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Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to examine the 

user experience of Narhalsan.se, the website of the 

regional public primary healthcare organisation, as 

well as forward suggestions on how different aspects 

on the website can be developed to improve the user 

experience. To evaluate the user experience on 

Närhälsans website we’re using both quantitative and 

qualitative methods, such as a survey as well as 

Contextual Inquiry in combination with think-aloud. 

The methods used are followed out from a usability 

perspective, and are focused on the needs, preferences 
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1 Introduktion 

Det finns ingen standardiserad metod för hur en lyckad webbplats är uppbyggd 

utan det är någonting som skiljer sig beroende på företagets syfte och 

användarnas mål. Skillnaderna mellan en framgångsrik webbplats och en 

verkningslös rotar sig i en rad olika aspekter som även skiljer sig beroende på 

målgruppens förutsättningar, erfarenheter och behov. Därför bör en framgångs-

rik webbplats alltid ha sin grund i användarnas behov och önskemål snarare än 

konservativa föreställningar kring vilka faktorer som spelar in. Många företag 

eftersträvar belåtna och återkommande kunder och därför kan med fördel stort 

fokus ligga på user experience1 vid utvecklingsprocessen av en ny webbplats. 

En lyckad user experience lägger i många fall grunden för en webbplats 

framgång och slagkraft. Det är någonting som ska tas i beaktande både under 

skapandeprocessen och efter produktens lansering. 

User experience är en forskningsinriktning som lyfter fram vikten av ett gott 

samarbete mellan människa och system. Det inkluderar användarnas upplevelser 

och intryck av en viss produkt både innan, under och efter ett webbplatsbesök. I 

många fall har användarna redan bildat sig en uppfattning kring verksamhetens 

tjänster, produkter och erbjudanden innan hen besöker webbplatsen. Det innebär 

att webbplatsens roll att övertyga användarna är inte den enda avgörande faktorn. 

Schrepp, Pérez Cota, Gonçalves, Hinderks och Thomaschewski (2016) anser att 

en webbplats kan uppnå framgång om utvecklaren har ett stort fokus på user 

experience för att genom det kunna täcka in användarnas alla behov och 

önskemål, med förhoppningen att det ska leda till tillfredsställda och åter-

kommande användare. 

Följande studie är en utvärdering av hur väl anpassad Närhälsans webbplats är 

ur ett user experience perspektiv. Närhälsan är den största offentligt drivna 

primärvården i hela Sverige och uppsöks av personer som önskar ta del av 

information kring hälsofrågor och kring vilka mottagningar som finns till-

gängliga och öppna i deras närhet. Närhälsans webbplats rör sig inom den genre 

av webbplatser som är öppna för allmänheten och som besöks av användare i 

olika åldrar samt med olika förutsättningar och behov. Schrepp et al. (2016) 

beskriver att en omfattande webbplats som inkluderar en stor och heterogen 

målgrupp kräver en god user experience för att täcka in samtliga användares 

behov och därigenom bli framgångsrik. 

Undersökningsmetoderna i fokus i den här studien är en enkät som skickas ut till 

personer från Närhälsans användargrupp samt en Contextual Inquiry (CI) som 

kombinerar en kvalitativ intervju med en observation av användarnas 

navigeringsmöjligheter på webbplatsen. 

                                                 

1 I denna studie har vi valt att inte översätta user experience till svenska för att tydliggöra att det 

är ett begrepp vi talar om. 
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1.1 Bakgrund 

Följande studie består av en undersökning av Närhälsans nylanserade webbplats 

(www.narhalsan.se). Närhälsan är Västra Götalands offentligt drivna primär-

vård. Det är även den största offentligt drivna primärvården i hela Sverige. 

Närhälsan inkluderar en rad olika verksamheter så som vårdcentraler, 

ungdomsmottagningar, rehabmottagningar, jourcentraler, barnavårdcentraler, 

barnmorskemottagningar och barn och ungdomsmedicin (Närhälsan, 2017b). 

Tidigare var verksamheterna separerade från varandra med separata webbplatser 

kopplade till fem geografiskt indelade primärvårdsområden. År 2012 

omorganiserades den offentliga Primärvården i Västra Götaland genom en 

sammanslagning av fem primärvårdförvaltningar till en och samma koncern. 

Koncernen infördes 2013 och är det vi idag kallar för Närhälsan. All tidigare 

existerande information på de enskilda enheternas webbplatser sammanfogades 

därför till narhalsan.se (Västra Götalandsregionen, 2011). 

Några år efter att den nya koncernen bildats och den nya webbplatsen lanserades 

framkom uppenbara svårigheter med navigering och användning av webb-

platsen. Informationen ansågs vara otydlig, navigeringen svår och webbplatsen 

saknade ett enhetligt utseende. I och med konstaterandet av webbplatsens brister 

påbörjade Närhälsan kommunikationsavdelning utvecklingen av den nya webb-

platsen 2015. Planen var att publicera den nya webbplatsen 2016 men 

komplikationer resulterade i uppskjutningar av lanseringen. Närhälsans nya 

förbättrade webbplats lanserades således istället i slutet av mars 2017 

(Närhälsan, 2017a). Studien är den första undersökningen kring användarnas 

user experience på Närhälsans nya webbplats och ska utvärdera huruvida 

utvecklingen av den nya webbplatsen har löst de tidigare problem. 

Valet av Närhälsan som uppdragsgivare för följande studie grundar sig i att en 

av författarna till studien, Lea Greim, var anställd som vårdadministratör på 

Närhälsan. Närhälsan informerade sina medarbetare om lanseringen av den nya 

webbplatsen, vilket väckte Leas intresse att genomföra en undersökning kring 

förbättringar av webbplatsen och studera huruvida den nylanserade webbplatsen 

uppnår kriterierna för en god user experience. Det finns en medvetenhet kring 

utförandet av studien från Närhälsans sida men studien är fristående från Leas 

anställning. Lea har varken någon beslutsfattande roll i verksamheten och inte 

heller något ansvar för utvecklingen av deras webbplats.  

Med tanke att lanseringen skedde i slutet av mars 2017 har webbplatsens 

användning i den nya layouten inte funnits längre än en månad vid studiens 

genomförande som leder till en begränsad planering för studiens genomförande. 

Uppdragsgivaren önskade få ett tidigt första intryck av den nya webbplatsen efter 

lanseringen utan specifika krav på utförandet av studien. Syftet med studien är 

således inte att lösa något aktuellt problem utan snarare att undersöka Närhälsans 

webbplats som den såg under tiden vi utförde studien för att upptäcka möjliga 

framtida problem. Kontakt med Närhälsan togs via mejl med kommunikations-

avdelningen (se bilaga A). 
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1.2  Problembeskrivning 

Närhälsan har en bred och mångfacetterad målgrupp (se kapitel 1.4) med olika 

förutsättningar, behov och mål med sina besök på webbplatsen. Det innebär att 

Närhälsan behöver tillhandahålla en positiv user experience för användare från 

flera olika användargrupper via en och samma webbplats. Webbplatsen har 

information kring hälsofrågor och mottagningar som intresserar både aktuella 

samt möjliga framtida besökare. Schrepp et al. (2016) beskriver svårigheterna 

med att utveckla webbplatser med en bred målgrupp samt betonar vikten av att 

vara medveten om att alla användare som besöker en webbplats har olika mål, 

behov, förmågor och färdigheter som leder till att de upplever webbplatsen på 

olika sätt. Aziz (2014) menar även hon att när en användargrupp skiljer sig i kön, 

ålder, utbildningsnivå och tekniska färdigheter så kommer webbplatsen att 

upplevas och uppfattas på olika sätt av olika användare.  

Målet med nya webbplatsen är att användarna ska uppleva webbplatsen som an-

vändbar, lättnavigerad och att webbplatsen tillgodoser alla användarnas behov 

(Närhälsan, 2017a). Aziz (2014) skriver i sin artikel att syftet med många webb-

platser både är att kommunicera och informera kunderna om företagets tjänster. 

Webbplatsen är ett sätt för företag att marknadsföra sina tjänster och produkter 

till nya och gamla kunder. Närhälsan använder sin webbplats som ett viktigt 

kommunikationsverktyg där de publicerar viktig information kring enheterna 

som är anslutna till koncernen. Johnson och Norris Martin (2014) betonar att det 

är av stor vikt för hälsoorganisationer att känna till vad konsumenterna önskar 

få ut av en webbplats för att kunna tillhandahålla rätt information. Utöver att 

undersöka vad användarna önskar sig av en webbplats behöver webbplats-

utvecklarna även förutsäga användarnas behov. Användarna vet inte alltid vad 

de vill ha utan det blir upp till företaget att förutsäga och uppfylla användarnas 

behov. 

Närhälsans mål är att sidan ska vara anpassad till samtliga användare för att 

informationen som sprids ska nå fram till samtliga besökare. Närhälsan vill att 

webbplatsen ska uppfylla användarnas önskemål och att de tydligt och enkelt 

kan navigera på sidan för att hitta informationen de söker (Närhälsan, 2017a). 

Rosenfeld, Morville och Arango (2015, s. 31) förklarar vikten av att designa 

utifrån användarnas behov och önskemål. Vid skapandet av en webbplats bör 

fokus alltid ligga på användaren, innehållet och sammanhanget. En god designad 

webbplats kan komma att resultera i att besökaren kommer att stanna kvar på 

sidan och även återkommer i framtiden.  

Närhälsan har en stor mångfacetterad målgrupp med stora skillnader i behovet 

av att besöka Närhälsans webbplats. Utmaningen med en stor målgrupp blir att 

webbplatsens design bör ta hänsyn till alla användarna. Aziz (2014) menar när 

en användargrupp skiljer sig i kön, ålder, utbildningsnivå och tekniska färdig-

heter så finns det olika uppfattningar inom grupperna vilket leder till att det blir 

svårare att uppnå allas behov och önskemål med en och samma webbplats. 

Schrepp et al. (2016) beskriver samma i sin artikel och nämner att alla användare 

som besöker en webbplats har olika mål, behov, förmågor och färdigheter som 

leder till att de upplever webbplatsen olika.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att analysera Närhälsans webbplats utifrån ett user 

experience perspektiv, med fokus på struktur, innehåll och estetik samt att ta 

fram ett utvecklingsförslag för webbplatsen. 

 Frågeställningar: 

1. Hur är målgruppens user experience (struktur, innehåll och estetik) på 

Närhälsans webbplats?  

2. Utifrån målgruppens user experience, hur kan Närhälsans webbplats 

förbättras utifrån ett user experience perspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

Syftet med Närhälsans webbplats är att ge användarna lättillgängliga kontakt-

uppgifter till olika mottagningar och vårdcentraler, möjlighet till tidsbokning 

samt delgivning av information kring olika sjukdomar och åkommor. Deras 

förhoppningar är att den nylanserade webbplatsen ska vara lättanvänd och-

lättnavigerad, ha en tydligare kommunikation mellan Närhälsan och användarna 

samt fungera problemfritt för mobila enheter. De har en stor och mångfacetterad 

användargrupp som inkluderar en stor del av samhället. 

Närhälsan har i sin studie från 2015 tagit ut fyra stycken olika målgrupper som 

alla innehar olika anledningar till att besöka deras webbplats. Målgrupperna som 

identifierades var patienter, vårdgrannar, medarbetare och presumtiva med-

arbetare. Målgruppen i fokus för följande studie är användare med ett potentiellt 

behov av att ta del av information kring hälsofrågor och mottagning från 

Närhälsans webbplats. Det inkluderar personer i olika åldrar och med olika förut-

sättningar, både redan vana användare av Närhälsans tjänster samt eventuella 

nya besökare. Användarna utvalda för studien tillhör, eller har möjligheten att 

tillhöra, gruppen patienter som är Närhälsans mest prioriterade målgrupp. 

Eftersom alla människor har möjligheten att tillhöra målgruppen patienter har 

inte någon skillnad gjorts på olika personer, utan målet har varit att få en så stor 

bredd på studiedeltagare som möjligt. Patienter är de användare som besöker 

webbplatsen med syfte att ta del utav information kring olika sjukdomar, göra 

en tidsbokning eller hitta närmaste vårdcentral eller mottagning. Patienter är en 

bred och omfattande målgrupp och därav följer även valet med user experience 

eftersom webbplatsen behöver vara lättanvänd och lättnavigerad för personer i 

olika åldrar, med olika etnicitet samt med olika förutsättningar och behov. 

Följande studie kommer att utföras med fokus på användarnas åsikter utvalda 

från Närhälsans patienter. Det är även möjligt att vidareutveckla studien genom 

att inkludera tidigare forskning, analyser av andra webbplatser samt förut-

sägningar, något som emellertid inte är fokus i följande undersökning. 
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1.5 Disposition 

Tidigare forskning och analysverktyg: Kapitlet presenterar tidigare forskning 

kring user experience samt ger en inblick i den webbplatsgenre, vård och hälsa, 

som Närhälsans webbplats tillhör. Dessutom presenteras en sammanfattning av 

tidigare utförda studier och forskning tillsammans med vårt valda analysverktyg. 

Metod och material: I det här kapitlet ges en omfattande presentation av de 

metoder vi valde att använda oss av i vår studie. 

