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Sammanfattning 
Idag har det blivit allt vanligare att använda IT-stöd inom olika organisationer, såsom 
inom sjukvården. Det har visat sig att långt ifrån alla dessa IT-stöd är välanpassade till 
användare, på grund av ett dåligt utformat användarvänligt gränssnitt. Genom att 
tillämpa användarcentrerad systemdesign i de IT-system som utvecklas, kan systemen 
blir mer användbara. 

Syfte med denna studie är att utveckla en ny användarcentrerad gränssnittdesign för 
operationsberättelsen i sjukvården. Studien har genomförts via en fallstudie med 
verkliga användare. Resultatet av gränssnittsdesignen visar bl a på att gränssnittet på 
prototypen är enklare och tydligare i strukturen. 

 

Nyckelord: Användarcentrerad systemdesign, Gränssnittsdesign, Prototyping, 
Sjukvården. 
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1  Introduktion 
IT-stöd som hjälpmedel har blivit allt vanligare i organisationer, inte minst inom 
sjukvården. Användning av IT-stöd i arbetslivet har resulterat i bl.a. effektivisering 
och höjning av kvalitet i organisationen. Men det finns många problem med att införa 
IT-stöd i arbetslivet på grund av att IT-stöden är ofta krångliga att förstå och använda. 
Gulliksen (1996) och Gulliksen & Göransson (2002) menar att den ökade användning 
av datorbaserad stöd i arbetslivet har påvisat olika användbarhetsproblem. Detta har 
lett till dålig acceptans, negativ stress, oro och olika hälsoproblem för användaren. Ett 
väl anpassat och lämpligt användargränssnitt skulle kunna förhindra problem som är 
relaterat till användbarhet. Mayhew (1999) menar att det krävs en väl etablerad metod 
och teknik för utveckling av mer användbara produkter. Enligt Mayhew finns det två 
grundprinciper inom användarcentrerad gränssnittsdesign. Den första är att ta hänsyn 
till de generella principer och riktlinjer, och den andra är en strukturerad ansats inom 
användargränssnittsdesign.  

Gulliksen och Lantz (2003) menar i sin forskning att design är en kreativ process och 
skapas utifrån användarnas erfarenheter av systemet. Det är därför viktigt att 
involvera och ta hänsyn till interaktionen mellan användaren och den tekniska 
lösningen (Kujala, 2003). Enligt Hix och Hartson (1993) är det en utmaning att skapa 
användbara system, som underlättar och effektiviserar kommunikationen med 
användaren i deras dagliga arbete. Den evolutionära utvecklingen som utvecklas 
iterativt, t.ex med analys, design och utvärdering finns där möjligheten att förändra 
och designa systemet i olika delar.  

För att kunna utveckla en användarcentrerad systemdesign krävs en metod som 
specifierar hur varje fas i utvecklingen ska ske. Enligt Gulliksen och Göransson 
(2002) är en metod ett hjälpmedel och tillvägagångsätt som beskriver hur hjälpmedlet 
ska användas under utvecklingsprocessen.  

Användarcentrerad systemdesign innefattar många delar, allt från kravhantering till 
mjukvarodesign. Medvetenhet inom sjukvården gällande olika krav på stöd för sin 
verksamhet är inte alltid självklart. Enligt Gullisken och Göransson (2002) behövs det 
därför en genomgripande analys för att få fram specifika krav för designen. Kujala 
(2003) menar att en av de viktiga principerna i användarcentrerad design är att tidigt 
och kontinuerligt involvera användare. Genom att involvera användare i 
utvecklingsprocessen kan tydligare användarekrav tillkomma, som bidrar till bättre 
design av prototypen. Keates, Clarkson och Robinson (2002) och Zajicek (2004) tar i 
sina studier upp att det inte är lätt för utvecklaren att identifiera krav från människor 
som är oerfarna och ovana. Det finns även olika typer av användare med olika krav.  

Målsättningarna med systemet, kriterier för designen och användbarhetsmål är viktiga 
delar för utveckling av en prototyp. Användbarhetsmål kan ses som ett verktyg i 
kravhantering, och designkriterier är ett verktyg för utformning av prototypen 
(Gulliksen och Göransson, 2002). Genom att använda prototyper för att visualisera 
den tänkta gränssnittslösningen kan resultatet blir ett mer anpassat IT-system. 

Rapporten inleds med en bakgrund (kaptitel 2) kring evolutionär utveckling och 
prototyping i utvecklingsprocessen vid användarcentrerad systemdesign. Därefter 
kommer det valda problemområdet att tas upp (kapitel 3). Slutligen kommer en analys 
(kapitel 6) att behandla mer specifikt av resultatet. Rapporten avslutas sedan med en 
diskussion (kapitel 8) kring resultatet och erfarenheter.  



  

 2 

2  Bakgrund 
Detta kapitel kommer att ge definitioner av begrepp och en övergriplig introduktion 
till ämnesområde, för att ge läsaren en helhetsbild och underlätta förståelsen för 
användarcentrerad systemdesign. Vissa engelska begrepp och citat kommer att 
användas, eftersom de är svåra att översätta korrekt till svenska. Detta för att undvika 
misstolkningar. Begreppen kommer dock att förklaras på svenska. 

2.1 Evolutionär utveckling 
Evolutionär utveckling enligt Gulliksen och Göransson (2002) innebär att 
designlösningen skall utvecklas iterativt och inkrementellt. Inkrementell utveckling 
innebär enligt Gullisen och Göransson (2002) att systemet är uppdelat i delar som 
utvecklas stegvis och sedan levereras till verklig användning (se figur 1).   Inom varje 
inkrement sker en iteration tills krav och mål är uppfyllda. Varje enskild iteration 
måste innehålla aktiviteter som en noggrann analys av användarnas krav, sedan 
tillföljt av en designfas och en väl dokumenterad utvärdering med konkreta förslag 
och idéer till förändringar.  

 

 
Fig. 1 Förenklad bild på ”evolutionär utveckling” (Gulliksen och Göransson, 2002, s. 147) 

 

Prototyping inom den evolutionära utvecklingsmodellen är en iterativ process vilket 
består av ett antal iterationer. Iterativ betyder enligt Gulliksen och Göransson (2002), 
något som ”repeterar”. De menar att grunden i iterativ utveckling är insikten om att 
det inte går göra rätt från början. Enligt citatet nedanför gör utvecklare sällan rätt från 
början, eftersom de ständigt ändrar sig:  

”These user interface people don´t know what they are doing, they can´t get it 
right the first time; they keep changing their mind” ( Hix & Hartson: 1993, s. 
97). 

Målet för evolutionär prototyping är att utveckla och leverera ett fungerande system 
för användaren. Evolutionär prototyping används ofta i sådana system som AI system 
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och användargränssnitt (Gulliksen & Göransson, 2002). För mer beskrivning om 
prototyping, se kapitel 2.4. 

2.2 Användarcentrerad systemdesign 
Det finns olika definitioner på vad som anses vara användbarhet. Enligt Hix och 
Hartson (1993) och Mayhes (1999) kan användbarhet definieras som till exempel, är 
lätt att lära, åtkomlighet och tillfredställelse mm. Användbarhet kan också ibland 
kopplas till produktens funktioner, men större funktionalitet betyder inte alltid bättre 
användbarhet. Gulliksen och Göransson (2002) menar att det är vanligt att begreppet 
”användarvänlighet” har kommit att användas istället när det talas om användbara 
system. Att definiera begrepp är bra men enligt Gulliksen och Göransson bidrar inte 
denna typ av definitioner direkt till processen att utveckla bättre system. Gulliksen 
och Göransson (2002) menar att användarcentrerad systemdesign i produktutveckling 
fokuserar på att utveckla användbara produkter.  

