom litteraturen (Faulkner, 2000) dels på våra egna erfarenheter från 
de tester vi har gjort.  
 
De tilltänkta användarna är hemtjänstpersonal som jobbar ute på fältet. De kan klassificeras 
som direkta användare, dvs. de använder systemet själva för att utföra sina uppgifter. 
Hemtjänstpersonalen är dessutom mandatanvändare, vilket innebär att de använder systemet 
som en del av jobbet utan möjlighet att välja huruvida de vill använda systemet eller ej. Detta 
medför att om systemet är svårt leder det till ett svårare jobb. För att kunna anpassa systemet 
till den aktuella målgruppen krävs förståelse för målgruppens kunskapsnivå och syn på 
systemet. Det är svårt att definiera en genomsnittsanvändare för systemet, och det är heller 
inte lämpligt att utgå från minsta gemensamma nämnare. Det är med andra ord svårt att göra 
ett system som passar alla.  
 
Det finns tre grupper av användare (noviser, medelanvändare och experter) som gör det 
möjligt att generalisera över olika användartyper. Enligt vår undersökning var användarna 
inom hemtjänsten till största delen noviser.  
 
För att kunna erbjuda en optimal lösning för användarna inom hemtjänsten finns det flera 
faktorer att ta hänsyn till. 
 
För noviser gäller att de ofta: 

- är tveksamma till att lära sig hantera datorer 
- behöver upprepad feedback från systemet som försäkrar dem om att de är på 

rätt väg och att allt är OK 
- vill hellre ha valmöjligheter (bocka av) istället för att själv bestämma vad de 

ska göra 
- vill att programmet ska gå framåt i deras fart 
- vill läsa skärmbilderna och se vad som händer 
- vill bli försäkrade om och om igen om att de inte kan förstöra systemet och 

att de inte kan göra någonting för att skada det 
 
Detta innebär att: 

- system måste vara robusta 
- försäkra användarna om att ifall något går fel beror det inte på användaren 
- användarna behöver stöd och ledning genom processen  
- användarna behöver hjälpsystem som är bra, lätta att hitta och lätta att förstå  
- användarna lätt ska kunna nå mänsklig hjälp 
- uppmuntra användaren att söka hjälp för att undvika skamkänslor 
- ge användaren möjlighet att ångra och göra saker ogjorda vilket uppmuntrar 

användaren till att experimentera med systemet  
- begränsa systemet till att endast omfatta de viktigaste uppgifterna 
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- inte visa upp alla funktioner på en gång utan gömma de mer avancerade 
delarna av systemet tills användaren fått mer erfarenhet 

 
Sammanfattningsvis påpekar vi värdet av enkla system med få funktioner som ger bra 
feedback. En förutsättning är dock att användarna får utbildning och träning i det aktuella 
verktyget innan det tas i bruk. 
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14. Diskussion 
 
I detta kapitel reflekterar vi över reliabiliteten och validiteten i vår undersökning. Mäter vi det 
vi avser att mäta? Är våra instrument tillförlitliga? Skulle vi få samma resultat om vi 
upprepade mätningen? Vi diskuterar även våra resultat och vad som kan ha påverkat dem. 
 
Vi har gjort en empirisk och formativ utvärdering av prototypen, där vi har samlat in 
kvalitativa mått före kvantitativa mått eftersom målet har varit att påvisa eventuella problem. 
Vi har i första hand försökt mäta ändamålsenligheten eller nyttan med systemet, samt 
huruvida användarna upplever systemet tillfredsställande eller ej. Att mäta effektiviteten har 
vi ansett vara mindre relevant eftersom systemet är under utveckling. Dessutom har vi inte 
haft tillgång till andra system eller tidigare versioner av samma system att jämföra med. 
Vidare har de flesta användare vi haft tillgång till saknat datorvana, vilket innebär att det 
fanns för få som skulle kunna jobba effektivt med systemet. Vid planering och utförande av 
tester, samt i utformandet av testmaterialet har vi följt de exempel och rekommendationer som 
finns beskrivna i litteraturen. Därför anser vi att vi har mätt det vi avsett att mäta och att våra 
instrument har varit tillförlitliga. Troligen skulle resultatet bli likartat om vi upprepade 
undersökningen förutsatt att deltagarnas bakgrund var den samma. 
 
Thinking-aloud metoden har traditionellt blivit använt som en psykologisk forskningsmetod. 
Nu används den mer och mer som en praktisk utvärdering av gränssnittet mellan människa 
och dator. Metoden visar vad användarna gör och varför de gör det medan de gör det för att 
därmed undvika senare rationaliseringar. Metodens styrka är främst rikedomen på kvalitativa 
data som kan samlas in från ett ganska litet antal användare. 
 
Många aspekter av användbarhet kan bäst studeras genom att fråga användarna.  
Frågeformulär och intervjuer anses vara bäst lämpade till att mäta användarnas subjektiva 
tillfredsställelse med systemet samt eventuella farhågor, men även ändamålsenlighet kan 
mätas med hjälp av dessa metoder. Från ett användbarhetsperspektiv anses frågeformulär och 
intervjuer som indirekta metoder eftersom de inte studerar själva gränssnittet, utan endast 
användarnas uppfattningar om gränssnittet. (När det gäller användarnas tillfredsställelse är 
metoderna givetvis direkta.) Observationer bör därför gå före användarnas egna tolkningar 
eftersom dessa ofta inte stämmer överens. Användarnas egna tolkningar anses mindre 
tillförlitliga. Ofta tror användarna att de förstår mer än vad de i verkligheten gör (Nielsen, 
1993).  
 