Resultat: Kapitlet presenterar resultaten som framkom av de valda under-

sökningsmetoderna. Den kvalitativa Contextual Inquiry metoden samt den 

kvantitativa enkäten presenteras som två separata avsnitt för att tydliggöra 

skillnaderna i resultat mellan de båda undersökningarna. 

Analys: I det här kapitlet presenteras en analys kring de resultat som framkom 

av de valda undersökningsmetoderna. 

Utvecklingsförslag: Kapitlet presenterar konkreta förslag på hur Närhälsans 

webbplats kan vidareutvecklas utifrån ett user experience perspektiv. Ut-

vecklingsförslagen grundar sig i resultatet och analysen av den insamlade datan. 

Avslutande diskussion och slutsatser: I kapitlet summerar vi vår studie med 

avseende på problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Vi diskuterar kring 

eventuella begränsningar i studien, presenterar slutsatser samt kommer med 

förslag till vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning och analysverktyg 

Närhälsan har en bred och mångfacetterad målgrupp vilket resulterar i ut-

maningen med att inkludera samtliga användares behov med en och samma 

webbplatsdesign. Lösningen på problemet kan vara user experience. Schrepp et 

al. (2016) menar att utvecklingen av en webbplats för en bred målgrupp bör 

inkludera user experience för att nå framgång. I annat fall är risken stor att ute-

sluta vissa användare trots ambitionen att inkludera alla.  

Målet med följande utvärdering är således att klargöra betydelsen av user 

experience genom att finna relevant information om ämnet. Webben är en 

ständigt växande och föränderlig marknad där stora förändringar sker inom 

loppet av några år. Det innebär att artiklar rörande user experience inte bör vara 

mer än några år gamla för att ha relevans för den aktuella utvecklingen och 

studien av Närhälsans webbplats. Forskningen innefattar även information kring 

den webbplatsgenre och grupp som Närhälsan tillhör för att få djupare förståelse 

för vad användarna förväntar sig då de besöker en webbplats av den här genren. 

Genom att kombinera tidigare forskning tillsammans med de studier som 

genomförs i det här arbetet ökar förutsättningarna för ett korrekt och omfattande 

resultat. 

Den tidigare forskning som vi har använt oss av som bakgrund för vår studie 

hittade vi via söktjänsten Summon. Summon är ett verktyg som underlättar 

sökning av artiklar och böcker via Högskolan i Borås biblioteks litteratur-

samling. I vår studie har vi främst använt oss av forskningsartiklar men även ett 

fåtal böcker. Efterforskningarna påbörjades med en så kallad utökad sökning där 

målet var att enbart få fram vetenskapliga artiklar från 2012 och framåt. 

Sökningen gav för få artiklar, därför beslöt vi att stryka tidsgränsen, vilket 

resulterade i betydligt fler resultat.  

Studiens fokus ligger på user experience samt den genre av webbplatser som 

Närhälsans webbplats tillhör. I det här kapitlet är resultatet av våra efter-

forskningar uppdelade under fyra rubriker; User experience (2.1), Webbplats-

genre (2.2), Sammanfattning samt Analysverktyg (2.3).   

2.1 User experience 

Närhälsan är en webbplats som är öppen och tillgänglig för användare med olika 

förutsättningar, behov och önskemål. Schrepp et al. (2016) beskriver hur 

användarnas förmågor och förutsättningar påverkar hur de uppfattar webb-

platsen och huruvida de finner den lättanvänd eller svårnavigerad. Utvecklingen 

av webbplatsen blir betydligt svårare om det finns olika användargrupper. Det 

är någonting som även Roy och Crabbe (2015) tar upp i sin artikel där de 

diskuterar vikten av användbarhet på en webbplats. Författarna anser att en 

webbplats bör vara enkel för användarna att använda redan vid första besöket för 

att dem ska stanna kvar. Användarnas förståelse och behov med Närhälsans 

webbplats behöver bli uppfylld eftersom informationen den delger om åkommor, 

sjukdomar och andra hälsofrågor är av stor betydelse. Användarna behöver få en 

känsla av trygghet och ansvar av webbplatsen för att känna att de kan lita på 

webbplatsens information.   
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Roy och Crabbe (2015) beskriver hur user experience påverkas av olika faktorer 

beroende på användarnas förutsättningar, men att de alla bör inkluderas för att 

uppnå en framgångsrik och tilltalande webbplats. De anser att en webbplats 

användbarhet påverkas av såväl dess navigeringsmöjligheter och layout som 

språk och grafik. Roy och Crabbe (2015) och Schrepp et al. (2016) har således 

både liknande åsikter kring user experience och användbarhet samt kring det 

faktum att en framgångsrik webbplats bör vara anpassad för att uppnå samtliga 

användares behov och förutsättningar. Även Sharp, Rogers och Preece (2015) 

skriver om hur en lyckad webbplats bör uppfylla olika punkter för att skapa en 

så tillfredsställande och positiv user experience som möjligt. Utöver de punkter 

som Roy och Crabbe (2015) tar upp med språk, layout, navigering och 

informationsarkitektur tar Sharp et al. (2015, s. 19) även upp vikten av säkerhet 

i hur trygg användaren känner sig med att använda webbplatsen samt 

trovärdigheten av dess innehåll. 

Platt (2016) fastslår i sin bok att user experience och ux design inkluderar 

betydligt mer än bara färg och form.  Samtliga delar såsom layout och navigation 

bör inkluderas i utvecklingen för en god user experience för att skapa en design 

som tilltalar användarna och uppnår deras behov och samtidigt är skapat utifrån 

deras förutsättningar och önskemål. Platt anser även att user experience sträcker 

sig längre än endast det som är synligt på webbplatsen utan att det även 

inkluderar de produkter och den service som företaget bakom webbplatsen 

erbjuder sina användare. User experience bör vara en självklar del vid 

utvecklandet av en webbplats. Samtidigt krävs det undersökningar för att 

klargöra användarnas önskemål och behov med webbplatsen för att kunna 

designa utifrån det. Det är omöjligt att skapa en god user experience utan ett nära 

samarbete med användarna genom olika undersökningar. Platt (2016) beskriver 

i sin bok vikten av att webbplatsutvecklaren inte ska anta användarnas önskemål 

utan även testa dem. För oavsett hur kunnig webbplatsutvecklaren är så är det 

utifrån användarnas behov och förutsättningar som webbplatsen bör anpassas. 

Närhälsans webbplats syfte är att finnas till för sina användare och att delge 

information som efterfrågas av de olika användargrupperna. Det innebär att 

webbplatsens design och utseende bör vara utvecklad med användarna i fokus 

snarare än koncernen. Sharp et al. (2015, s. 22-23) beskriver user experience som 

det som användarna känner och upplever medan de besöker webbplatsen. De 

konstaterar att user experience handlar om användarnas perspektiv, känslor och 

förhoppningar på en produkt snarare än på hur användbart systemet är överlag. 

Vad som är en fungerande webbplats skiljer sig beroende på målgrupp och deras 

relation till produkten och därmed påverkas även user experience. 

An overarching goal of interaction design is to develop products that elicit positive 

responses from users, such as feeling at ease, being comfortable, and enjoying the 

experience of using them - be it a washing machine or a flight deck. (Sharp, Rogers 

& Preece, 2015, s. 131). 

Interaktionsdesign och user experience handlar om att klargöra användarnas 

önskemål med en webbplats och sedan planera skapandeprocessen utifrån de 

resultat, något som även Rosenfeld et al. (2015, s. 31) tagit upp i sin bok. De 

förklarar vikten av att designa utifrån användarna och klargör att fokus alltid bör 

ligga på användaren, innehållet och sammanhanget. Rosenfeld et al. (2015,  
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s. 25) förklarar att en svårnavigerad webbplats i många fall leder till förlorade 

användare eftersom de inte förstår vad som befinner sig på webbplatsen. 

Närhälsans webbplats bör inte vara svårnavigerad eftersom de har en stor 

mångfacetterad målgrupp med olika behov och en webbplats som delar viktig 

information till användarna. 

I likhet med Platts (2016) beskrivning av user experience kommer även Garrett 

(2006) fram till att den övergripande känslan användaren får av webbplatsen är 

avgörande för user experience. Garrett (2006) beskriver i sin artikel betydelsen 

av user experience och dess vikt vid utvecklandet av olika produkter, främst 

webbplatser. Modellen som Garrett tagit fram för utformningen av en optimal 

user experience för användarna på en webbplats består av fem olika steg (Garrett, 

2006, s. 37). Han utgår från att alla webbplatser innehåller en kombination av 

funktionella och informativa delar som båda behöver utvecklas från grunden. 

Garrett (2006) skriver att utvecklandet av en webbplats sker i fem steg där det 

första steget både innefattar verksamhetens mål samt användarnas behov och 

önskemål. Andra steget kallas för scope, där en avgränsning sker kring vilka 

olika funktioner och innehåll som ska finnas på webbplatsen, till exempel om 

webbplatsen ska vara responsiv eller inte. Tredje steget inkluderar webbplatsens 

struktur, där informationsarkitektur och interaktionsdesign skapar grunden för 

en funktionell navigation. Baserat på den avgörande informationsarkitekturen i 

det tredje steget byggs sedan i det fjärde och efterföljande steget skelettet för 

webbplatsen, där skärmnavigering och positionering av bild och text fastställs. 

Sista steget är surface, där det visuella helhetsintrycket utformas med hjälp av 

dekorativa element.  

Tullis och Albert (2013, s. 4) förtydligar beskrivningen av user experience 

genom att tillhandahålla begreppet tre karaktärsdrag för att utskilja det från andra 

likartade användbarhetsbegrepp. De anser att user experience kräver en 

involverad användare som interagerar med ett system och att användarens 

interaktion är mätbar eller går att observera. Tullis och Albert tar i sin bok även 

upp negativa aspekter av user experience i de fall där vissa forskare endast ansett 

att det är en studiemetod för att få respons på en utvecklad produkt eller 

webbplats snarare än för att utveckla den vidare (Tullis & Albert, 2013, s. 14).  

Kuniavsky, Goodman och Moed (2012) menar att user experience är någonting 

som går att undersöka genom flertalet metoder som alla syftar till att ta reda på 

huruvida en webbplats är användbar och lättnavigerad eller inte. De delar in user 

experience undersökningar i olika kategorier där olika forskningsmetoder är 

olika effektiva beroende på huruvida studien genomförs innan, under eller efter 

webbplatsens utveckling. Närhälsan har i dagsläget en nyutvecklad webbplats 

där syftet med följande studie är att undersöka huruvida verksamhetens 

målgrupp uppskattar dess design, layout och funktionalitet eller inte. Kuniavsky 

et al. menar i sin bok att de bästa metoderna för att testa user experience på en 

redan aktiv webbplats är genom enkäter, dagböcker och observationer 

(Kuniavsky et al., 2012, s. 58). I enlighet med Kuniavsky et al. kommer vi därför 

att använda oss av både enkäter och observationer i vår studie, för att undersöka 

Närhälsans webbplats user experience. 



9 

 

2.2 Webbplatsgenre 

Närhälsans webbplats tillhör den genre av webbplatser som är verksamma med 

tjänster inom vård och hälsa. Det är en genre som inkluderar människor med 

olika behov, önskemål och förutsättningar. I en forskning av Branin och Neter 

(2014) undersöktes om det förekommer grundläggande processer i samband med 

skapandet av webbplatser som ska ge en bättre förståelse kring tänkandet av 

webbplatsgenren vård och hälsa. Webbplatser i genren vård och hälsa tillhör en 

form av självstyrd självbetjäning som betyder att webbplatsen kommer att 

besökas av många olika användare med olika behov och förutsättningar. Detta 

överensstämmer med Närhälsans webbplats som har en mångfacetterad mål-

grupp som alla har olika behov och förutsättningar när de besöker webbplatsen. 

Branin och Neter (2014) fann genom sin studie att webbplatser inom genren vård 

och hälsa är oerhört komplexa, främst på grund av sin breda målgrupp. Resultatet 

av Branin och Neters (2014) studie visade att det inte finns någon 

standardiseringsprocess varken för design eller underhåll av webbplatser på de 

undersökta organisationerna. Däremot framkom tydligt att webbplatser av hälso 

karaktär bör förstå sin målgrupp för att kunna föra vidare sin information till 

allmänheten (Branin och Neter, 2014). Närhälsans webbplats delar information 

till allmänheten och behöver därför förstå sin målgrupp för att kunna göra sin 

webbplats så tillgänglig som möjligt. För webbplatser som delger information 

till allmänheten kring vård och hälsa är tillgängligheten av innehållet i det 

publicerade material av största vikt. Rafe och Monfaredzadeh (2012;2011) 

beskriver det här på följande sätt: 

In fact, medical websites may have a significant role to increase the society’s 

knowledge about people health, provided services for patients etc. Thus, it is 

necessary to design a framework to evaluate the quality of these websites (Rafe & 

Monfaredzadeh, 2012;2011, s. 2927). 

Rafe och Monfaredzadeh (2012;2011) kunde genom sin forskning ta fram ett 

verktyg för analysering och värdering av webbplatser inom genren vård och 

hälsa. De genomförde omfattande intervjuer med patienter och andra målgrupper 

fördelade i olika länder, där analysen visade tydligt att kvaliteten av webb-

platserna var låg. Rafe och Monfaredzadeh (2012;2011) kom genom sin under-

sökning fram till att det är av stor vikt att hålla hög kvalitet på informationen på 

en webbplats inom den nämnda genren då den besöks av en så bred målgrupp. 