Gulliksen och Göransson (2002), definierar begreppet användarcentrerad 
systemdesign som en process där användare och användbarhet involveras genom hela 
utvecklingsprocessen/livscykeln. Att följa denna process i utvecklingen av IT-
produkten resulterar i ett antal fördelar såsom: 

• Underlätta förståelse och användning för användaren, vilket reducerar 
kostnader för utbildning och support. 

• Förbättra arbetssituationen för användaren genom att reducera stress och öka 
tillfredställelsen. 

Enligt ISO 13407 i Gulliksen och Göransson (2002) tas det upp fyra punkter för att 
definiera användarcentrerad design. Det första är att aktivt involvera användare och 
identifiera användarens krav och arbetsuppgifter. Det andra handlar om att ha en 
lämplig funktionsfördelning mellan användare och teknik. Det tredje är att producera 
designlösningar och till sist att utvärdera designlösningen gentemot kraven (Gulliksen 
& Göransson, 2002).  

Gulliksen och Lantz (2003) poängterar i sin artikel att en användarcentrerad design är 
viktig för en god kvalité i det som ska utvecklas. Användarcentrerad systemdesign 
kan ses som ett tillvägagångssätt för utveckling av användbara system. Metoden 
fokuserar mer på användarna än på systemen. Men Gulliksen och Lantz menar att de 
metoder som används inom användarcentrerad design är inte tillräckligt tydliga för att 
kunna tillämpa i praktiken.  

2.2.1 En livscykelmodel för användarcentrerad systemdesign 

För att ta fram ett användbart system är det viktig att genomföra en noggrann analys. 
Analysfasen i användarcentrerad systemdesign handlar först och främst om att 
tydliggöra verksamhetsmål. Det kan vara allt från en formell analys av verksamheten 
till uttalade visioner. Analysen ska ge information om vilka uppgifter användarna 
utför och hur dessa genomförs. Exempelvis, varför användarna utför en viss uppgift, 
och hur ofta de utförs, samt vilka hjälpmedel, datorsystem och blanketter som de 
behöver för att utföra uppgiften (Gulliksen och Göransson (2002)  (se fig 2). 
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Fig. 2 Förenklad bild på ”En livscykel för användarcentrerad systemdesign” (Gulliksen & Göransson 
2002, s. 157) 

 

Ett sätt att ta reda på användarnas arbetssituation är att genomföra fältstudier. I 
fältstudier kan krav identifieras genom observationer och demonstrationer av 
applikationsanvändningar. Fältstudier kan till exempel påvisa olika begränsningar 
som hindrar användarna att effektivisera sina arbetsuppgifter. Gulliksen (1996) kallar 
dessa hinder för kognitiva arbetsmiljöproblem som ofta associeras till gränssnittet.  

Nästa steg i användarcentrerad systemdesign är att planera vilka resurser, aktiviteter 
och metoder som ska tillämpas vid genomförandet (se figur 2). Genom tillämpning av 
olika metoder, som t.ex. intervjuer och observationer, kan viktig information 
identifieras. Denna kan sedan användas i genomförandet för att designa prototyper för 
att visualisera idéer. Iterationen under prototyping handlar om att förfina 
kravdefinitioner snarare än att bygga dem från grunden. Det är viktigt att 
systemutvecklaren och användaren är eniga beträffande användargränssnittet. 

Gulliksen och Göransson (2002) visar också på att det är viktigt att utvärdering 
används inom den iterativa användarcentrerade processen för att under utvecklingen 
kunna lära sig om vad som är bra och dåligt.  Utvärderingen kan ske på olika sätt för 
att mäta om det uppnår de tilltänkta målen och förväntningarna. 

2.2.2 Användarprofil 

Grunden i användarcentrerad systemdesign är att skaffa en klar bild och förståelse för 
de användare som systemet utvecklas för. Gulliksen och Göransson (2002) menar 
olika typer av användargrupper har olika kunskap och förutsättningar. Skillnader 
mellan nybörjare, expert och skickliga användare är viktiga i analysfasen och har stor 
betydelse för systemutveckling. Nybörjaranvändare är ofta ovana medan experter och 
skickliga användare är vana vid att hantera systemkomplexitet (Gulliksen, 1996).       

Mayhew (1999) menar att det efter att olika användargrupper har identifierats, är 
viktigt att beskriva karaktäriska egenskaper som är relevanta för gränssnittsdesignen. 
Författarna menar att ju bättre identifieringen och beskrivningen av användargruppen, 
desto mer kan det underlätta vid framtagning av gränssnittsdesignen. De karaktäriska 
beskrivningarna kan till exempel vara: 

• Psykologiska karaktärer, t.ex. attityder, motivation 
• Fysiska karaktärer, t.ex. färgblindhet 
• Kunskap och erfarenheter 
• Arbetsuppgifter  

Men de karaktäriska egenskaperna kan ändras med tiden, och därför är dem viktiga att 
ta hänsyn till i designen.  

 

Analys Planering Genom-
förande 

Utvärde-
ring 

Introduktion 
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2.3 Gränssnittsutveckling för domänspecifika applikationer 
Användning av grafiskta användargränssnitt i olika verksamheter och organisationer 
har visat sig påverka användarna i deras arbetssituation. Zajicek (2004) menar i sin 
forskning att olämplig och oanpassad gränssnittsdesign kan resultera i ledsam och 
förvirrande interaktion mellan användarna och systemet. Design och utveckling av ett 
domänspecifikt gränssnitt kan enligt Gulliksen (1996) bidra till att användarna blir 
mer bekanta med systemet, gällande både dess grafiska utseende och olika 
terminologier däri. 

Gulliksen (1996) menar att olika studier av arbetssituationer har kommit fram till att 
de flesta typer av kognitiva arbetsmiljöproblem kommer sig av dåligt anpassad 
utformning av användargränssnittet. Detta leder ofta till att mycket av arbetstiden går 
förlorad, på grund av att användarna istället spenderar tid att hantera programmet. 
Gulliksen (1996) tar upp ett exempel från hälso- och sjukvården, som menar att när ett 
informationssystem används, är datorn ett verktyg som ska användas och uppskattas 
så länge det är effektivt i arbetet. Därför bör det grafiska gränssnittet designas så 
tydligt som möjligt för användarna, för att underlätta deras arbete. 

2.4 Prototyping i utvecklingsprocessen 
Det finns olika definitioner på vad prototyping innebär och hur den bör genomföras. 
Därför kan det ibland uppstå förvirring när det talas om prototyping som en teknik 
eller metod vid systemutveckling. Gulliksen och Göransson (2002) menar att prototyp 
är beteckning på ett system som inte är helt färdigtutvecklat och prototyping som en 
teknik att ta fram prototyper på. Vonk (1990) definierar prototyp som:   

” a working model of (parts of) an information system, which emphasizes 
specific aspects of that system.” (s.20) 

Citatet säger att prototyp är en arbetsmodell som lägger tonvikten på specifika sidor 
av systemet som ska designas. 

Följande avsnitt kommer att ta upp olika aspekter av prototyper. Först tar det upp 
olika ansatser inom användarcenterad design, och därefter kommer en beskrivning av 
olika faser i prototyputvecklingen.   

2.4.1 Ansatser inom användarcentrerad design för prototyping 

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) finns det tre grundläggande ansatser inom 
användarcentrerad design för prototyping: 

 
1. Throw-away/Rapid som kan översättas som ”snabb” prototyping innebär att 

kravinformationen samlas in. Denna ansats är bra vid grafiska 
användargränssnitt i och med att den kan utvärderas och slängas bort. 