Det skilde mycket mellan testledarens observationer och användarnas egna upplevelser av 
problem, vad som är lätt eller svårt, samt behov av hjälp. Enligt frågeformulären var det 
mindre än hälften av deltagarna som uppgav att de upplevde problem i samband med 
utförandet av uppgifter och därmed behövde hjälp. Medan det enligt testledarens 
observationer var sex av sju som hade någon form av problem och behövde hjälp. En 
anledning till detta förhållande kan vara att deltagarna inte upplevde testledarens styrning som 
hjälp.  
 
Alla tester innebär en onaturlig situation som påverkar användarna. Trots att testledaren 
poängterat att det är systemet och inte användarna som testas, kan användarna ändå känna att 
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de förväntas uppträda på ett visst sätt. Sådana förhållanden är alltid till nackdel för 
mätningarna.  
 
Vi hade ett något större urval än vad som krävdes för den typ av utvärdering som vi gjorde. 
Experter inom användbarhet rekommenderar i allmänhet 3-5 deltagare per testsession vid 
thinking-aloud och kooperativ utvärdering. Forskning har visat att 4-5 deltagare kommer att 
avslöja 80 procent av bristerna när det gäller produktens användbarhet, och att dessa 80 
procenten kommer att representera de flesta av de största problemen. Men har man tid och 
resurser, kan man även studera flera deltagare. Det är möjligt att man kan hitta de resterande 
20 procenten av brister, och att just dessa är viktiga att avslöja med avseende på produktens 
användbarhet (Rubin, 1994). 
 
Thinking-aloud kan verka onaturligt för många människor då en del användare har svårt att 
tala om hur de tänker hela tiden de använder systemet. Speciellt för vana användare har det 
visat sig svårt att verbalisera vad de gör. Ofta är de inte ens medvetna om vad de gör eftersom 
de utför vissa vanliga procedurer med automatik. Det onaturliga i att tänka högt gör inte bara 
testet svårare att utföra, det kan även påverka resultatet. För det första kan det sinka 
användarna i deras naturliga arbetstempo, och för det andra kan användarnas sätt att lösa 
problem påverkas av att de måste tänka högt. I både fallen blir resultatet mindre 
representativt. I vårt fall då vi använde metoden kooperativ utvärdering som är en 
vidareutveckling av thinking-aloud, underlättade detta för användarna att prata högt eftersom 
testledaren satt bredvid och deltog i utvärderingen. Därmed kändes det mer naturligt för 
testdeltagarna att tala om hur de gjorde medan de gjorde det. 
 
Normalt sett pågår ett användbarhetstest i flera timmar, medan vi endast beräknade en timme 
per deltagare. Anledningen till att vi valde att begränsa testerna till en timme, var att det 
troligen skulle bli svårt att rekrytera deltagare om testerna tog för lång tid i anspråk. Dessutom 
ville vi inte vara uppkopplade med communicatorn för länge, eftersom vi hade lånat den och 
det kostar ganska mycket att koppla upp sig via GSM-nätet. En tredje orsak till att vi 
begränsade tiden för varje session, var att vi inte ville utsätta de ovana deltagarna för onödigt 
mycket frustation. Men 20 minuter för de praktiska uppgifterna visade sig vara väldigt kort tid 
för att få en fullständig uppfattning om systemet, och för att användarna skulle kunna utföra 
uppgifterna helt på egen hand, bara med hjälp av manualen.  
 
Från början hade vi bestämt att testledaren bara skulle hjälpa till vid svårigheter som berodde 
på communicatorn, eftersom det var systemet och inte communicatorn vi ville utvärdera i 
första hand. Men i vissa fall fick testledaren också hjälpa till och styra deltagare vid 
utförandet av vissa uppgifter. 
 
Även om deltagarna blev instruerade att använda manualen ifall de kände sig osäkra, var det 
endast två av deltagarna som använde manualen i någon utsträckning. Det är kanske inte så 
konstigt eftersom vi vet att de flesta användare inte läser manualer. Om användare någon gång 
vill läsa manualen beror det på att de behöver omedelbar hjälp och inte kan få hjälp på något 
annat sätt (Nielsen, 1993).  
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Deltagarna hade få eller inga förslag till ändringar av prototypen. Endast en av deltagarna 
saknade någon funktion i systemet. Detta berodde troligen på att användare utan datorvana 
har svårt att bilda sig en uppfattning om vad som är bra, mindre bra, vad som saknas eller är 
överflödigt, när de inte har något att jämföra med. Förmodligen skulle vi fått flera förslag till 
ändringar om vi hade haft tillgång till användare med mer datorvana. 
 
En tänkbar förklaring till att systemet visade sig vara så pass användbart utan att ha testat 
systemet på de tilltänkta användarna, är att det i den projektgrupp som utvecklade systemet 
fanns personer som tidigare hade jobbat inom hemtjänsten och som därmed hade nödvändig 
kunskap om användarnas förutsättningar och behov inom verksamheten. 
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15. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 
Användbarhetstesterna visade att prototypen hade vissa brister i användbarheten, men att 
användarna ändå var mycket positiva till systemet. Testerna visade även att det finns ett behov 
och en nytta med IT-verktyg i hemtjänsten. 
 
Trots det faktum att prototypen hade ganska inskränkt funktionalitet och att användarna 
saknade datorvana, vilket ledde till begränsat resultat, har vår hypotes stärkts: 
Användbarhetstester ger ökad insikt om användbarheten för IT-verktyg inom hemtjänsten. 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en utvärdering av det administrativa gränssnittet av 
IMIS där det finns tillgång till mer funktionalitet. 
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