Författarna menar att om en webbplats är svår att använda och navigera kommer 

det inte bara resultera i att användarna lämnar webbplatsen utan även ge en 

negativ bild av organisationen. Deras studie belyser även det faktum att det 

fortfarande råder stora brister i kvalitetsbedömningen av medicinska webb-

platser och att det krävs mer forskning och bättre värderingsverktyg i detta 

området. För vår studie var Rafe och Monfaredzadehs (2012;2011) analys-

verktyg för omfattande eftersom verktyget belyser sju stora områden med olika 

kategorier. 

Taylor et al. (2014) håller med Rafe och Monfaredzadeh (2012;2011) att det har 

blivit en ökad användning av patienter som använder webbplatser med 

hälsorelaterade frågor för att leta reda på information. Taylor et al. (2014) lyfter 

speciellt fram att även äldre patienter inkluderas i användargruppen och att även 

deras behov behöver beaktas. Taylor et al. (2014, s. 148) skriver “Overall, 
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elderly patients represent a group of individuals with particularly complex 

requirements for website design”. Vikten av att en webbplats håller hög kvalitet 

och innehåller lättillgänglig information ökar då användargruppen inkluderar 

äldre personer, vilket är fallet för Närhälsans webbplats. 

Ow, Wetherell, Papa, Bolton och Lawrentschuk (2015) menar att webbplatser 

inom sjukvården innebär en värdefull resurs för spridning av hälsoinformation 

till sina användare. Ow et al. (2015) kom i sin studie fram till att antalet 

användare som söker efter hälsoinformation har ökat och att webbplatser som 

tillhör genren inte har den anpassning till sina användare som de borde ha. Att 

skapa en webbplats som uppnår behoven och kvaliteten för användarna kommer 

att tilltala fler och resultera i fler kunder. Ow et al. (2015) diskuterar inte så 

mycket kring marknadsföring via webben, men menar att det är ett viktigt verk-

tyg för webbplatser inom vård och hälsa genren.  

Marknadsföring är däremot något som Johnson och Norris Martin (2014) 

diskuterar mer omfattande i sin artikel. De har genomfört en undersökning av 

två webbplatser tillhörande sjukhus. I sin artikel nämner de även att verk-

samheter inom genren vård och hälsa kan använda sina webbplatser i marknads-

föringssyfte. Författarna skriver att en webbplats av den nämnda genren alltid 

måste tillhandahålla information som täcker besökarens behov för att de inte ska 

få negativa uppfattningar om verksamheten eller skada en framtida kundrelation. 

Johnson och Norris Martin (2014) beskriver att en idealisk marknadsföring sker 

då webbplatsen genererar nya patienter, behåller de befintliga och vinner tillbaka 

de gamla. Den idealiska marknadsföringen som Johnson och Norris Martin 

(2014) beskriver är även något som passar samman med målet för Närhälsans 

webbplats. Det eftersom Närhälsans webbplats tillhör den offentliga sektorn och 

behöver marknadsföring för att nå ut till nya användare. Johnson och Norris 

Martin (2014) menar att det därför är avgörande att upprätthålla informativa 

webbplatser som utger korrekt information till användarna för att den idealiska 

marknadsföringen kan implementeras. En webbplats ska med andra ord både 

locka till nya besök samt tillhandahålla korrekt och lättillgänglig information.  

2.3 Sammanfattning och analysverktyg 

User experience är ett begrepp som beskriver det användarna uppfattar och upp-

lever då de använder sig av en produkt eller besöker en webbplats. Garrett 

(2006), Platt (2016) och Sharp et al. (2015) menar alla att user experience 

handlar om det användaren upplever på webbplatsen och är således mer än 

programmering och även mer än bara färg och form. User experience är den 

övergripande uppfattningen och känslan som användaren får av att besöka och 

befinna sig på webbplatsen. En webbplats med förutsättningarna för en god user 

experience har således även goda förutsättningar för tillfredsställda och åter-

kommande användare.  

Att user experience bör vara en självklar del vid utvecklandet av en webbplats 

är någonting som både Platt (2016) och Roy och Crabbe (2015) tar upp och 

argumenterar för i sina respektive verk. Roy och Crabbe menar även att en 

webbplats bör vara lättanvänd och lättnavigerad för användarna redan första 

gången de besöker webbplatsen, varför både layout och navigation behöver 
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fungera i kombination med varandra. För att skapa en god user experience krävs 

en övergripande positiv känsla på webbplatsen och en enhetlig design som både 

tilltalar och förenklar navigeringen och webbplatsanvändningen för användarna, 

vilket framförallt är av vikt vid en webbplats som Närhälsan som bör vara till-

gänglig för användarna med en rad olika förutsättningar och behov. 

Platt (2016) rekommenderar för en god user experience att genomföra nog-

granna studier och efterforskningar tillsammans med användarna för att klargöra 

huruvida webbplatsen uppfyller deras behov och önskemål eller inte. Rafe och 

Monfaredzadeh (2012;2011) menar att kravet på användbarhet på en webbplats 

inom vårdgenren är hög eftersom Närhälsan har en såpass bred målgrupp och 

därför bör även webbplatsen vara anpassad och lättanvänd för samtliga 

användargrupper i Närhälsans målgrupp. Även Branin och Neter (2014) 

konstaterar att webbplatser inom vårdgenren bör vara anpassade för att passa en 

bred användarkrets.  

Metoderna som bör användas för att genomföra studier och efterforskningar 

inom user experience är enligt Kuniavsky, Goodman och Moed (2012) enkäter, 

dagböcker och observationer. Följande studie på användargrupper för 

Närhälsans webbplats kommer därför att genomföras med både en kvantitativ 

och en kvalitativ metod för att öka chanserna för ett korrekt resultat av an-

vändarnas åsikter kring user experience på Närhälsans nylanserade webbplats. 

Undersökningsmetoder såsom Contextual Inquiry och enkäter ger goda för-

utsättningar för att kunna uppfatta målgruppens reaktioner och tankar om 

Närhälsans webbplats i ett brett perspektiv. Det kan däremot vara problematiskt 

att sammanfatta och tolka omfattande mängder av data när det gäller user 

experience om analysverktyget inte är lämplig för studiens frågeställning. En 

studie inom user experience bör därför använda ett ramverk som förenklar 

kategoriseringen av den insamlade datan. Garretts (2006) femstegsmodell täcker 

in olika aspekter av user experience, vilket möjliggör att analysera datan 

kategoriserad utifrån användarnas perspektiv medan det även följer med en 

koppling till webbplatsens informationsarkitektur. Vi kommer därför att 

använda Garretts (2006) femstegsmodell som analysverktyg för både enkäten 

och CI.  
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3 Metod och material 

Kapitlet metod kommer behandla de metoder som använts i den här studien och 

varje underrubrik kommer att inkludera en förklaring av den valda metoden. 

Studien har innefattat både en kvalitativ och en kvantitativ metod för att kunna 

besvara frågeställningarna. Syftet med studien var att med valda metoder 

undersöka och analysera användarnas user experience på Närhälsans webbplats. 

Den kvalitativa metoden var en observation i samband med intervjufrågor. 

Förhoppningen med metoden var att den skulle ge en överblick över hur mål-

gruppen navigerar på Närhälsans webbplats. Det gav en överblick över både 

studiedeltagarnas navigeringsmöjligheter samt user experience på webbplatsen. 

Att kombinera intervjufrågor med en observation och diskussion kallas enligt 

Sharp et al. (2015) för Contextual Inquiry. CI tillhör gruppen kvalitativa 

forskningsmetoder.  

Vår studie baserades på en participant observation vilket innebär att under-

sökningarna har utförts i studiedeltagarnas naturliga omgivning, det vill säga i 

den situationen där de i normala fall skulle befunnit sig när de beslutar sig för att 

besöka Närhälsans webbplats. CI tydliggör användarnas krav eftersom det gör 

det möjligt att se hur användarna beter sig samt söker och navigerar på 

webbplatsen (Sharp et al., 2015, s. 366-367). Genom användning av CI var 

förhoppningen att tydligt kunna se hur studiedeltagarna från målgruppen 

navigerade på webbplatsen. Förhoppningen var att med hjälp av CI göra det 

lättare att besvara frågeställningarna som berörde user experience på Närhälsans 

webbplats 

Vi ville i samband med den kvantitativa metoden få en tydlig helhetsbild över 

vad Närhälsans målgrupp egentligen tycker om deras webbplats. Studien har 

även inkluderat en enkät för att kunna få in så många åsikter som 

möjligt.  Närhälsan har en stor användargrupp och vårt mål var ett resultat 

baserat på svaren från ett stort antal personer, vilket inte är möjligt endast genom 

CI. De två metoderna, kvalitativ och kvantitativ har därför verkat som ett 

komplement till varandra.  

Syftet med den kvalitativa CI-metoden var att vi ville få en djupare inblick över 

hur den enskilda användaren använder sig av Närhälsans webbplatsen och med 

enkäten vad deras målgrupp som helhet tycker. CI var bunden till den plats där 

studiedeltagaren befinner sig medan enkäten gick att skicka ut till alla oberoende 

av vart i världen de befann sig. Båda metoderna hoppades vi på att de skulle 

kunna ge oss svar på vår frågeställning, vad personer som besöker Närhälsans 

har för user experience och därmed kunna uppfylla vårt syfte med arbetet att ta 

fram ett förslag för vidare utveckling av Närhälsans webbplats.  

3.1 Kvalitativ metod - Contextual inquiry 

Den första metoden vi utförde var en observation kombinerad med intervjufrågor 

(se bilaga C). Den valda metoden kallas för Contextual Inquiry (CI). CI används 

ofta i samband med datordesign och anses främja designprocessen och bidrar till 

att användarna på ett effektivt sätt kan delta i utformningen av en webbplats 

(Holtzblatt & Jones, 1993). CI tillhör kvalitativa metoder som enligt både 
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Backman (2016) och Sharp et al. (2015) är en metod som inte använder sig av 

siffror eller tal, istället pratar forskaren med studiedeltagarna och tar del av deras 

åsikter och tankar. Kvalitativa metoder kan genomföras i användarnas naturliga 

omgivning, men går även att appliceras på text. Även Sharp et al. (2015, s. 366-

367) anser metoden vara enastående för att få en tydlig bild av hur användarna 

agerar i olika situationer, till exempel då de söker eller navigerar på en 

webbplats. Vi ville i samband med undersökningen få en klarare bild över 

användarnas åsikter och user experience på Närhälsans webbplats samt över hur 

studiedeltagarna navigerar och utför uppdrag på Närhälsans webbplats. 

För att konkretisera användarnas user experience på Närhälsans webbplats 

ytterligare använde vi oss även av think-aloud (tänka högt) i vår Contextual 

Inquiry studie. Van Den Haak, De Jong och Jan Schellen (2003) skriver att think-

aloud-metoden kan betraktas som ett värdefullt instrument för prövning av 

webbplatser. Under intervjuerna med think-aloud ska studiedeltagarna både 

genomföra ett specifikt uppdrag samt verbalisera sin upplevelse genom att högt 

berätta om sina åsikter och upplevelser av webbplatsen. Det är möjligt för 

studiedeltagarna att både utföra uppdragen samt think-aloud samtidigt eller efter 

varandra. Deltagarna har efter varje utförd moment/klick uppmanats att berätta 

om sina tankar och upplevelser för att förtydliga varför de valde att utföra 

uppdraget och klicka på det sättet som de gjort.  

Van Den Haak et al. (2003) kom fram till att man genom att kombinera obser-

vation och think-aloud kan få en tydligare inblick i användarnas upplevelse av 

en webbplats eftersom det kräver mindre simultanförmåga från studie-deltagarna 

då de delger sina tankar direkt efter utfört moment/klick. Vår plan var därför att 

lägga upp våra CI-sessioner på ett sådant sätt att studiedeltagarna efter utförande 

av varje uppdrag fick tid för att delge och resonera kring sitt agerande. Genom 

think-aloud fick studiedeltagarna mer frihet att förklara sina upplevelser såväl 

som ge de ledande CI-frågorna en stödjande struktur. Det var något som hjälpte 

oss att hålla intervjuerna inom en begränsad tidsram. 

Vår studie har utförts som en participant observation där forskaren befinner sig 

på samma plats som studiedeltagarna och deltar aktivt, vilket i sin tur innebär att 

forskaren behöver vara medveten om sin roll. Takyi (2015) tar i sin artikel upp 

vilken roll som anses vara mest lämpligt för forskaren att ta vid en participant 

observation. Forskare som agerar som aktiva deltagare och observatörer i sina 

studier har större chans att erhålla tillförlitliga resultat än forskare endast 

observerar. Genom ett aktivt medverkande och iakttagande av forskaren ökar 

chanserna för en djupare förståelse av sammanhanget som studeras och vinner 

dessutom förtroendet från studiedeltagarna vilket enligt Takyi (2015) ökar 

chansen för ett autentiskt resultat. Risken finns emellertid att forskaren kommer 

för nära studiedeltagarna därmed förlorar sin förmåga att rapportera uppgifter 

objektivt. Forskare behöver därför vara medvetna om att det kan finnas vissa 

fördomar samt hur de kan påverka observationens tolkning och leda till vissa 

felmarginaler (Takyi, 2015).  