 
2. Inkrementell prototyping innebär att systemet byggs inkrementellt, dvs. del-

komponenter som tillverkas var för sig och sedan byggs ihop till det riktiga 
systemet. 

 
3. Evolutionsprototyping är en gradvis utveckling av systemet till färdig produkt. 

Systemet utvecklas och förfinas under hela utvecklingsprocessen. 
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Inom dessa ansatser finns det en mängd olika tekniker vid framtagning av en 
designlösning. Scenarion och storyboard är exempel på tekniker som används för att 
utforska och visualisera olika tänkbara designlösningar. Scenarion kan kompletteras 
med skisser och bilda storyboards. Arbetet med scenarion och storyboards resulterar i 
tidiga prototyper av systemet, som beskriver användargränssnittets utseende och 
uppförande likt en filmsekvens (Gulliksen & Göransson, 2002).  

Prototyper kan vara allt från papperskisser till datorbaserade prototyper. Framtagning 
av en prototyp kan omfatta allt från en databas till ett användargränssnitt. På så sätt 
kan funktionerna inom en del av tillämpningarna speglas. En prototyp kan också 
inneha enbart ett användargränssnitt (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Fördelar med prototyper är att de förbättrar användbarheten i systemet och förbättrar 
design kvalitet. Eftersom prototyper kan utvecklas och förbättras genom olika stadier 
tills den utgör det slutgiltiga systemet (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Prototyper kan tidigt och kontinuerligt användas under utvecklingsprocessen, för att 
visualisera idéer och utvärdera designlösningar tillsammans med slutanvändarna. 
Gulliksen och Göransson (2002) menar att idealet är att kunna arbeta med prototyper 
och utvärdera den tillsammans med användarna i deras egen arbetsmiljö för att bäst 
möta krav och förväntningar (se figur 3). 

 

 
Fig. 3 Förenklad bild av ”Prototyping återdesignas utifrån resultatet efter utvärderingen, och utvärderas 
i en iterativ process” ( Gulliksen,1996,  s. 103) 

 

Keates et al. 2002 menar att en viktig del av systemdesign är att använda prototyper 
för att beskriva systemet under olika utvecklingsfaser (se figur 4). 

 

 
analys 

Ut-
värdering 

återdesign 
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Fig. 4 Kravdefinitionens faser i prototypingansatsen  (Vonk, 1990, s. 23) 

 

Följande avsnitt 2.4.2- 2.4.6 kommer att beskriva var och en av dessa faser. 

2.4.2 Grovanalys och specifikation 

Innan design av en prototyp kan genomföras, måste en noggrann förståelse för 
problemet skapa. Vonk (1990) menar att det ska ge en beskrivning på vilka aktiviteter 
och information, t.ex. vilka arbetsuppgifter som flödar i informationssystemet. Det 
handlar om att analysera problemet och definiera krav för lösningen.  

Att skaffa en förståelse för systemkraven handlar enligt Keates et al. (2002) om att 
först identifiera specifika gränssnittskrav hos funktioner, till exempel menyer, ikoner 
och verktyg. Sedan är det viktigt att bestämma till vilken funktionell nivå och 
kapacitet som krävs för att användaren att kunna integrera med systemet. 

Kravanalys är en formell process för att identifiera designkrav för systemet. Det 
innefattar bl.a. användarprofiler och uppgiftsanalys (Hix & Hartson, 1993). Krav och 
behov förändras ofta under utvecklingsarbete. Gulliksen och Göransson (2002) menar 
att så länge målen och kraven är fastlagda på en rimlig hög nivå, räcker det till för att 
driva designarbetet i rätt riktning. 

2.4.3 Design och realisation 

Vid utveckling av en ny designlösning är det enligt Keates et al. (2002) viktigt att 
följa tre utvecklingssteg: Det första steget är att problemdefinitionen måste vara 
tydligt kopplad till användares krav och mål. Steg två är att anpassa en lämplig 
designansats och steg tre är att användarnas mål bör inkludera en utvärderingsprocess.  

Under design och realisationsfasen menar Vonk (1990) att prototyper ska fokusera på 
att tillföra systemet funktionalitet, och att skapa ett optimalt användargränssnitt.  

Gulliksen och Göransson (2002) menar att inkrementella systemdelar utvecklas 
sekventiellt, och inom varje inkrementellt utvecklingsstadie sker en iterativ 
utvecklingsprocess genom analys, design, kodning, test och implementering, samt 
införandet och underhåll.   

Grov analys och 
specifikation 

Design och 
realisation 

Utvärdering 

Förändring 

Slutförande 

ok 
Inte  Ok 
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Den iterativa evolutionära utvecklingsfasen enligt Gulliksen och Göransson (2002) 
innehåller tre spår, där varje spår innehåller en utvärderingsaktivitet med mätningar 
mot användbarhetsmål: 

1. Konceptuell design: t.ex. görs ofta med hjälp av papper och penna och har en 
hög nivå av användargränssnitts utformning och struktur. 

2. Interaktionsdesign: t.ex. ger struktur, navigering, funktioner och information 
för ett system  

3. Detaljerad design: t.ex. olika detaljer som inmatningsfält, grafer, menyer, 
knappar mm. som tillsammans bilda ett användargränssnitt. 

Genom att gå igenom dessa tre steg växer systemets utformning fram och 
gränssnittets utformning blir mer detaljerat. Gulliksen och Göransson (2002) menar 
att det inte finns en strikt sekvens mellan de tre spåren, utan att systemet växer fram 
iterativt. 

Hix och Hartson (1993) menar att gränssnittsutvecklingen måste vara iterativ i hög 
grad. I och med att krav och behov förändras, samt att mycket av den information som 
samlats in under analysfasen inte alltid stämmer och är exakt, så hjälper den iterativa 
utvecklingen till att förfina i efterhand. Iterativ utveckling kan därmed skapa 
möjligheter för problemlösande och kravuppfyllande (Gulliksen & Göransson, 2002). 

2.4.4 Utvärdering 

Syftet med utvärdering är att se om designlösningen stämmer överens med 
användarnas krav. Det finns möjligt på ett enkelt sätt rätta till de fel som uppkommit. 
En prototyp kan därför bekräfta om utvecklaren och användare har förstått varandra 
(Vonk, 1990).  

Hix och Hartson (1993) menar att det är viktigt att utvärdera designen kontinuerligt 
genom utvecklingsprocessen. Genom att utvärdera designlösningen kan gränssnittets 
och användbarhetens kvalité öka. 

Under designutvärdering menar Mayhew (1999) att huvudfokus ligger på att 
utvärdera designlösningen mot användbarhetsmål. Utvärderingen ska införas tidigt 
under utvecklingens gång för att upptäcka olika problem, medan det fortfarande finns 
möjlighet att förändra under designens gång (Hix & Hartson, 1993). 

Genom att utvärderingen sker tidigt och kontinuerligt genom utvecklingsprocessen 
passar den bra för prototyper som ständigt förändras och omutvärderas. Enligt 
Gulliksen och Göransson (2002) ska denna iterativa process ske tills systemet 
överensstämmer med användarkraven. Fördelar med utvärderingen är att det ger 
möjligheter till att införa nya krav och förändringar från tidigare erfarenheter in i 
framtida versioner. Det underlättar därför återskapandet av systemet genom att den är 
lättare att anpassa under utvecklingens gång. 

2.4.5 Förändring 

Vid utveckling av en användbar produkt är det viktigt att uppta en starkt 
användarcentrerad designpraxis. Keates et al. (2002) menar att det är viktigt kunna 
förändra och förfina gränssnittet iterativt. Prototypen måste förändras och omdesignar 
de delar som behöver rättas till efter resultaten från utvärderingen. När alla 
förändringar har skett utefter användarkraven sker återigen en ny utvärdering (Vonk, 
1990).  
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2.4.6 Slutförande 

Införande handlar om att presentera det nya systemet i verksamheten, och det kan vara 
ett av de svåraste avsnitten i hela utvecklingsprocessen på grund av att användaren 
kan välja att inte acceptera det nya systemet. Genom att använda sig av inkrementella 
leverabler av systemet kan det få bättre acceptans av användare i och med att de 
hinner lära sig och anpassa sig successivt till det nya systemet (Gulliksen & 
Göransson, 2002). 

Prototypen innehåller vid denna fas en komplett och stabil systemfunktionalitet. Vonk 
(1990) menar att det är viktigt att göra en riskanalys för att granska konsekvenser av 
de informationer som kan har förlorats, och de tekniska felen av systemet. Det är 
också viktigt att säkerheten upprätthålls, där det tydligt ska framgå vem som har 
tillgång till vilken information i det nya systemet. 

Införandeprocessen som startas tidigt i utvecklingsarbete tillsammans med användare 
har större chans att bli framgångsrik. Gulliksen och Göransson (2002) menar att ett 
system som direkt överlämnas till användare utan någon form av introduktion och 
support, riskerar att misslyckas, trots hur väl utvecklat gränssnitt är, och hur 
användbart systemet än vara. 
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3 Problembeskrivning 
Detta kapitel syftar till att först introducera en beskrivning över ett nationellt 
kvalitetssäkringsregisterprogram, som i denna studie kallas för Gynop. Programmet 
används i detta fall inom sjukvården, och utgör grunden undersökningen. Denna 
studie kommer att lägga fokus på en specifik del av Gynop, som kallas för 
operationsberättelsen.  

Därefter kommer problemområden att preciseras, och slutligen tas olika 
avgränsningar upp inom dessa områden. 

3.1 Problemområde/domän 
Gynop inom hälso- och sjukvården, fungerar som ett journalsystem med viktiga 
patientuppgifter. Programmet är viktigt eftersom det fungerar både som en typ av 
datajournal där patienten följs genom delar av vårdkedjan d.v.s (från operation till 
utskrivning och uppföljning) samt att de fungerar som ett nationellt kvalitetsregister.  

Gynop består av olika delar och innehåller sekretessbelagda patientuppgifter som 
enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1980:100) ska skyddas mot att 
obehöriga kan komma åt, och därför ställer det mycket höga krav på säkerheten kring 
systemet. Inom verksamheten används olika specifika medicinska terminologier som 
har stor betydelse för Gynop. 

Användarna av Gynop är främst läkare, men också sekreterare som matar in 
information i programmet. Inom denna miljö är de flesta användare ovana vid datorer, 
d.v.s. de har ingen direkt formell datautbildning och använder sällan datorer i arbetet.  

3.2 Problemprecisering 
Problemet är att många läkare, tycker att det blir ett merarbete och att 
operationsberättelsen är svår att använda, på grund av att programmets gränssnitt inte 
är optimalt utformat för att vara enkelt och anpassad för att stödja dem i deras 
arbetsuppgifter. Läkarna tror att ett förbättrat gränssnitt skulle kunna göra att 
programmet blir ett mer användbart hjälpmedel. Även Gulliksen (1996) tar upp vikten 
av en användarvänlig gränssnittdesign i specifika domäner, såsom inom sjukvården. 
Han menar att det är viktigt att ta hänsyn till den grafiska gränssnittsdesignen för att 
undvika problem som relaterar till användbarhet. Ett användbart program kan bidra 
till att läkarna inte behöver pappersdokument som ett alternativ vid sidan om 
operationsberättelsen. 

Syfte med denna studie är att via en protyp utveckla en ny designlösning för ett 
användarvänligt gränsnitt på operationsberättelsen.  

3.3 Avgränsningar 
För att begränsa undersökningsområden har jag tillsammans med ansvarig läkare valt 
ut delar av Gynop att göra studien på. Fokus kommer att läggas på 
operationsberättelsen, eftersom gränssnittet där inte är utformad för att underlätta 
inmatning av patientuppgifter.  

Den information som finns i operationsberättelsen kommer att bestå av främst de 
obligatoriska uppgifter, d.v.s. uppgifter som hänrör till förberedelse inför en 
operation, samt förberedelse av material och personal för operationen, och vidare 
dokumenterar eventuella komplikationer som kan uppstå under och efter en operation.  
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En annan avgränsning är att det inte har funnits möjlighet att koppla in databasen på 
grund av olika anledningar. 

3.4 Förväntat resultat 
Genom att tillämpa användarcentrerad gränssnittsdesign i studien, förväntas studien 
resulterar i en ny gränssnittsprototyp som löser problem som relaterar till 
användbarhet.  

Nyttan med resultatet, om studien lyckas med att utveckla ett nytt användarvänligt 
gränssnitt för inmatning av operationsberättelsen, kan utvidgas till att förbättra 
gränssnittet för övriga delar i Gynop. Det innebär att läkarna slipper förlora tid genom 
att arbeta med ett anpassat program som stödjer dem i deras arbetsuppgifter. 
Dessutom kan det underlätta lärande och reducera tiden för läkarna i utbildning och 
support. Läkarna kommer förhoppningsvis att vara mer tillfredställda och positiva till 
ett program med god användbarhet.  
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4 Metod 
Berndtsson et al. (2002) menar att efter att ha specificerat problemområden är det 
viktigt att hitta en lämplig och systematisk metod. Metoden utgör hjälpmedel, 
procedurer och teknik för att driva utvecklingsprocessen på ett logiskt och 
systematiskt sätt.  Citatet nedanför menar på att metod är forskningens själ: 

”It has been said that method is the soul of the research.” (Berndtsson et al., 
2002, s.12. 

Det finns olika typer av undersökningsmetoder, och det finns även möjlighet att 
kombinera metoder beroende på typ av undersökning. De vanligaste 
undersökningsmetoder som använts enligt Dawson (2000) är till exempel fallstudie 
och litteraturstudie. 

Eftersom problemområdet i denna studie baseras på en specifik organisation, d v s 
inom sjukvården, så har det varit relevant att tillämpa fallstudie, som undersöker 
problemet i dess egen miljö. Berntsson et al. (2002) och Dawson (2000) förklarar att 
fallstudie är en fördjupad undersökning av en situation eller problem. Enligt 
Berntsson et al. (2002) är fallstudie en lämplig metod att använda för att undersöka 
och förklara ett fenomen i dess naturliga miljö, till exempel allt från en enskild individ 
till en hel organisation.  

Berntsson et al. (2002) menar att det är viktigt att utifrån insamlad data lyfta fram 
viktiga aspekter av fallstudien, för att undersökningsvärdet inte ska minska. Genom 
en direkt intervju med läkare har specifika problem identifierats, som ligger till grund 
för utveckling av en gränssnittsprototyp. 

I fallstudien har litteraturstudien tillämpats för att få kunskaper inom ämnet, och 
intervjuer som undersöker användning av programmet. Detta ligger sedan till grund 
för kravframtagningen. Sedan har implementation varit relevant för att påvisa den nya 
prototypens egenskaper. 

I följande avsnitt 4.1-4.3 presenteras litteraturstudie, intervjuer och implementation.  

4.1 Litteraturstudie 
För att få en förståelse för användarcentrerad systemdesign används litteraturer såsom 
böcker och vetenskapliga artiklar till bakgrunden i denna studie, främst för att 
beskriva olika metodsteg i gränssnittsutvecklingsprocessen.  