Aagaard och Matthiesen (2016) har samma åsikt i att det är viktig att forskaren 

kommer nära studiedeltagarna vid en observation. Forskarens medverkan 

inkluderar, utöver att tala och lyssna, även att titta, känna och vara närvarande 

under observationen. Forskaren ska förutom att komma deltagarna nära även 
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vara så neutral som möjligt och se till att studien genomförs i en omgivning som 

är lugn och passande för en observation (Aagaard & Matthiesen, 2016). I vår 

studie har vi beaktat dessa synpunkterna noggrant och sett till att utföra våra 

observationer i en miljö som är lugn och välkänd för studiedeltagarna samt att 

deltagarnas dagsform är acceptabel. 

Gerring (2017) rekommenderar att först börja med en kvalitativ undersökning 

eftersom det ger kunskap om vad användarna tycker för att i ett senare skede 

utveckla en kvantitativ metod. En kvantitativ undersökning kan användas för att 

ge ett bekräftande mönster i undersökningen, men det vanligaste är att börja med 

en kvalitativ metod. En kvalitativ metod ska ge en förberedande roll för den 

kvantitativa eftersom det framkommer mer information under en observation än 

vid en enkät som enbart har riktade frågor och svarsalternativ (Gerring, 2017). 

Vi har valt att följa Gerrings råd och börja med den kvalitativa metoden för att 

sedan kunna få en djupare inblick över hur utformningen av den kvantitativa 

metoden bör se ut. 

Carù, Cova och Pace (2014) beskriver i sin studie att det är fördelaktigt att 

använda flera metoder för att kunna få ett mer tillförlitligt och korrekt resultat. 

Carù et al. (2014) menar att om man enbart använder sig av en metod kan det 

leda till blinda fläckar i undersökningen. Det är därför av stor betydelse att fylla 

dessa fläckar genom att använda sig av flera olika metoder. Gerring (2017) pratar 

i sin studie om potentiella nackdelar gällande kvalitativa metoder eftersom de 

delger ett resultat baserat på ett fåtal studiedeltagare och enskilda individer 

snarare än att de ger ett representativt resultat där analysen syftar på validitet och 

objektivitet. Kvalitativa metoder ger enligt Gerring (2017) en grundläggande 

överblick över olika aspekter av ett problem och kan därför med fördel användas 

i början av ett forskningsarbete. Gerring (2017) delar samma åsikt med Carù et 

al. (2014) att kvalitativa metoder ger en tydlig insyn av användarnas upplevelse, 

däremot ser Carù et al. (2014) ingen nackdel i urvalet av mindre antal studie-

deltagare. Något som Carù et al. (2014) även nämner och som var betydelsefullt 

för vår studie är att i samband med en observation, sker det en social interaktion 

mellan personen som observeras och forskaren, blir det lättare för forskaren att 

klargöra studiedeltagarnas user experience, vilket var målet med vår studie av 

Närhälsans webbplats. Vi bedömde att CI skulle ha ett stort värde för oss för att 

tydliggöra hur användarna navigerar, söker och upplever webbplatsen trots att 

antalet studiedeltagare var begränsad. 

3.2 Kvantitativ metod - Enkät 

Den andra metoden vi har använt oss av är en kvantitativ metod. Gerring (2017) 

menar att ett kvantitativt arbete utnyttjar en slumpvis provtagning och kan 

generaliseras över en större population. Vi ville i samband med den kvantitativa 

metoden få reda på vad ett stort antal av Närhälsans målgrupp har för user 

experience på deras webbplats.  En webbplats som tillhör webbplatsgenren vård 

och hälsa har i många fall en bred målgrupp och i samband med den kvantitativa 

metoden, som kan inkludera många studiedeltagare, hoppades vi att kunna få 

reda på vad målgruppen har för åsikter och user experience på Närhälsans webb-

plats. 
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I vår studie har vi använt oss av en enkät som finns tillgänglig via webben (se 

bilaga D). Van Mol (2017;2016) beskriver att webbenkäter används mer och mer 

för vetenskaplig forskning eftersom det lätt kan inkludera resultat från flera 

användare utan att forskaren behöver vara på plats. Contextual Inquiry, som är 

den första metoden vi använde oss av, var tidskrävande eftersom observationerna 

behövde ske på plats i studiedeltagarnas naturliga omgivning, medan vi genom 

enkäten fick in en stor mängd information på kort tid. Det finns emellertid många 

saker att ha i åtanke vid utformningen av en enkät för att den ska resultera i 

meningsfulla svar. 

You have a question, or want to find out current perceptions about a subject, and 

a comprehensive literature search does not give the answer. A questionnaire or 

survey, if appropriately designed and administered, can be an easy and efficient 

way to collect data. However, a well-designed tool is essential to provide 

meaningful answers. Guidance on good questionnaire design is available 

(Thwaites Bee & Murdoch-Eaton, 2016, 210). 

Van Mol (2017;2016) diskuterar vilka punkter som bör beaktas vid användning 

av enkät som metod vilket även Fan och Yan (2010) diskuterar i sin artikel. Båda 

artiklarna klargör att längden, begripligheten och tiden för att slutföra enkäten 

alla är avgörande aspekter för huruvida enkäten får några deltagare och svar 

överhuvudtaget. Fan och Yan (2010) skriver att om en fråga inte är tydlig kan 

det resultera i ett felaktigt svar eller i vissa fall inget svar alls. En elektronisk 

enkät bör därför ha tydligt formulerade frågor och svarsalternativ eftersom det 

inte finns någon forskare på plats som kan korrigera eventuella missförstånd 

(Fan & Yan, 2010).  För att utforma en enkät som är begriplig och lättbesvarad 

förklarar Fan och Yan (2010) att frågorna ska vara enkla utan att vara för 

praktiska eller vaga. Då syftet med vår studie var att analysera studiedeltagarnas 

user experience på Närhälsans webbplats behövde enkäten inkludera frågor som 

var praktiska för att uppnå passande svar. Vår enkät innefattade därför både 

teoretiska och praktiska frågor där deltagarna behövde besöka Närhälsans webb-

plats för att kunna besvara frågorna. Thwaites Bee och Murdoch-Eaton (2016) 

skriver att en enkät behöver ha en tydlig anknytning till studiens syfte. Därför 

valde vi att hålla flertalet av enkätens frågor praktiskt anknutna till Närhälsans 

webbplats för att få tillförlitliga svar kring målgruppens user experience av 

Närhälsans webbplats. 

Vår enkät inleddes med en kort introduktion kring dess innehåll, syfte samt hur 

svaren skulle hanteras. Enligt Tan och Zhao (2014) spelar ålder, vana och vilken 

kundgrupp deltagarna tillhör en stor roll och är därför frågor som bör innefattas 

redan som inledande del. Vår enkät följde Tan och Zhaos (2014) åsikt och 

påbörjades med inledande frågor kring användargrupp, vana och ålder. Den 

första frågan på vår enkät behandlade huruvida deltagaren besökt Närhälsans 

webbplats tidigare eller inte. Det gjorde att vi kunde se om användarnas user 

experience skiljer sig från varandra beroende på om de var tidigare eller första-

gångsbesökare på webbplatsen.  Närhälsan tillhör webbplatsgenren vård och 

hälsa (se kapitel 2.2) och har en bred användargrupp. Därför ville vi även 

undersöka huruvida deltagarnas ålder påverkade användningen av webbplatsen 

eller inte. Vår studie är avgränsad till målgruppen patienter, vilket emellertid 

inkluderar samtliga personer eftersom alla har möjligheten att bli framtida 

patienter av Närhälsans webbplats. Däremot inkluderar Närhälsans målgrupp 



16 

 

förutom patienter även medarbetare och samarbetspartner vilket gjorde att vi i 

enkätens inledande del bad användarna klargöra vilken användargrupp de till-

hörde. 

Efter de tre inledande frågorna följde frågor som behandlar deltagarnas åsikter 

och user experience på Närhälsans webbplats. Något som Thwaites Bee & 

Murdoch-Eaton (2016) nämner i sin artikel, och som vi valt att ta hänsyn till i 

vår enkät, är att ge användarna tydliga och enhetliga frågor och svarsalternativ 

för att undvika förvirring. Enkätens svarsalternativ var därför rangordnade efter 

lätt, medel och svår.  

Thwaites Bee och Murdoch-Eaton (2016) skriver att en enkät bör vara lätt att 

navigera, ha en tydlig presentation samt var så kort som möjligt. Det är möjligt 

att använda sig av både öppna och sluta svarsalternativ eller en kombination av 

dem både. Fördelen med slutna svar är att det underlättar hanteringen av svaren 

och gör det lättare jämföra resultaten med varandra medan öppna frågor, där 

deltagarna själv får skriva in sina svar, ger möjligheten till en större bredd på 

svaren (Thwaites Bee & Murdoch-Eaton, 2016). Även Tan och Zhao (2014) 

skriver i sin artikel om skillnaderna mellan öppna och slutna frågor. De delar 

åsikt med Thwaites Bee och Murdoch-Eaton (2016) i att datan blir lättare att 

sammanställa och analysera med slutna frågor och svarsalternativ. Tan och Zhao 

(2014) menar att en enkät med fasta svarsalternativ även går snabbare för del-

tagarna att besvara eftersom de inte behöver lägga tid på att tänka ut ett passande 

svar. Enkäten vi skickades ut består av slutna frågor och svarsalternativ. 

Användarna som besvarade enkäten erbjöds även möjligheten att trycka på “vet 

ej” eller “annat”, i de fall då de inte hade någon åsikt eller inte vet vad de ska 

svara. Målet med enkäten var att i enlighet med Tan och Zhao (2014) få ett stort 

antal deltagare samt som Thwaites Bee och Murdoch-Eaton (2016) beskriver att 

effektivt kunna sammanställa ett resultat. 

Enkäten skickades ut till användare som är eller har möjligheten att tillhöra 

Närhälsans målgrupp patienter (se kapitel 1.4). Hur en enkät bör skickas ut är 

något som Vicente och Reis (2010) diskuterar i sin artikel. De menar att det finns 

ett väldigt stort antal internetanvändare och för att nyttja den stora gruppen har 

det blivit allt vanligare för organisationer att använda sig av webbenkäter för att 

få svar från sin målgrupp (Vicente & Reis, 2010). Vicente och Reis (2010) menar 

att för att nå sin målgrupp är det både möjligt att publicera enkäten på 

webbplatsen, skicka ut den via e-post eller publicera den i något annat samman-

hang där målgruppen går att identifiera. 

3.3 Material och urval 

Metoderna vi använt oss av för att undersöka huruvida Närhälsans webbplats har 

en god user experience eller inte genomfördes på deltagare från Närhälsans 

målgrupp patienter. Det inkluderar personer i olika åldrar samt med olika behov, 

förutsättningar och förkunskaper inneslutna i gruppen patienter. Det inkluderar 

både användare som tidigare besökt Närhälsans webbplats samt tagit del av deras 

tjänster, samt eventuella framtida patienter. Det innefattar även användare som 

av olika personliga anledningar besöker Närhälsans webbplats för att ta del av 
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deras information, vilket kan vara alltifrån kontaktinformation till närmaste 

vårdcentral i Västra Götalands län till information om olika sjukdomstillstånd. 

Både enkät och observation genomfördes på användare i olika åldrar, både vuxna 

och ungdomar, för att ge en rättvis övergripande bild av user experience på 

webbplatsen för Närhälsans målgrupp i stort. Ambitionen med enkäten var att 

nå en så stor grupp användare som möjligt för att öka sannolikheten för ett 

trovärdigt resultat. Valet av studiedeltagare grundade sig därför främst i att skapa 

variation mellan åldrar och deltagarnas förutsättningar för att ge en så rättvis bild 

som möjligt. Enkäten delades bland annat via en Facebookgrupp kallad 

Webbdist14, vilket är en grupp för studerande på Webbredaktörsprogrammet på 

Högskolan i Borås med startår 2014. Valet att dela enkäten i Facebookgruppen 

hade främst sin grund i den höga aktivitetsnivån i gruppen vilket ökar chanserna 

för fler studiedeltagare. Det gav även möjligheten att inkludera användare med 

förkunskaper kring webbdesign och user experience i studien. Utöver det 

skickades enkäten även ut till andra användare, och möjliga patienter på 

Närhälsans webbplats, via Facebook och mejl. Användarna vi valde att skicka ut 

enkäten till via Facebook och mejl var personer i vår närhet i olika åldrar och 

med olika datorvana. Även där var ambitionen att uppnå en så stor bredd på 

användargruppen som möjligt. Möjligheten att inkludera användare i vår närhet 

förenklade utförandet av studien och ökade antalet möjliga deltagare i den 

kvantitativa enkäten. Det möjliggjordes med valet att inte endast inkludera de 

användare som redan är aktuella kunder hos Närhälsan utan även de med 

möjligheten att ta del utav företagets vård och tjänster som patienter i framtiden. 