Litteraturstudier är ett sätt att granska och analysera befintliga publicerade källor för 
att undersöka och ta fram relevant information för problemet. De utvalda 
vetenskapliga artiklarna är specifika för användarcentrerad systemdesign, och berör 
den offentliga verksamheten, d v s kan tillämpas inom sjukvården.  

Det finns både fördelar och nackdelar med litteraturstudier. Fördelen är att de 
vetenskapliga artiklarna kan öka kvalitén i studien, genom att stödja och bekräfta att 
studien är relevant. En annan fördel med litteraturstudie är också att det är enklare att 
få reda på vilka källor som författarna har använts i sin forskning. En nackdel med 
litteraturstudie är att det kan vara svårt att få tag på relevanta artiklar till ämnet, och 
vissa artiklar kan också vara inaktuella. Genom att granska källorna kan lämpliga 
källor väljas ut till studien. Berntsson et al. (2002) menar att det är viktigt att 
analysera källorna för att båda validera forskningens trovärdighet, och bekräfta att de 
är relevanta för vidare studie (Dawson, 2000). Relevant litteratur är att de ska stödja 
resonemanget kring ämnesområdet i denna studie.   
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4.2 Intervju 
Det finns olika typer av intervjuer. Intervjuer är enligt Gulliksen och Göransson 
(2002) innebär en större flexibilitet och en direkt kontakt mellan olika personer. 
Intervjuer är beroende av tillit, och för att kunna få ett bra värde i 
undersökningsresultatet är det viktigt att upprätta förtroende och tillit med den 
intervjuade (Berntsson et al, 2002). 

Intervjuerna i denna studie har genomförts på ett sjukhus inom Västra Götalands 
region tillsammans med en verklig användare, som i detta fall är den huvudansvariga 
läkaren. Genom att tillämpa intervjuer i läkarens egen arbetsmiljö kan det underlätta 
förståelse för problemdomänen och lättare identifiera krav. Intervjutillfällena 
baserades på en s.k. öppen intervju där läkaren direkt fick demonstrerar användning 
av operationsberättelsen. Berntsson et al. (2002) menar att olika typer av intervjuer 
har olika styrkor och svagheter. Till exempel, kan det vara en stor utmaning att 
tillämpa öppna intervjuer som används mest i kvalitativa undersökningar. Enligt 
Berntsson et al. kan det vara svårt att styra samtalet under intervjun, eftersom även om 
syftet med intervjun är tydlig, är det svårt att planera de specifika frågorna i förväg. 
Anledningen till att öppen intervju valdes var på grund av att operationsberättelsen 
innehöll sekretess belagda patientuppgifter och därför måste läkaren demonstrera 
direkt på plats. En anledning till att inte valde ”stängd intervju” som enligt Berntsson 
et al. innebär ett antal fastställda frågor som används under intervjun, var på grund av 
att den var mer begränsad och styrd. Detta skulle försvåra kravframtagningen, 
eftersom det är enklare att identifiera krav om läkaren fritt får demonstrera 
programmet medan kraven tas fram. De krav som identifierades under den öppna 
intervjun ligger till grund för design arbetet. 

4.3 Implementation  
Syfte med implementationen är enligt Berntsson et al. (2002) att påvisa vilka 
egenskaper som prototypen har, eller hur den beter sig på ett specifikt sätt. 

Berntsson et al. menar att utvärderingsmetoden måste leda till ett resultat som är giltig 
och trovärdigt. Den framarbetade prototypen jämförs med ett befintligt system, och 
utvärderas tillsammans med läkaren för att dra slutsatsen som gränssnittet på den nya 
prototypen accepteras eller inte. 
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5 Genomförande 
Detta kapitel kommer att ta upp kring identifiering av krav och mål som är underlag 
för utveckling av en ny gränssnittsprototyp för operationsberättelsen. Sedan 
presenteras olika design av användargränssnittet. Till sist presenteras en utvärdering 
av den nya prototypen som genomfördes tillsammans med läkaren att tas upp.  

5.1 Kravanalys 

För att få en rättvis bild över vilken typ av system som ska utvecklas är det viktigt att 
gå ut till användarnas verkliga arbetsplats för att identifiera krav och mål. Enligt 
Gulliksen och Göransson (2002) kommer krav och behov att förändras under 
utvecklingsarbetet. Det är viktigt att mål och krav är uppsatta på en rimlig nivå för att 
driva designarbetet i rätt riktning. 

5.1.1 Verksamhetsmål 

Målet med operationsberättelsen (även hela Gynop) är att fungera som ett hjälpmedel 
för läkarna i att mata in patientuppgifter för kvalitetssäkring. Från början var det tänkt 
att arbetet kring inmatning av patientuppgifter i programmet skulle ligga på 
läkarsekreterarens ansvar, men idag har det blivit vanligare att läkarna utför uppgiften 
själva. Den inmatade informationen ska sedan vid ett nationellt årsmöte 
sammanställas för utvecklingsarbete.   

5.1.2 Identifiering av användarprofil 

På varje verksamhet är det mening att det ska finnas både en registeransvarig läkare 
som ansvarar för registrets funktion, och en kontaktsekreterare med övergripande 
ansvar för programmet. Det finns dock inget som hindrar att alla läkare och 
sekreterare använder programmet.  

Genom intervjuer med en huvudansvarige läkare har det kommit fram till att många 
läkare upplever att det är besvärligt att mata in alla patientuppgifterna i 
operationsberättelsen. De föredrar att fylla i patientuppgifterna på pappersformulärer, 
som sedan matas in i programmet av sekreterarna.  

I framtiden är målet att läkarna direkt ska mata in information i operationsberättelsen 
utan att behöva pappersformulär vid sidan om. Det är också tänkt att patienter ska ha 
möjlighet att mata in sin egen information för att effektivisera användningen av 
programmet.  

5.1.3 Identifiering av arbetsuppgifter 

Läkarnas huvudarbetsuppgift är patientmöten och behandlingar, som ska 
dokumenteras i journalen. I sjukhusmiljön är det viktigt att patientens personliga 
integritet och sekretess uppnår en god säkerhet. Dock måste läkarna fortfarande fylla i 
patientuppgifter i pappersformulärer innan detta överförs till datajournalen.   

Den främsta anledning till att läkarna har pappersformulär vid sidan om användning 
av operationsberättelsen är att de anser att det är enklare att fylla i papperformulärer. 
Under intervjun med den huvudansvariga läkaren, framkom det att 
gränssnittsutformning på operationsberättelsen inte är tillräcklig utformad för att 
stödja och effektivisera arbetsuppgifter.  
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5.1.4 Designkriterier och användbarhetsmål 

Utifrån intervjuer och observationer har en sammanställning av ett antal krav och mål 
verkställts, som ligger till grund för en ny gränssnittsprototyp.  

De krav och mål som framkom under intervjuer med den huvudansvariga läkaren 
kommer att presenteras i avsnitten 5.1.5 och 5.1.6. 

5.1.5   Användbarhetsmål 

 
• Operationsberättelsen ska vara enkel och lätt att använda, genom att 

gränssnittet skall vara utformat på ett tydligt sätt så att användarna lätt kan 
navigera i programmet.  

• Användare ska  i ett givet sammanhang kunna använda operationsberättelsen 
effektivt, för att uppnå specifika mål på ett tillfredsställande sätt. 

5.1.6 Specifika krav 
 
• Operationsberättelsens struktur ska följa samma logiska process som när 

läkarna dikterar. 
 
• Utseende och beteende på gränssnittet skall vara konsistent, så att användare 

inte trycker fel på grund av att knapparna är för små eller för otydliga. 
 

• Dagens datum ska fördefinierats, så att användarna undviker att mata in fel 
datum. Dock ska det finnas en en kontrollfunktion för inmatning av en annan 
dag än operationen genomfördes. 

 
• Olika terminologi och begrepp som t.ex. ”Operationsinledning” ska ersättas 

med ”Anestesi” för att överensstämma med verklig användning. 
 

• Olika valalternativ ska inte placeras för nära varandra, eftersom användaren 
kan trycka på fel val av misstag.  

 
• Rullgardinsmeny ska tillämpas där det är lämplig t.ex. på 

”operationsindikation”, för att underlätta sökning efter data. 
 

• Vid val av operationstyp, t.ex. Abdominell, Laparaskopisk och Vaginal, ska 
aktuellt fält för respektive operationstyp framträda. 

 
• Vid val av ”annat” ska en fri textruta befinna sig direkt efter valet. 

 
• Vid val av ”ja” på ”operationsfält”, ska det finnas en fritext ruta, där 

användare kan beskriva fritt. 
 

• Navigering skall vara effektiv med få klick för att nå frekvent använda 
funktioner. I genomsnitt skall det inte behövas mer än ca 5 klick för att 
slutföra önskad operation. 
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5.2 Evolutionär utveckling- Iterativ design 
Fasen evolutionär utveckling enligt Gulliksen och Göransson (2002) innehåller tre 
spår (konceptuell design, interaktionsdesign och detaljerad design). Genom dessa tre 
spår växer utformningen av designen fram.  

5.2.1 Användningsscenario 

Genom att ta fram användningsscenario som beskriver användarnas arbetssituation 
kan det underlätta tänkbara designlösningar. 

Användaroll: Läkare 

Kontext: Läkare vill slippa att behöva mata in patientuppgifter i pappersformulärer, 
som sedan matas in i operationsberättelsen av sekreteraren. Läkare föredrar istället att 
själva mata in patientuppgifter i programmet, t.ex. vilken typ av operation som har 
genomförts och vilka komplikationer som uppstod under operationen mm.  

5.2.2 Navigationsstruktur 

Detta avsnitt presenterar exempel på visualisering av operationsberättelsens 
navigationsstruktur. Navigationsstrukturen (se figur 5) visar översiktligt på hur 
läkarna först logga in i Gynop, och sedan orienterar sig till respektive val för den 
tilltänkta arbetsuppgiften. 

 

 
                        Fig. 5 

I och med att fokusen har varit operationsberättelsen (Op) så har figur 5 strukturerat 
upp för den specifika delen av programmet. Vid val av operationsberättelsen kommer 
läkare sedan att kunna växla mellan olika sidor/flikar för att mata in patientuppgifter. 

5.2.3 Konceptuell design 

Den konceptuella designen ger en hög nivå av användargränssnittets utformning. 
Figur 6 visar en förenklad skiss med förklaringar till operationsberättelsen. 

Inloggning 

Sid 1 

Op
era

Sid 2 Sid 4 Sid 3 Sid 5 
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Fig. 6  

 

Denna konceptuella design av operationsberättelsen är en bas för att designa en 
detaljerad gränssnittsprototyp. Fokusen har varit att designa de specifika delarna i 
operationsberättelsen, som t.ex. placering av sidorna, ikoner, teckensnitt och fäger på 
arbetsytan.   

5.2.4 Detaljerad design av användargränssnittet.  

I dagsläget uppnår den befintliga operationsberättelsen (se appendix 1) inte de krav 
och mål som är lämplig för läkarna att på ett enkelt och smidigt sätt utföra sina 
arbetsuppgifter. Eftersom Gynop är uppbyggd av olika delar, vilket innebär att 
fokusen har varit att utveckla en specifik del av programmet. Den evolutionära 
utvecklingen som beskrivs i bakgrunden har varit lämplig i och med att det är lätt att 
välja en specifik del som ska utvecklas.   

Den användarcentrerad gränssnittsdesign prototypen kan designas med hjälp av 
papper och penna. Dock har programmet ”visuellt basic” använts för att designa 
prototypen. Det är ett lämpligt och lätt sätt att använda för att designa gränssnittet. En 
annan fördel med visuell basic är att prototypen blir tydligare och mer stilrent jämfört 
med att designa med penna och papper.  

Gränsnittet på prototypen kan inte jämföras exakt med gränssnittet på den befintliga 
operationsberättelsen, på grund av att informationen/uppgifterna i prototypen är 
begränsad till de obligatoriska uppgifterna. 

5.3 Utvärdering av prototyp  
Målet med utvärderingen är att hitta eventuella brister i den nya prototypen ur 
användarnas perspektiv, och komma med konkreta förslag och ideér till förbättringar. 
Vid utvärderingen med läkaren framkom nya krav som kan bli underlag till framtida 
utveckling av operationsberättelsen. De nya kraven var att i vissa delar t.ex. i 
”laparoskopisk operation” följde uppställningen av uppgifterna inte den logiska 
ordning som används när läkaren dikterar. Vid avsnittet för både ”laparoskopisk- och 
vaginal operation” ska samma uppgifter tillkomma i båda delarna. Detta berodde på 
det finns mängder med olika uppgifter i operationsberättelsen, och därför har det varit 
svårt att veta exakt vilka uppgifter som ska ingå i respektive del. De nya kraven är 
också att endast patientens namn och födelsedatum samt operations datum ska visas. 

Meny val 

Val av sida 

arbetsyta 
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På operationsindikationen ska det finnas fasta alternativ/värden som finns i 
”Anamnesen” (Anamnesen är en speciell funktion/del i Gynop) men detta förutsätter 
att det finns en databas.  

Ett annat krav är att ”Anestesi” (se Appendix 2: skärmbild 1) ska även innehålla 
”Operationstyp”.”Operationsklassifikationen” ska ändra namn till ”Utförd operation”.  
Till sisst är det krav på att skapa ADB-förslag (operationskod förslag) i fliken 
”Operationsavlutning” (se appendix 2: skärmbild 4 och 5). 

Eftersom den nya prototypen avser endast gränssnittet har därför uppgifterna i den 
varit främst de obligatoriska uppgifterna, men det vore önskvärt att även tillägga de 
inte obligatoriska uppgifterna för att göra en fullständig operationsberättelse. I 
framtida arbete kan förändringar av prototypen göras för att uppnå de nya kraven. 
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6 Analys 
Följande kapitel kommer att analysera och diskutera om kravspecifikationen är 
tillräckligt detaljerad för att täcka användarcentrerad gränssnittsdesign. Sedan 
kommer den nya prototypen att jämföras mot kravspecifikationen. Därefter avslutas 
kapitlet med en analys av skillnaden mellan den befintliga operationsberättelsen och 
den nya prototypen. 

6.1  Kravspecifikationen kontra användarcentrerad gränssnitts-
design 

Gulliksen och Göransson (2002) menar att för att kunna styra designprocessen mot 
rätt håll och undvika onödiga diskussioner kring designlösningen är det viktigt att 
tillsammans med lämpliga användare ta fram kraven. Eftersom den intervjuade 
läkaren har både kunskaper och erfarenheter inom verksamheten och användning av 
Gynop, har detta gett värdefull information. Kujala (2003) och Gulliksen (1996) 
menar att det är viktigt att ha med verksamhetsexperter för att fånga idéer om hur 
användarna vill förbättra ett program. Medvetenheten om att krav och mål kan 
förändras under utvecklingsarbete har bidragit till att de resultaten utifrån 
kravspecifikationen har återutvärderas med läkaren för att bekräfta att det verkligen 
stämmer med förväntningar.  