Av de användare som utförde den kvantitativa undersökningen valdes åtta 

personer ut att delta i den kvalitativa studien med CI. Observationerna utfördes 

på åtta personer i vår närhet i olika åldrar, olika datorvana och även med olika 

förkunskaper och förutsättningar. Deltagarna inkluderade ett antal ungdomar 

såväl som äldre vuxna, även där med ambitionen att uppnå bredd på studie-

deltagarna. Studiedeltagarnas ålder varierade mellan den yngsta deltagaren på 

arton år och den äldsta på sextio. 

Följande personer deltog i undersökningen: 

Deltagare 1) 57 år, patient, dator 

Deltagare 2) 60 år, patient, dator 

Deltagare 3) 52 år, patient, dator 

Deltagare 4) 47 år, patient, dator 

Deltagare 5) 18 år, patient, dator 

Deltagare 6) 23 år, patient, mobil 

Deltagare 7) 27 år, patient, mobil 

Deltagare 8) 23 år, patient, mobil 

3.4 Tillvägagångssätt 

Både enkäten och CI-sessionen inleddes med att informera om villkoren för 

deltagande, där vi informerade om syftet med undersökningen, att svaren är 

anonyma samt att deltagarna under hela undersökningen kan avbryta sin 

medverkan. Vid varje undersökning beaktades forskningsetiska riktlinjer (se 
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bilaga B). Både enkäten och CI-sessionen började med tre inledande frågor. Vid 

CI-sessionen frågade vi om deltagaren tidigare hade använt sig utav webb-

platsen, vad första intrycket av webbplatsen var samt hur deltagaren skulle an-

vända sig utav webbplatsen. Enkätens inledande frågor bestod i sin tur av hur 

gammal deltagaren var, i vilken egenskap de använder sig av webbplatsen samt 

om det är första gången de besöker Närhälsans webbplats. 

CI-sessionen utfördes i hemmiljö hos varje enskild person med sammanlagt åtta 

deltagare från åldern 18 till 60 med olika utbildningsnivåer. Personerna som 

valdes ut befann sig i vår närhet som resulterade i korta körsträckor. Deltagarna 

fick använda sig av en valfri enhet, där fem personer använde sig av en dator och 

tre använde sig utav en mobil enhet. Vi ville att de skulle använda sig utav den 

enheten som de egentligen skulle använda när de besöker Närhälsans webbplats. 

För CI-sessionen användes det en intervjuguide (se bilaga C) för att samtliga 

undersökningar skulle utföras på samma sätt. Deltagaren informerades om att 

under hela CI-sessionen har möjlighet till att ställa frågor om något känns oklart. 

När de inledande frågorna har besvarats får deltagaren lösa olika uppdrag på 

Närhälsans webbplats. Under hela CI-sessionen ska deltagaren tänka högt om 

sina åsikter, vilken information de letar efter och hur den upplever de olika 

delarna. Hela observationen utförs på Närhälsans webbplats där användaren ska 

navigera på sidan för att utföra olika uppdrag. Varje uppdrag har delfrågor som 

ställs när deltagaren har lyckats lösa uppdraget. Delfrågorna ska förtydliga om 

deltagaren saknar något och hur det kändes att lösa uppdraget. Forskaren ska 

under hela observationen titta på hur deltagaren löser de olika uppdragen, se hur 

den navigerar på webbplatsen och hur snabbt det tar. För datainsamlingen gör 

forskaren korta avbrott efter varje fråga för att göra viktiga anteckningar kring 

vad deltagaren har sagt och hur de har löst uppgiften.  

Enkäten bestod av 11 frågor (se bilaga D) där samtliga hade slutna svars-

alternativ. Enkäten skapades i Google Forms som är ett gratis enkätverktyg. 

Enkäten delades sedan via en Facebookgrupp och skickades även ut till personer 

via både Facebook och e-post. Först skickades enkäten ut till åtta personer via 

Facebook för att se om det fanns några otydligheter kring enkäten. Efter att 

samtliga åtta personer hade besvarat enkäten och inga problem uppstod så 

delades enkäten i Facebookgruppen Webbdist14. Enkäten skickades sedan även 

ut till 22 personer via mejl och Facebook. Alla som enkäten skickades till 

besvarade enkäten. Enkäten fanns tillgänglig i åtta dagar för att få in önskat antal 

svar samt för att hinna med att analysera och sammanställa svaren i ett resultat. 

Sammanlagt svarade 50 stycken användare på enkäten, med ett åldersspann på 

19 till 46. 

3.5 Analys 

För att få en överblick i en analys generellt är det enligt Sharp et al. (2015, s. 

291) rekommenderat att använda en enkel analys i form av identifiering av 

överensstämmande mönster, avvikande händelser och kategorisering. De olika 

tankar och åsikter som användarna uttryckte under undersökningens gång vid CI 

är de som har lagt grunden för den efterföljande enkätundersökningen. För att 

lättare kunna jämföra resultaten från den kvantitativa och kvalitativa under-

sökningen valde vi att använda oss av liknande kategorisering av såväl 
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enkätfrågor som CI-uppdrag. Genom att dela upp CI och enkäten i olika upp-

drag och delar blev det även lättare att sammanställa ett resultat av användarnas 

åsikter i olika kategorier. Därefter kunde vi med hjälp av vårt framtagna 

analysverktyg (se kapitel 2.3) knyta ihop resultatet med studiens syfte och 

frågeställningar samt komma med utvecklingsförslag av Närhälsans webbplats. 

I den kvalitativa undersökningen sammanställdes deltagarnas tankar genom att 

sammanfatta användarnas åsikter kring varje uppdrag var för sig, för att sedan 

kunna tydliggöra likheter och skillnader i användarnas åsikter samt att se om det 

finns en viss tendens i svaret utan att använda ett statistiskt verktyg. Dessutom 

gjordes överväganden av deltagarnas svar för att avgöra huruvida studie-

deltagarnas tankar stämde överens med varandra, trots olika uttryck och för att 

hitta rubriken i ämnet för en passande tilldelning i rätt kategori. 

Den kvantitativa datan från enkätundersökningen sammanställs i diagram och 

tabeller för att tydligare kunna se skillnader och mönster mellan de enskilda 

svaren och det sammanställda resultatet. Google Forms erbjuder visning av 

resultat i diagramform vilket vi kommer att granska och använda oss av för 

analys. Utöver det genomförs en viss sammanställning i programmet Excel 2016 

för att förtydliga resultatet. Efter sammanställningen kommer en analys att 

utföras där vi undersöker huruvida det finns stora skillnader eller samband 

mellan användarnas svar även i hänsyn till den kvalitativa undersökningen. Vi 

avser även att studera de olika åldersgrupperna med varandra, det vill säga om 

det finns en skillnad från de olika grupperna i de olika enkätfrågorna. För att 

kunna se skillnader och likheter mellan två variabler planerar vi att lägga datan 

i korstabeller som ett analysredskap. Efter analysen av datan kommer vi att ta 

fram de mest intressanta utfallen och kopplar de till Garretts (2006) femstegs-

modell i enlighet med framtagen analysmetod (se kapitel 2.3) med syftet att 

kunna dra slutsatser kring undersökningen.  
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4 Resultat 

Följande kapitel behandlar resultaten som framkommit genom våra under-

sökningar. Den kvalitativa Contextual Inquiry metoden och den kvantitativa 

enkäten presenteras som separata avsnitt för att tydliggöra resultaten från de två 

undersökningarna. Det första avsnittet presenterar vilket resultat som fram-

kommit vid CI-sessionen (se kapitel 4.1) och andra avsnittet handlar om 

enkätens resultat (se kapitel 4.2). 

4.1 Resultat av Contextual Inquiry 

Följande avsnitt presenterar resultaten från den kvalitativa metoden Contextual 

Inquiry i kombination med think-aloud. Resultatet redovisas i två olika delar, en 

för observationernas inledande frågor och en för resultatet av de uppdrag som 

målgruppen utfört på Närhälsans webbplats. 

4.1.1 Inledande frågor 

Observationen påbörjades med tre stycken inledande frågor som behandlade 

studiedeltagarnas övergripande åsikter kring Närhälsans webbplats samt kring 

huruvida de besökt den tidigare eller inte. Svaren på observationernas första 

fråga visade att endast tre av de åtta utvalda deltagarna hade besökt Närhälsans 

webbplats tidigare. Två av dem som besökt webbplatsen tidigare utförde studien 

på en dator medan en av dem genomförde den på en mobil enhet.  

Andra observationsfrågan behandlade i sin tur deltagarnas första intryck av 

Närhälsans webbplats, både för de som besökt den tidigare samt de som besökt 

den för första gången i samband med undersökningen. Första intrycket av webb-

platsen var övergripande positivt för samtliga studiedeltagare med inslag av 

mindre utvecklingsförslag. Navigationen och färgskalan tilltalande målgruppen 

medan hemsidans bilder mottogs med blandade åsikter. Av de deltagare som 

genomförde undersökningen via en dator fann tre av fem personer att hemsidans 

bilder var oklara och skapade förvirring kring webbplatsens ändamål. Detsamma 

gällde för en av de tre deltagare som besökt webbplatsen via en mobil enhet som 

fann hemsidan otydlig, bilderna avskurna och ansåg hemsidan var otydlig med 

vilken verksamhet den tillhörde. Av samtliga studiedeltagare ansåg två att 

webbplatsen hade för lång startsida som krävde mycket bläddrande både via 

dator och mobil enhet. Ytterligare två av deltagarna önskade tillägg av en 

inledande text för att förtydliga syftet med webbplatsen samt verksamheten 

bakom den. 

Den tredje och avslutande inledande frågan gav studiedeltagarna möjligheten att 

förklara hur de själva skulle välja att använda sig av Närhälsans webbplats och i 

vilket syfte de skulle välja att besöka den. Målgruppens svar var förhållandevis 

samstämmiga i svaret för hur de skulle välja att använda sig av Närhälsans 

webbplats. Majoriteten svarade att främsta anledningen för dem att använda sig 

av webbplatsen skulle vara för att hitta kontaktinformation för att komma i 

kontakt med eller boka tid på en vårdcentral eller mottagning. Samtliga deltagare 

ansåg således att huvudsyftet vid ett besök på webbplatsen skulle vara att finna 

kontaktuppgifterna till sin närmaste vårdcentral för snabb hjälp vid olika 
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sjukdomstillstånd. En deltagare önskade även använda webbplatsen för att söka 

information kring olika sjukdomar, en för att förnya sina recept och en tredje för 

att se vad som är aktuellt inom området. 

4.1.2 Uppdrag med delfrågor 

4.1.2.1 Uppdrag 1 - Kontaktinformationens tillgänglighet 

Efter observationens inledande frågor följde fyra stycken delfrågor där studie-

deltagarna i den första skulle leta redan på Närhälsans kontaktinformation, 

telefonnummer, via webbplatsen. Därefter fick de följdfrågor på hur överskådlig 

webbplatsen och informationen ansågs vara samt kring eventuella utvecklings-

möjligheter.  

Samtliga åtta studiedeltagare fann länken till kontaktsidan högst upp på 

webbplatsen inom en minut efter att frågan ställts. En deltagare valde att först 

kontrollera huruvida webbplatsens sidfot hade någon kontaktinformation men 

valde sedan att gå via kontaktsymbolen högst upp på sidan till höger. Detta 

gällde både de användare som utförde observationen via en dator samt de som 

använde sig av en mobil enhet. Fem av användarna ansåg att kontakt-

informationen var förhållandevis svårt att hitta på kontaktsidan. Telefonnumret 

som uppdraget eftersökte tillhör Närhälsans kanslier där telefonnumret till 

företagets centrala växel finns att tillgå. Av de åtta användare som deltog i 

studien hade en deltagare stora svårigheter att hitta kontaktinformationen och 

gjorde det först efter viss ledning av den observationsansvariga. Efterföljande 

fråga gällande eventuella förbättringsmöjligheter enade även den deltagarnas 

övergripande åsikt att placera kontaktinformationen till Närhälsan i direkt 

anslutning till kontaktsidan istället för där den nu är placerad under Närhälsans 

kanslier. Möjligheter sågs även kring att placera kontaktinformationen direkt på 

webbplatsens startsida för att även minska antalet klick som användarna behöver 

göra för att hitta informationen.  

Ytterligare åsikter kring utvecklingsmöjligheter rörde en reducering av mängden 

information på kontaktsidan, som i dagsläget utöver telefonnummer även 

inkluderar information kring tids- och ombokning, e-post för administration, 

faktureringsmöjligheter och adresser till Närhälsans kanslier på olika orter runt 

omkring i Västra Götalands län. En deltagare önskade även att kontaktsidan 

skulle inkludera kontaktuppgifter till samtliga vårdcentraler och mottagningar 

som ersättning för kansli- och faktureringsuppgifterna. 

4.1.2.2 Uppdrag 2 - Lokalisering av närmsta vårdcentral 

Andra uppdraget som studiedeltagarna ombads genomföra berörde Närhälsans 

olika vårdcentraler och mottagningar. Användarnas uppdrag var att söka upp sin 

lokala vårdcentral och därefter svara på frågor kring utförandet, huruvida de 

tyckte det var lätt att hitta, var nöjda med navigeringsalternativen och återigen 

även komma med förbättringsförslag.  

Samtliga deltagare hittade sin lokala vårdcentral utan några svårigheter. 