De flesta specifika kraven har varit tillräckligt tydliga för att designa en ny 
gränssnittsprototyp, men i vissa krav (till exempel, ”Navigering skall vara effektiv 
med få klick för att nå frekvent använda funktioner”) har det varit svårt att förutsäga 
exakt hur många klick läkarna kommer att utföra. Detta kan tolkas som att de 
specifika kraven borde kompletteras med en mer detaljerad beskrivning av de 
funktioner som ingår i operationsberättelsen, till exempel hur läkaren kan söka och får 
information i programmet och vilka åtgärder kan de vidta vid fel. På grund av att 
fokus har varit att endast designa gränssnittet har kravspecifikationen blivit begränsad 
inom det området. Den har inte heller någon koppling till databasen i och med att det 
är en prototyp.   

En annan viktig aspekt är att det främst är den huvudansvariga läkaren som har varit 
med under framtagning av kravspecifikationen. Detta påverkar i sin tur prototypen, 
eftersom kravspecifikationen har varit underlag för en ny design för 
operationsberättelsen. Om det hade funnits möjligheten till att involvera flera läkare 
och andra användare hade kravspecifikationen troligtvis blivit annorlunda och därmed 
även prototypen. 

6.2   Prototypen kontra kraven 
Behovet av välutvecklat och anpassat IT-stöd är en av de många viktiga faktorer för 
utveckling inom sjukvården. Gulliksen och Göransson (2002) och Mayhew (1999) 
samt flera andra forskare, betonar vikten av att utveckla ett system som uppfyller 
användarnas krav. 

Inom den specifika domänen (t.ex. sjukvården) är det enligt Gulliksen (1996) viktigt 
att tänka på användarvänliga gränssnitt i de applikationer som ska utvecklas. 
Motiveringen är att uppnå användbarhetsmål, som kan underlätta för användare i ett 
specifikt sammanhang. De användbarhetsmål som identifierats i studien är för det 
första att förbättra arbetssituationen för användaren genom att reducera stress och öka 
tillfredställelse; och för det andra att underlätta förståelse och användning av 
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operationsberättelsen för användaren, vilket reducerar kostnader för utbildning och 
support. Möjligheten med att uppnå dessa uppsatta mål, förutsätter att 
operationsberättelsen ska kunna uppnå de uppsatta specifika kraven.  

Nedanstående (tabell 1), visar på i vilken grad den nya prototypen uppnått kraven. De 
krav som har uppnåtts helt, betyder att gränssnittet på prototypen är utformad så att 
den uppfyller kraven på ett tydligt sätt. De krav som har uppnåtts delvis, innebär att 
det finns begränsningar, som bidrar till att visa krav kan inte designas så att de uppnå 
sin optimala funktion 
 

Specifika Krav Kravuppfylld:  

helt, delvis, inte 

Operationsberättelsens struktur ska följa samma logisk 
process som när läkarna dikterar. 

delvis 

 
Utseende och beteende på gränssnittet skall vara 
konsistent, så att användare inte trycker fel pga. att 
knapparna är för små eller för otydliga. 

helt 

Dagens datum ska fördefinierats, så att användarna 
undviker att mata in fel datum. Dock ska det finnas en 
en kontrollfunktion för inmatning av en annan dag än 
operationen genomfördes. 

delvis 

Olika terminologi och begrepp som t.ex. 
”Operationsinledning” ska ersättas med ”Anestesi” för 
att överensstämma med verklig användning. 

helt 

 
Olika val alternativ ska inte placeras för nära varandra,  
eftersom användaren kan trycka på fel val av misstag. 
  

helt 

 
Rullgardinsmeny ska tillämpas där det är lämplig t.ex. 
på ”operationsindikation”, för att underlätta sökning 
efter data. 

helt 

 
Vid val av operationstyp, t.ex. Abdominell, 
Laparaskopisk och Vaginal, ska aktuellt fält för 
respektive operationstyp framträda. 

helt 

 
Vid val av ”annat” ska en fri textruta befinna sig direkt 
efter valet. 

helt 

 
Navigering skall vara effektiv med få klick för att nå 
frekvent använda funktioner. I genomsnitt skall det inte 
behövas mer ca 5 klick för att slutföra önskad operation. 

delvis 

Tabell 1: Graden av kravuppfyllnad för prototypen.  
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6.3 Befintlig operationsberättelse kontra den nya prototypen 
Den befintliga operationsberättelsen innhåller mängder med information som inte 
alltid används då läkarna dikterar en fullständig operationberättelse. Den är inte 
strukturerat på ett enkelt och logiskt sätt vilket bidragit till ett ostrukturerat och rörigt 
gränssnitt.  

Den nya prototypens gränssnitt är begränsat till de obligatoriska uppgifterna som 
läkaren i nuläget för in på pappersformulär. Dock finns det alltid möjlighet att lägga 
till ytterligare uppgifter som underlag för en fullständig operationsberättelse.  

En annan viktigt skillnad är strukturen i operationsberättelsen. Genom att kategorisera 
patientuppgifterna i olika sidor beroende på typ av information (t.ex. anestesi och 
operationsfält) kan det underlätta navigering och uppnå enkelhet samt elegans. Till 
skillnad från den befintliga operationsberättelsen, där det står ”sidor”, är det därför 
inte lätt att veta vad som finns i de respektive sidorna.  

Den nya prototypen har skapat utefter uppsatta krav och önskningar, och 
medvetenheten har varit att bevara grunden i operationsberättelsen för att inte den ska 
skilja sig avsevärt från övriga delar av Gynop. Risken finns annars att läkaren kan bli 
förvirrad om den nya gränssnittsdesignen skiljer sig avsevärt från de övriga delarna.  

Denna jämförelse mellan den befintliga operationsberättelse och den nya prototypen 
är en utvärdering utifrån en användarcentrerad systemdesign. Eftersom 
användarcenterad systemdesign är en iterativ process är det viktigt att använda 
prototypen för att utvärdera och visualisera designlösningar (Guliksen & Göransson, 
2002).   
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7 Resultat 
Följande kapitel redovisar resultaten utifrån problemställningen. Kapitlet inleds med 
att ta upp kring kravspecifikationen som har varit relevant för gränssnittsdesignen. 
Därefter presenteras ett exempel på en del av den nya prototypen. 

7.1 Framtagning av kravspecifikationen  
Utifrån intervjuer med den huvudansvarige läkaren har en rad specifika krav kommit 
fram som har varit relevanta för utveckling av en ny gränssnittsprototyp. De specifika 
kraven har fungerat som designkriterier för att mätas mot användbarhetsmålen, och 
beskrivs i avsnitt 5.1.6 . 

7.2 Den nya prototypen 
En del av en god användbarhet är att gränssnittet ska vara enkelt och lätt att navigera 
i. Den nya prototypen har visat sig vara enkel och tydlig efter att ha utvärderat och 
mäts mot kravspecifikationen. För att uppnå enkelhet och elegans har strukturen på 
prototypen designats så att det blir tydligt. Till exempel har varje flik/sidor fått ett 
namn, exempelvis ”Anestesi”, som är bekant med användarens terminologi. Inom 
varje flik/sida finns sedan patientuppgifterna för respektive del, för att underlätta 
navigeringen.  