Majoriteten av dem använde sig av navigationsfältet för att ta sig till sidan för 

att söka efter sin mottagning, det trots möjligheten att söka efter mottagningen 

direkt från startsidan. Möjligheten att söka efter sin lokala vårdcentral eller 
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mottagning från webbplatsens startsida var tillgängligt både för de användare 

som navigerade via mobil enhet samt de som navigerade via dator. Utöver att 

finna informationen kring vårdcentralen lättillgänglig och gångbar löd delade 

åsikter kring möjliga utvecklingsmöjligheter. Fem av de åtta studiedeltagarna 

såg inga möjliga förbättringsförslag utan ansåg webbplatsens sökfunktion 

fungera effektivt och problemfritt samt var positivt inställda till mängden 

information tillhörande varje vårdcentral. Övriga tre deltagare var nöjda med 

användbarheten och såg inga svårigheter i att genomföra uppdraget men ansåg 

samtidigt webbplatsen vara i behov av en mindre förändring för att undvika 

förvirring. En av deltagarna upplevde förvirring kring antalet adresser som 

uppkom vid sökning på orten Tranemo. Sökningen genererade åtta träffar varav 

fyra av dem var vårdcentraler belägna i Tranemo kommun. Deltagaren ansåg att 

antalet vårdcentraler för kommunen i sökresultatet skapade svårigheter. Att 

tydliggöra vilken av vårdcentralerna som är rätt skulle underlätta sökningen. 

Förvirring var även ett ord som användes av två andra deltagare rörande sök-

resultatet, den gången över sökresultatets rangordning. Deltagarna sökte efter 

vårdcentraler på flera olika orter där mottagningarna som sökresultatet 

genererade hade olika placeringar på olika orter. Vid sökning på några orter var 

vårdcentralen högst upp i resultatet och i andra rehabmottagningen, något som 

användaren ansåg inkonsekvent. Utöver sökresultatet var användarna nöjda med 

sökfunktionen och positivt inställd till de olika navigeringsmöjligheterna 

tillgängliga för att nå samma information och resultat. Av de nämnda studie-

deltagarna utförde en av dem uppdraget på dator medan en av dem utförde den 

på en mobil. Deltagaren som använde sig av en mobil enhet uttryckte frustration 

över det återkommande popup-meddelandet som efterfrågade tillåtelse att dela 

enhetens position med webbplatsen. Deltagaren upplevde även hinder vid 

sökning då webbplatsen hoppade till i enhetens webbläsarfönster i samband med 

klick på sökknappen.  

4.1.2.3 Uppdrag 3 - Tidsbokning 

Det tredje uppdraget som studiedeltagarna ombads utföra under CI-studien 

handlade om att boka en akuttid till en läkare via Närhälsans webbplats, vilket 

skulle avbrytas innan inskrivning av personuppgifter. Därefter hade deltagarna 

återigen möjligheten att delge sin personliga upplevelse av webbplatsens 

navigering och användbarhet genom delfrågor kring webbplatsens framtida 

förbättringsmöjligheter. 

Samtliga deltagare som utförde uppdraget på datorn ansåg uppdraget över-

gripande lätt att utföra. Tre av deltagarna lyckades utföra en tidsbokning av 

akuttid inom en minut utan några som helst hinder och fann webbplatsen 

lättanvänd och tydlig. De andra två deltagarna som genomförde uppdraget på 

datorn var inte helt av samma åsikt utan fann uppdraget något svårare att 

genomföra. En av dem fann bokningen genom att läsa om hur tidsbokning utförs 

på sidan under Besök hos oss och den andra efter att ha tagit del av information 

under rubriken Jag är sjuk. Vad gäller vidareutveckling av webbplatsens tids-

bokningssystem för akuttider för datorer önskade deltagarna en tydligare och 

effektivare genväg till bokningssystemet via startsidan. Ett alternativ skulle 

kunna vara att flytta upp rubriken Jag är sjuk, som i dagsläget finns långt ner på 

startsidan, för att ge en tydligare länk att trycka på vid akuta fall. 
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De tre studiedeltagare som utförde bokningen av en akuttid på mobil enhet var 

även de övergripande positivt inställda till webbplatsen. Uppdraget gick 

problemfritt att utföra men två av deltagarna hade kommentarer på webbplatsens 

användbarhet och tyckte inte att sidan för tidsbokning var anpassad för mobila 

enheter. Deltagarna stötte inte på några hinder i att utföra uppdraget men fann 

webbplatsens brist på responsiv design vara ett irritationsmoment vilket i sin tur 

ledde till en negativ user experience. 

4.1.2.4 Uppdrag 4 - Information vid akut sjukdom 

Det fjärde och sista uppdraget som deltagarna ombads utföra i studien handlade 

om att snabbt hitta information kring en specifik sjukdom eller kontakt-

informationen till närmaste vårdcentral. Studiedeltagarna skulle föreställa sig att 

de var sjuka och sedan söka efter relevant information via Närhälsans webbplats. 

Det övergripande hindret som försvårade genomförandet av det sista uppdraget 

för deltagarna rörde framförallt länken som skickade dem vidare till vårdguiden 

1177s webbplats. Sju av deltagarna blev osäkra över länkarna som skickade dem 

vidare till en annan webbplats och kom med önskemål kring att informationen 

skulle finnas tillgänglig redan på Närhälsans webbplats. Av de åtta deltagarna 

som genomförde uppdraget var det endast en som fann uppgiften problemfri att 

utföra, positivt inställd till mängden information och inte såg några önskade 

utvecklingsmöjligheter. Deltagarna som navigerade via en mobil enhet använde 

samma navigeringsalternativ som användarna av en dator. 

Samtliga studiedeltagare var nöjda med informationen som fanns tillgänglig på 

1177s webbplats men kom med tänkbara utvecklingsförslag. De ansåg att 

informationen borde finnas på Närhälsans egna webbplats alternativt vara mer 

lättillgängligt utan behov av den stora mängden klick som i dagsläget krävs för 

att nå informationen kring olika sjukdomar och vårdcentraler med Närhälsans 

hemsida som startpunkt. Två deltagare fann länkarna till 1177s webbplats och 

den eftersökta informationen under rubriken Vanliga symptom otydliga och 

uppfattade dem först inte som länkar utan endast informerande text. Av 

studiedeltagarna som genomförde uppdraget via mobila enheter fann en 

deltagare informationen lättillgänglig och två att den var svår att hitta. 

4.2 Resultat av enkätundersökning 

I det här avsnittet presenteras resultatet av den kvantitativa metoden. För att 

kunna se resultatet som helhet finns det diagram som visar de enskilda frågornas 

svar i cirkeldiagram under bilagor (se bilaga E). Först kommer resultatet från 

enkätens inledande frågor att presenteras liksom vilken åldersgrupp och 

användargrupp deltagarna tillhör samt om deltagarna tidigare har besökt 

Närhälsans webbplats eller inte. I det andra avsnittet presenteras resultatet från 

de övriga frågorna från enkäten som behandlar struktur, navigation/användning 

och information om Närhälsans webbplats.  

4.2.1 Inledande frågor 

De tre inledande frågorna i enkätundersökningen skulle ge en överblick kring 

deltagarnas ålder, erfarenheter samt vilken användargrupp de tillhör. Enkät-

undersökningen hade 50 stycken deltagare och av de svarade 92% att de tillhör 
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gruppen patienter. Syftet med vår studie var att undersöka just användargruppen 

patienter. 50% av deltagarna svarade att de tidigare hade besökt Närhälsans 

webbplats och de andra 50% svarade att det var första gången de besökte den. 

48% besvarade att de tillhörde åldersgruppen 19-30 år, 38% tillhörde ålders-

gruppen 31-45 år, resterande 14% tillhörde åldersgruppen 46-65 år.  

4.2.2 Frågor om struktur, navigering och information 

Efter de inledande frågorna som diskuteras i avsnittet ovan följde frågor där 

deltagaren aktivt behövde agera på webbplatsen för att kunna besvara frågorna. 

Frågorna var formulerade som uppdrag som deltagarna skulle lösa, till exempel 

att hitta kontaktuppgifter eller sin lokala vårdcentral. Svarsalternativen var 

rangordnade efter lätt, medel och svårt samt vet ej/har ej försökt eller annat. Det 

var några enstaka personer som har svarade vet ej/har ej försökt på de praktiska 

frågorna så vi antog att de flesta deltagarna hade genomfört uppdragen. Den 

första praktiska frågan handlade om hur fort studiedeltagaren hittade Närhälsans 

kontaktuppgifter. 44% svarade att de hade svårigheter och behövde leta lite 

innan de hittade kontaktuppgifter/telefonnummer till Närhälsan.  

De praktiska frågorna som handlade om att hitta sin lokala vårdcentral eller 

mottagning och även att hitta kontaktuppgifter kring vårdcentralen och 

mottagningen gav ett tydligt resultat. På båda frågorna svarade 84% att de hade 

lätt för att hitta informationen och vårdcentralen/mottagningen. Frågorna som 

inte inkluderade praktisk aktivitet på Närhälsans webbplats efterfrågade snarare 

intrycket kring navigering, strukturen och informationen på Närhälsans webb-

plats. En av frågorna handlade om huruvida deltagaren tycker att informationen 

på Närhälsans webbplats var trovärdig eller inte. 76% av deltagarna tyckte att 

informationen som delgavs på webbplatsen var mycket trovärdig. Kring struk-

turen på Närhälsans webbplats tyckte 56% att sidan hade en ganska tydlig 

struktur. 62% av deltagarna tyckte att webbplatsen var lättnavigerad och lätt att 

använda. Enkätens avslutande fråga gav ett tydligt resultat kring huruvida 

deltagarna skulle välja att besöka Närhälsans webbplats igen, då 84% svarade att 

de gärna skulle göra ett återbesök på webbplatsen. 

Vid granskning av rangordningen som enkäten är uppbyggd på så har nästan alla 

frågor svar på lätt och medel. En fråga där både lätt, medel och svårt fick svar är 

resultatet av frågan som efterfrågar hur lätt deltagaren tycker det är att hitta 

information kring olika symptom på Närhälsans webbplats (se Figur 4.2.2.1). 

När man tittar på Figur 4.2.2.1 så har majoriteten svarat att det är svårt eller 

medelsvårt att hitta information kring olika symptom på Närhälsans webbplats. 
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Figur 4.2.2.1. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur lätt deltagarna tycker 

det är att hitta information kring olika symptom via Närhälsans webbplats.  
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5 Analys 

Under detta kapitel kommer det presenteras analys kring resultatet som 

framkommit i kapitlet ovan. För analys av data har vi använt oss av analys-

verktygen som beskriven i kapitel 2.3 och tolkat det utifrån kategoriseringen i de 

olika rubrikerna som är avgörande för user experience (se kapitel 3.5). Under 5.1 

analyseras resultatet från den kvalitativa metoden Contextual Inquiry. Under 5.2 

kvantitativ metod - enkät genomförs analysen om det finns skillnader i 

användarnas ålder, vana och användargrupp. Dessutom presenteras en 

jämförelse mellan den kvalitativa och kvantitativa metoden. 

5.1 Kvalitativ metod - Contextual Inquiry 

Under följande avsnitt har vi analyserat användarnas åsikter kring Närhälsans 

webbplats som framkom under den kvalitativa undersökningen CI med koppling 

till tidigare forskning. Rubrikindelningen har gjort utifrån Garretts (2006) 

femstegsmodell för user experience (se kapitel 2.3). Vi började med att analysera 

användarnas övergripande åsikter kring webbplatsens startsida som framkom 

som svar på de inledande frågorna. Därefter har vi sammanfattat och analyserat 

användarnas åsikter kring användbarhet och navigering på Närhälsans 

webbplats. 

5.1.1 Visuell design och användarnas önskemål 

Av de åtta användare som deltog i undersökningen hade endast tre av dem besökt 

webbplatsen tidigare. Det gav goda förutsättningar för att undersöka huruvida 

Närhälsans webbplats hade en god user experience för användarna redan första 

gången de besökte den, något som Roy och Crabbe (2015) diskuterade vikten av 

i sin artikel (se kapitel 2.1). Andra frågan som inledde CI-undersökningen 

behandlade även användarnas övergripande första intryck av webbplatsen. 

Användarnas åsikter var positiva till både färgskala och navigation på såväl dator 

som mobil enhet. Samtidigt upptäckte användarna möjligheter till fortsatta 

utvecklingsmöjligheter av webbplatsen. Två av deltagarna tyckte att startsidan 

var för lång och krävde för mycket bläddrande för att de skulle nå ner till hem-

sidans botten, något som både gällde för mobil och dator. Huruvida Närhälsans 

startsida är för lång eller inte är något målgruppen var oense om, men där en 

utveckling mot en något kortare startsida inte skulle stöta på motstånd utan 

snarare uppskattas av samtliga användare.  

Hälften av deltagarna ansåg att bilderna på startsidan var förvirrande, framförallt 

med fokus på den största bilden föreställande en kvinna med ett barn (se Figur 

5.1.1.1). Några av användarna trodde att webbplatsens startsida tillhörde en 

verksamhet med fokus på småbarn medan personen som navigerade via en mobil 

enhet hade problem med att se hela bilden överhuvudtaget. Sammanfattningsvis 

var användarnas intryck av startsidan positivt, men önskade förändringar kring 

bilder och en något kortare startsida. Två av deltagarna önskade även tillägget 

av en inledande text för att förtydliga syftet med webbplatsen samt vilket företag 

den tillhör högst upp på sidan. 
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Figur 5.1.1.1. Del av startsidan på Närhälsans webbplats. 