Ett exempel på en del av den nya prototypen visas i figur 7. I övrigt, se Appendix 2 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7  

Genom att tillämpa användarcentrerad gränssnittsdesign i studien har detta resulterat i 
att ett nytt användarvänligt gränssnitt för inmatning av operationsberättelsen. Den nya 
prototypen som framtogs i samverkan med läkaren, innebär fördelar som att 
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underlätta inmatning av patientuppgifter. Den nya prototypen används för att stämma 
av och jämföra med den befintliga operationsberättelsen i syfte att säkerställa 
användbarhet och lägga grunden för ett användarvänligt gränssnitt som uppfyller de 
uppsatta krav och förväntningar. Prototypen kan fungera som utgångspunkt för 
framställning av framtidens utveckling av operationsberättelsen.  
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8 Diskussion 
Detta kapitel kommer att ta upp en diskussion och reflektion kring resultat och 
erfarenheter. Avslutningsvis kommer förlag till vidare arbete att tas upp. 

8.1 Diskussion kring resultatet 

Fallstudien som inkluderar intervjuer med verkliga användare har gett goda grund för 
en större förståelse till att designa prototypen för ett ny användargränssnitt för 
operationsberättelsen. Den nya prototypen har skapats utefter de uppsatta specifika 
kraven och samtliga krav har nästan uppnåtts helt. En jämförelse mellan gränssnittet 
på den befintliga operationsberättelsen och gränssnittet på prototypen, visar bl.a. på 
att gränssnittet på prototypen är enklare och tydligare i strukturen. Resultatet av denna 
studie kan förhoppningsvis föras vidare till andra läkare inom hälso- och sjukvården 
samt till utvecklare av applikationer för att utvärderas, och genom utvärderingen kan 
de sedan skapa förbättringar i nästa version av operationsberättelsen. 

En positiv styrka i utvärderingen är att identifiera brister i prototypen ur läkarens 
perspektiv, för att sedan kunna ta fram konkreta förslag till förbättringar. En 
utvärdering som enbart grundar sig på tyckande blir lätt ytlig och oanvändbar. Vid 
utvärderingen med läkaren framkom nya konkreta krav som på grund projektets 
omfattning och tidsbegränsning får ligga som underlag för framtida vidareutveckling 
mot en fullständig operationsberättelse. Den information som skapades i prototypen 
var främst de obligatoriska uppgifterna, men även vissa icke obligatoriska uppgifter. 
Eftersom syfte och fokus har varit att designa enbart gränssnittet och principerna var 
därför lika oavsett vilken information som lades in i operationsberättelsen. För att få 
en fullständig operationsberättelse ska både obligatoriska och icke obligatoriska 
uppgifter finnas med, samt att de ska kopplas mot en databas för att integrera 
operationsberättelsen med andra delar av Gynop.  

Genom att involvera läkaren under utvecklingsfasen, kan han både känna sig delaktig, 
och det blir mer kvalité i prototypen. Kujala (2003) behandlar i sin studie att det dock 
är en utmaning att involvera användare under utvecklingsarbete. Det kan lätt uppstå 
missförstånd på grund av att utvecklaren och användare inte alltid förstår varandra rätt 

När det gäller metodvalet fanns det både fördelar och nackdelar, som kan ha påverkat 
resultatet. En fördel med direktintervjuer med läkaren är att det underlättade förståelse 
för hur de använder programmet och vilka problem som förekom. En nackdel var att 
det var svårt att planera intervjun i förväg eftersom läkaren var tvungen att 
demonstrera användning av programmet direkt på plats. Resultaten utifrån 
kravidentifikationen blev beroende av läkarens svar och visningar. En annan svårighet 
var att både observerar och styra samtalet under intervjun.  

En annan viktig aspekt som kan ha påverkat resultat är att det kunde ha blivit 
annorlunda om det hade funnits möjligheter till att involvera flera användare till 
programmet. Genom att involvera flera användare och därmed få en större 
urvalsgrupp, kan andra specifika krav komma fram som kan påverka gränssnittet. 

8.2 Mina reflektioner och erfarenheter 
I början av projektet kändes det väldigt omfattande på grund av den begränsade tiden, 
men när arbetet väl var igång och med hjälp av uppmuntran och handledning från min 
handledare har arbetsprocessen flytat på.   
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Det var svårt i början att sätta sig in i programmet, eftersom jag aldrig hade arbetat 
med den tidigare. Förståelsen underlättades av att jag är sjuksköterska och därmed 
hade vissa kunskaper i den specifika domänen. Dock var det många gånger svårt att 
förstå hela den arbetsprocess som läkaren utförde. 

Det har också varit svårt att ha regelbunden kontakt med läkaren på grund av olika 
anledningar, men de gånger kontakten ägde rum gav det värdefull information som 
har underlättat designen.  Det som kändes mest svårast var att förbereda sig inför 
mötet med läkaren, d.v.s att veta vilka frågor som ska ställas för att identifiera 
problemen. Det har dock fungerat bra i och med att läkaren har erfarenheter och 
kunskaper, och därför har kunnat förevisa programmet på ett bra sätt.  

När det gäller kravframtagningen har medvetenheten hos mig alltid varit att kraven 
kan förändras under utvecklingen. Detta hade tydligen skett i slutet av 
utvecklingsprocessen, vilken gjorde det svårt att ändra i den nya designprototypen på 
grund av tidsaspekten.  

Ett problem som uppstod under designfasen var att det inte fanns möjlighet att få 
tillgång till samma Gynop som läkarna använder. Det fanns istället ett ”test program” 
som var begränsat. Därför kunde det lätt bli fel och svårt att hitta rätt skärmbild för att 
utveckla.    

Om jag skulle göra om projektet och hade tillräckligt med tid skulle jag definitivt ha 
involverat flera användare. Detta för att få en större urvalsgrupp, och därmed andra 
synviklar och ideér till att designa en ny gränssnittsprototyp. En annan viktig aspekt är 
att om möjligt skaffa sig förkunskaper om operationsberättelsen för att lättare sätta sig 
in i den, och därmed spara tid.  Ytterligare en viktig aspekt som jag skulle ha tänkt på 
är att skriva ner all muntlig överenskommelse med användare, så att i fall det skulle 
uppstå oenighet och missförstånd i projeket, så finns det alltid ett överenskommet 
dokument som underlag att utgå ifrån.   

8.3 Förslag till vidare arbete 
I och med att användarcentrerad gränssnittsdesign har blivit en viktig aspekt att belysa 
inom utveckling av olika IT-stöd, behövs det fler studier inom området. Förutom 
Gynop, finns det inom sjukvården mängder med IT-stöd som behöver vidareutvecklas 
för att anpassas till användares behov.  

Syfte med denna studie har varit att utveckla prototyper för en ny 
användargränssnittsdesignlösning, för att underlätta användning av 
operationsberättelsen på ett effektivt och tillfredställande sätt. Därför kan den nya 
prototypen ligga till grund till vidareutveckling av en fullständig operationsberättelse. 
När det gäller vidareutveckling av operationsberättelsen finns det fortfarande 
specifika krav på hur den kan förbättras ytterligare, se avsnitt 5.3. 

Förutom operationsberättelsen finns det även andra delar i Gynop som behöver 
utvecklas, t.ex. att förbättra gränssnittet för de övriga delar i programmet. Den 
iterativa utvecklingen kan fortsätta tills ett fullständigt Gynop har utvecklats. 

Andra aspekter som kan tänkas studeras inom användarcenterad systemdesign är att 
undersöka olika faktorer som kan påverka förutsättningarna att utveckla ett 
användarcenterad och anpassad IT-stöd inom olika organisationer. 
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Appendix 1 

Presentationen av den befintliga operationsberättelsen 

 

Skärmbild 1 

 

 

Skärmbild 2 
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Skärmbild 3 

 

 

 

 

Skärmbild 4 
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Appendix 2 

Presentationen av den nya prototypen 

Skärmbild 1 
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Skärmbild 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärmbild 4 
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Skärmbild 5 

 

 

 

 