Den tredje inledande frågan som användarna ombads svara på var hur de själva 

skulle välja att använda sig av Närhälsans webbplats. I likhet med frågan ovan 

rörande webbplatsens startsida gav användarna även här likartade svar. 

Målgruppen var förhållandevis samstämmiga i svaret att de framförallt skulle 

besöka webbplatsen då de är i behov av att komma i kontakt med en vårdcentral 

eller annan mottagning i sin närhet, antingen för att de är sjuka och behöver boka 

tid för undersökning eller för att få råd kring sitt sjukdomstillstånd. Utifrån de 

svaren är det möjligt att diskutera de delar som användarna finner relevanta och 

som därför bör vara de som finns tillgängliga högst upp på startsidan. I dagsläget 

har Närhälsans startsida gett svar på användarnas behov kring att finna sin lokala 

vårdcentral på ett effektivt sätt genom att erbjuda flertalet olika navigations-

möjligheter som ger samma resultat, både via menyn och lite längre ner på 

startsidan. Vad gäller information till olika sjukdomstillstånd är det inte lika 

lättillgängligt utan går att finna betydligt längre ner på startsidan. 

5.1.2 Navigation 

Det första uppdraget som användarna ombads utföra under undersökningen 

behandlade tillgängligheten av Närhälsans kontaktinformation. Användarnas 

uppdrag var att söka reda på kontaktinformationen och därefter förklara huruvida 

de ansåg den lätt att hitta eller inte samt komma med eventuella förbättrings-

möjligheter. 

Både de användare som genomförde uppdraget via en mobil enhet och de som 

gjorde det via en dator hade vissa svårigheter med att hitta kontaktinformationen. 

Alla hittade länken till kontaktsidan utan problem men väl på den sidan uppstod 

problem. Av de åtta användarna var det endast en som hittade kontakt-

informationen omedelbart medan de andra sju upplevde förvirring kring 

huruvida informationen under länken Närhälsans kanslier var den information 

som efterfrågades eller inte. Användarna upplevde begreppet kansli i förhållande 
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till telefonnumret till verksamheten ha en ologisk och något förvirrande 

koppling. 

Vid den efterföljande frågan rörande eventuella utvecklingsmöjligheter kom 

deltagarna med olika förslag. Samtliga förslag inkluderade att förflytta kontakt-

informationen från under rubriken Närhälsans kanslier och istället placera den 

högst upp på kontaktsidan. Ytterligare alternativ inkluderade att placera 

informationen lättillgänglig på startsidan för att öka tillgängligheten. 

Användarna ansåg framförallt att hindren de stötte på under kontaktsidan 

beroende på den stora mängden information som fanns tillgänglig och på 

svårbegripliga rubriker. 

Som vi tagit upp under tidigare forskning (se kapitel 2.2) så betonar flera olika 

bok- och artikelförfattare inom webbplatsgenren vård och hälsa vikten av att ha 

en webbplats som är lättanvänd för personer med olika behov och förut-

sättningar. Rafe och Monfaredzadeh (2012;2011) är några av de författare som 

betonar vikten av en funktionell webbplats där det är lätt för användarna att ta 

del utav informationen. De skriver även om hur en svåranvänd webbplats, när 

det handlar om webbplatser om vårdgenren, kan ge en dålig bild av 

organisationen. Det innebär risker för verksamheten bakom webbplatsen om 

användarna inte anser dem eller deras information pålitlig. I det aktuella fallet 

med Närhälsans webbplats uppgav inga av deltagarna tvivel kring verksam-

hetens trovärdighet, men då sju av de åtta deltagarna ansåg att kontakt-

informationen var svår att hitta är det någonting som kan leda till ett minskat 

förtroende för verksamheten. 

Vid de tre inledande frågorna som användarna svarade på innan de efterföljande 

uppdragen svarade de att de främst skulle använda Närhälsans webbplats för att 

söka information kring olika sjukdomstillstånd men framförallt för att finna 

kontaktinformation och adress till närmaste vårdcentral eller mottagning. Det 

andra uppdraget som användarna skulle utföra behandlade tillgängligheten av 

information kring olika mottagningar. Samtliga användare som utförde 

uppdraget sökte upp och hittade sin lokala vårdcentral inom några minuter. 

Användarna var alla nöjda med sökfunktionen för att hitta olika mottagningar 

samt de olika navigeringsalternativen som webbplatsen erbjöd. 

Vid den efterföljande frågan på eventuella förbättringsmöjligheter av webb-

platsen angående sökfunktionen efter olika mottagningar fanns delade åsikter 

bland deltagarna. Generellt kan slutsatsen dras att den övergripande 

informationen ingav användarna en god user experience. Den enda utvecklings-

möjlighet som användarna såg berörde rangordningen av sökresultatet som inte 

var detsamma vid sökning på olika orter. Några städers sökresultat hade 

rehabmottagningen överst medan andra hade den längst ned och vårdcentralen 

överst, något som användarna ansåg skapade viss förvirring.  

5.1.3 Interaktion 

Närhälsans webbplats erbjuder möjligheten för besökarna att genomföra en 

tidsbokning till en läkare direkt via webbplatsen. Det tredje uppdraget som 

studiedeltagarna ombads genomföra handlar om att boka en akuttid till en läkare 

via webbplatsen. 
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Användarna ansåg uppdraget övergripande enkelt att utföra och stötte inte på 

några direkta hinder. Däremot använde de sig av olika navigationsalternativ för 

att nå bokningssidan. Tre användare lyckades utföra en bokning inom en minut, 

medan de andra fem tog lite längre tid på sig för att hitta dit. Vid frågor kring 

eventuella förbättringar och utvecklingsmöjligheter önskade användarna 

tillägget av en genväg till bokningssystemet via startsidan. De klargjorde att de 

skulle vilja ha en länk till sidan högt upp på startsidan med motiveringen att det 

då går snabbare att hitta, vilket det bör vara eftersom det handlar om bokning av 

en akuttid. 

Om Närhälsan önskar att användarna ska utföra tidsbokningar via webbplatsen 

snarare än via telefon eller e-post behöver bokningssidan vara lätt att hitta och 

komma åt för användarna. Det i enlighet med Roy och Crabbe (2015) som i sin 

artikel skriver att en webbplats behöver ha lätthittad information för att få 

användarna att stanna kvar på webbplatsen. I annat fall är riskerna stora att 

användarna väljer andra metoder och vägar för att lyckas boka den önskade 

akuttiden. Även Rosenfeld et al. (2015, s. 25) är eniga med Roy och Crabbe 

(2015) i åsikterna att en webbplats bör vara lättnavigerad för att undvika att 

påverka användarnas user experience negativt. 

5.1.4 Information 

Vid det fjärde uppdraget ombads användarna föreställa sig sjuka och därefter 

försöka söka reda på information kring sin sjukdom på Närhälsans webbplats. 

Samtliga användare fann informationen men inte förrän efter viss förvirring och 

osäkerhet, vilket verkligen inte är fördelaktigt på en webbplats inom vårdgenren. 

Som går att läsa i kapitel 2.2 om webbplatsgenre skriver Ow et al. (2015) att 

webbplatsen inom vårdgenren utgör en värdefull resurs för spridning av hälso-

information. I uppdraget ombads användare föreställa sig ett relativt akut läge 

där de snabbt behövde hitta information om olika sjukdomar vilket de lyckades 

genomföra men inte utan hinder. 

Det övergripande hindret för användarna hade sina grund i att användarna 

ombads gå vidare till en annan webbplats, 1177.se, istället för att ha 

informationen tillgänglig direkt på Närhälsans egna webbplats. Det innebar både 

många, vad studiedeltagarna ansåg var, onödiga klick och steg för att nå önskad 

information från startsidan. Vid frågan kring eventuella utvecklingsmöjligheter 

av Närhälsans webbplats informationsmässigt önskade användarna förenkla 

navigeringen till informationen. De tog upp förslaget att ytterligare förtydliga 

vilka länkar som leder vidare till andra webbplatser och vilka som endast leder 

till andra sidor tillhörande Närhälsan. Det kan även öka användarnas förtroende 

för Närhälsan eftersom de då är raka och tydliga med sin information. Flera 

deltagare lade även fram önskemål kring att ha delar av informationen på 

Närhälsans egna webbplats för att underlätta informationssökning om olika 

sjukdomar i mer akuta fall. 

5.2 Kvantitativ metod - Enkät 

Under detta avsnitt har vi analyserat de resultat som framkom under enkät-

undersökningen. Kapitlet börjar med ett avsnitt som analyserar de inledande 

frågorna. Efterföljande avsnitt tar upp frågor som handlar om information, 
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struktur och navigation och även om det fanns något samband mellan 

observationen och enkätundersökningens resultat. 

5.2.1 Målgrupp 

Enkäten påbörjas med ett antal inledande frågor som ska urskilja ålder, tidigare 

erfarenhet och i vilken egenskap deltagaren använder sig utav Närhälsans 

webbplats. Det gjordes eftersom vi i under metod (se kapitel 3.2) kommit fram 

till att flertalet forskare lyft fram att de är avgörande frågor som kan påverka 

resultatet. Under det här avsnittet kommer vi att undersöka huruvida svaren på 

enkäten haft någon skillnad beroende på studiedeltagarnas ålder, erfarenheter av 

webbplatsen sedan tidigare samt vilken målgrupp de tillhör. För att kunna 

analysera datan så sparade vi ned alla svar och lade de i en korstabell för att 

tydligare kunna urskilja skillnader i resultaten. Vi grupperade sedan svaren från 

de inledande frågorna. Så om en användare svarat ja på frågan om hen besökt 

webbplatsen tidigare hamnade de i en kategori och de andra i en annan och så 

undersökte vi vad de gett för svar på resterande frågor.  

En av de andra inledande frågorna på enkäten var formulerad för att klargöra 

vilken målgrupp studiedeltagarna tillhörde. Resultaten visade att 92% av de 

användare som genomförde enkäten tillhörde gruppen patienter. Det är därför 

inte möjligt att jämföra den här gruppen med någon annan för att kunna se om 

det finns någon skillnad mellan de olika målgrupperna. Syftet med den här 

studien var även att analysera målgruppen patienter och inte att jämföra den med 

någon annan målgrupp. Vi har skickat ut enkäten till rätt målgrupp och har som 

Vicente och Reis (2010) förklarat placerat målgruppen i ett sammanhang där den 

kan identifieras, genom e-post samt publicering i en Facebookgrupp, 

Webbdist14. 

5.2.1.1 Tidigare erfarenhet 

Hälften av deltagarna besvarade enkäten med att de redan innan besökt 

Närhälsans webbplats. Vi har därför kunnat jämföra svaren med varandra för att 

se huruvida användningen av webbplatsen var lika lätt för en van som för en 

förstagångsbesökare. Tan och Zhao (2014) nämner bland annat att det kan 

påverka resultatet om en användare är väldigt van att använda sig utav en produkt 

och då upplever mindre problem vid användningen. Vid frågan om deltagarna 

tidigare har besökt Närhälsans webbplats kan vi inte helt och hållet utgå från att 

det är en van användare, utan det kan likaväl endast handla om ett enstaka 

tillfälle. Vid analysen av resultatet kunde vi urskilja att det inte var någon 

skillnad mellan de som besvarade att de tidigare besökt Närhälsans webbplats 

och de som inte hade gjort det. Slutsatsen av resultatet är således att webbplatsen 

verkar ha en liknande user experience för både nya och erfarna besökare. 

5.2.1.2 Åldersgrupp 

För att kunna analysera åldersgruppen har vi valt att analysera två grupper, då 

de två gav flest svar. 19 stycken tillhörde åldersgruppen 31-45 och 24 från 

åldersgruppen 19-30. Vi har analyserat om det finns någon skillnad mellan 

svaren från dessa åldersgrupper. Eftersom det enbart var sju personer från 

åldersgruppen 46-65 så kommer det inte ske någon jämförelse med denna 

åldersgrupp då andelen personer är för låg för att resultaten ska vara relevanta i 

den här studien. Vi har jämfört resultaten från de som besvarade att de är tillhör 
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åldersgruppen 19-30 med de som besvarade att de tillhör åldersgruppen 31-45 

med varandra för att kunna se om det finns några skillnader mellan svaren. En 

fråga där svaren mellan de båda grupperna skiljde sig markant åt var på frågan: 

Hur snabbt hittar du Närhälsans kontaktinformation/telefonnummer? På 

tabellen nedan (se Tabell 5.2.1.1) visas skillnaden mellan åldersgrupperna i 

frågan hur lätt det är att hitta kontaktinformation/telefonnummer på Närhälsans 

webbplats. 

Vid närmare granskning av tabellen under går det att urskilja skillnader i svaren 

mellan båda åldersgrupperna 19-30 och 31-45. Åldersgruppen 31-45 har behövt 

leta lite och tyckt att det var medelsvårt att hitta kontaktinformationen på 

Närhälsans webbplats. Det är den enda egentliga skillnaden som går att utläsa ur 

enkätundersökningen mellan de olika åldersgrupperna.  

Åldersgrupp Lätt Medel  Svårt Totalt 

19-30 17 7 0 24 

31-45 8 11 0 19 

Totalt 25 18 0 43 

Tabell 5.2.1.1. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur lätt deltagarna tycker 

det är att hitta kontaktinformation/telefonnummer på Närhälsans webbplats. Tabellen 

visar skillnaden mellan åldersgruppen 19-30 och 31-45 om hur lätt de tycker att det är att 

hitta kontaktinformation/telefonnummer på Närhälsans webbplats.  

Sammanfattningsvist kunde vi inte utläsa någon skillnad kring deltagarnas ålder, 

målgrupp eller tidigare erfarenheter. Deltagarna hade ungefär samma åsikter 

kring Närhälsans webbplats. Som beskrivits under tidigare forskning (se kapitel 

2.2) behöver webbplatser inom vårdgenren täcka in en mängd olika behov 

eftersom den här sortens webbplats har en bred målgrupp. Det är således möjligt 

att dra slutsatsen att Närhälsans webbplats täcker in en stor del av målgruppen 

patienter där även de som inte är vana att använda Närhälsans webbplats kan ta 

del av den tillgängliga informationen. 

5.2.2 Navigation, struktur, information - metodjämförelse 

I det här avsnittet kommer vi att analysera de frågor i enkäten som handlar om 

struktur, navigering och information utan att gruppera utifrån ålder, erfaren–

heter eller användargrupp. Vi analyserar istället vad samtliga deltagare har svarat 

som helhet. Som vi tidigare beskrivit (se kapitel 3.2) och i enighet om vad 

Gerring (2017) har diskuterat i sin artikel ska den kvantitativa metoden ge ett 

bekräftande mönster i vår studie från resultaten som framkom i den kvalitativa 

undersökningen. Vi kommer därför även i det här avsnittet koppla samman 

analysen av resultaten från den kvalitativa metoden CI (se kapitel 5.1) med 

resultaten från den kvantitativa enkätundersökningen.  

5.2.3 Navigation 

Vid frågan där studiedeltagarna skulle hitta Närhälsans kontaktinformation 

ansåg 44% av deltagarna att det var medelsvårt att hitta. Det är då möjligt att se 

ett samband mellan resultaten från enkäten och den kvalitativa metoden (se 
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kapitel 5.1.2) i att det finns vissa svårigheter att direkt hitta kontakt-

informationen. Däremot svarade 54% av enkätdeltagarna att de hittade 

kontaktinformationen direkt medan det vid observationen endast var en som 

hittade den direkt. Slutsatsen av enkäten och CI gällande tillgängligheten av 

Närhälsans kontaktinformation på webbplatsen är att den är ganska svårfunnen. 

Något som studiedeltagarna däremot tyckte var lätt att hitta via webbplatsen var 

deras lokala vårdcentral/mottagning samt kontaktinformationen till den. 84% av 

deltagarna tyckte att de hittade sin lokala vårdcentral/mottagning inom en minut. 

Frågan om hur lätt det är att hitta kontaktinformationen till sin 

vårdcentral/mottagning besvarade 84% att de hittade kontaktinformationen lätt. 

Tittar man på åsikterna som framkom på den kvalitativa undersökningen så kan 

det återigen ses ett bekräftande mönster, eftersom alla som deltog i 

observationen hittade sin vårdcentral/mottagning och tillhörande kontakt-

information fort och lätt. För att sammanfatta detta stycke så har vårdcentralens 

kontaktuppgifter varit enklare att hitta trots att man behöver genomföra flera 

klick och även inskrivning av orten för önskad vårdcentral för att hitta 

kontaktinformation till vårdcentralen. Att hitta kontaktinformationen till 

Närhälsan behöver egentligen enbart två klick, men det verkar vara svårare för 

deltagarna att hitta. 

En annan aspekt som kan tas hänsyn till är hur trovärdig webbplatsen framstår 

när kontaktinformationen är svårhittad. Roy och Crabbe (2015) menar att en 

webbplats bör ge användarna en trygghet genom korrekt och lätthittad 

information för att användarna ska välja att stanna kvar på sidan. Även under 

observationen är det något som framkom att svårigheter att hitta kontakt-

information om en verksamhet kan leda till ett minskat förtroende. Tittar man 

däremot på enkätundersökningens resultat kring hur trovärdigt de anser 

Närhälsans webbplats tycker 76% av deltagarna att informationen på Närhälsans 

webbplats verkar mycket trovärdig. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

svårigheterna att hitta kontaktinformationen till Närhälsan inte påverkar webb-

platsens trovärdighet.  

5.2.4  Struktur och information 

Angående Närhälsans webbplatsstruktur så svarade 56% att sidan har en ganska 

tydlig struktur. Detta kan även kopplas samman med resultaten från CI där ett 

flertal tyckte att vissa delar på sidan känns förvirrande eller olämpligt placerade 

(se kapitel 5.1.1). Strukturen verkar inte ha en alltför stor påverkan på 

webbplatsens navigering/användning eftersom 62% av deltagarna från enkät-

undersökningen tyckte att Närhälsans webbplats är lätt att navigera. Enligt 

Rosenfeld et al. (2015, s. 25) kan en webbplats som är lättnavigerad och som 

inte innehåller alltför komplicerade delar påverka användarnas user experience. 

Webbplatsen verkar även enligt observationen (se kapitel 5.1.2) lätt att navigera, 

emellertid med undantaget att hitta information kring symptom på Närhälsans 

webbplats. Både enkätundersökningen och observationen gav samma negativa 

resultat på denna fråga. 44% tyckte att det var svårt att hitta information kring 

symptom på webbplatsen och 34% att det var medelsvårt. Som vi beskrivit under 

5.1.4 hade även användarna som observerades svårigheter att hitta information 

kring sina symptom på Närhälsans webbplats. Det innebär att majoriteten av alla 

användare som deltagit i vår studie tycker det är svårt att hitta informationen 

kring olika symptom och sjukdomar via Närhälsans webbplats. Vi har under 
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tidigare forskning beskrivit att Närhälsan som delger en betydelsefull 

information bör ha tydlig information på sin webbplats och inte alltför 

komplicerade eller otydliga delar för att en användare ska kunna täcka sina 

behov.  

Enligt Rosenfeld et al. (2015, s. 25) leder alltför komplicerade delar till förlorade 

användare, eftersom de inte får ut något av användandet av webbplatsen. Den 

komplicerade delen där användare har svårigheter att hitta information kring sina 

symptom verkar inte påverka användarnas åsikt att besöka Närhälsans webbplats 

igen eftersom 84% av deltagarna gärna skulle välja att besöka Närhälsans 

webbplats igen. Som vi beskrivit under tidigare forskning (se kapitel 4.1) har ett 

flertal forskare såsom Garrett (2006), Platt (2016) och Sharp et al. (2015) 

beskrivit att user experience är den övergripande upplevelsen som användaren 

får när den besöker en webbplats. En webbplats med förutsättningarna för en 

god user experience har således även goda förutsättningar för tillfredsställda och 

återkommande användare. Slutsatsen är att användarna hade en övergripande 

god user experience på Närhälsans webbplats eftersom de skulle välja att besöka 

sidan igen. Den user experience som studiedeltagarna haft på webbplatsen har 

därmed inte haft någon negativ påverkan på användarna utan de känner för att 

återkomma om det skulle bli aktuellt.  
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6 Utvecklingsförslag 

I detta kapitel presenteras ett konkret förslag på hur Närhälsans webbplats kan 

vidareutvecklas. Utvecklingsmöjligheterna som presenteras har sin grund i 

resultat som framkommit i undersökningarna. De förslag som presenteras berör 

webbplatsens innehåll, design, navigation och funktionalitet och delas därefter 

in efter enskilda avsnitt. 

6.1 Visuell design 

För att få en ökad förbättrad visuell design på Närhälsans webbplats bör det 

tydliggöras vad sidan handlar om vid första anblicken. Som förbättring skulle en 

kort inledande text om Närhälsan tillämpas som förklarar verksamhetens bak-

grund och syfte (se Figur 6.1.1). För att förstärka användarnas förståelse för 

webbplatsen kan det med fördel även läggas till tydligare bilder som visualiserar 

vård och råd.  

 

Figur 6.1.1 Del av startsidan på Närhälsans webbplats. 

6.2 Struktur 

För att underlätta att användaren inte behöver bläddra en längre tid på Närhälsans 

webbplats skulle startsidan kunna kortas ned (se Figur 6.2.1). Ikonerna som 

befinner sig under hitta mottagning har vi tagit bort. Genom att ta bort de 

bilderna/ikonerna från startsidan kommer Hitta snabbt att komma högre upp på 

startsidan, vilket underlättar navigeringen till Jag är sjuk. Att flytta upp och 

förtydliga länken till 1177 gör det lättare för användarna att uppsöka vård och 

råd vid olika symptom och sjukdomstillstånd. Genom att förflytta länken Jag är 

sjuk högre upp ökar det även chanserna för att skapa en tydligare genväg att 

trycka på vid akuta fall då användarna behöver komma åt viktig information om 

hur de ska gå tillväga vid akuta fall eller vid bokningar. Bilderna som befinner 

sig under Aktuellt från Närhälsan såsom Följ oss på Facebook, 1177 vårdguiden 
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och För vårdgivare har vi valt att ha kvar som ett avslut eftersom det börjar med 

tre bilder och förtydligar därmed att det är slutet på sidan. 

 

Figur 6.2.1 Ett förslag på hur Närhälsans webbplats startsida skulle kunna se ut. 

Ytterligare ett utvecklingsförslag är att utöka och tydliggöra informationen kring 

hur användarna ska gå tillväga när de är i behov av råd eller akut vård, något 

som kan läggas till på sidan om Vård och råd (se Figur 6.2.2). I dagsläget har 

sidan en bild högst upp som fungerar som en guide vilket skulle kunna förbättras 

genom att låta guiden ha länkar till respektive punkt, det vill säga i den första 
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punkten en länk som går till 1177.se och i nästa punkt en länk som skickar en 

vidare till Hitta mottagning och så vidare. Denna guide skulle kunna förtydligas 

genom att ha en beskrivande text på samma sida för att ytterligare tydliga för 

användare hur de ska gå tillväga.  

 

Figur 6.2.2 Del av sidan vård och råd på Närhälsans webbplats. 

Något som skulle kunna öka tillgängligheten av Närhälsans kontaktinformation 

är att placera e-post och telefonnummer i webbplatsens sidfot (se Figur 6.2.3). 

Alternativt att tydliggöra att Kontaktuppgifter till Närhälsans administration och 

kontor är en länk. Det framgår i dagsläget inte tydligt att texten är en länk som 

användarna kan trycka på. En möjlighet är att ha texten understruken eller i en 

annan färg så att användaren lättare förstår att det är en länk som går att trycka 

på. 

Går användaren in på kontaktsidan så finns det även där förbättringsmöjligheter 

till hur olika element kan placeras. Kontaktuppgifterna, telefonnummer och e-

post, skulle behöva förflyttas ut från rubriken Närhälsans kanslier och istället 

placeras överst på kontaktsidan. 
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Figur 6.2.3 Del av Närhälsans webbplats som befinner sig längst ned på sidan.  

6.3 Navigation 

Navigationsmenyn för E-tjänster befinner sig längst till höger på Närhälsans 

webbplats (se Figur 6.3.1). Att utforma E-tjänster med en dropdown-meny för 

att lägga till en länk som leder en vidare till bokningssystemet skulle underlätta 

tidsbokning för användarna. I dropdown-menyn skulle det även vara möjligt att 

lägga till fler länkar tillhörande E-tjänster. 

 

Figur 6.3.1 Menyn som befinner sig på Närhälsans webbplats. 

Vid inskrivning och sökning på en ort via Hitta mottagning leds användaren 

vidare till en resultatsida (se Figur 6.3.2). Sökresultatet för mottagningar och 

vårdcentraler placeras olika beroende på vilken ort användaren sökt på. Ovanför 

kartan till höger på sidan finns alternativet Sortera på, där användarna kan välja 

vilken ordning de vill att de olika mottagningarna ska placeras i. Möjliga 

sorteringsalternativ är relevans, namn och avstånd. Det verkar emellertid som att 

olika mottagningar är olika relevanta beroende på vilken ort användaren sökt 

efter. Tittar man på sökresultaten från Tranemo kommer barnavårdscentralen 

först medan det vid orten Dalsjöfors är vårdcentralen som placeras överst. Ett 

tänkbart utvecklingsalternativ är att ha ett ordnat sökresultat där de olika 

mottagningarna alltid är placerade i samma ordning, oavsett vilken ort 

användarna söker på. Ytterligare en utvecklingsmöjlighet är att minska mängden 

tillgänglig information i sökresultatet. I dagsläget visas det vid sökning på vissa 

orter flera vårdcentraler och rehabmottagningar, vilket kan skapa förvirring hos 

användarna. Det skulle kunna förbättras genom att placera de likartade 

mottagningarna efter varandra i sökresultatet och i en redan beslutad rang-

ordning, till exempel att placera alla vårdcentraler efter varandra. 

Ytterligare ett hinder som uppkommer under Hitta mottagning är då felstavning 

av ortsnamnet sker. Då framkommer inget resultat utan endast texten “Din 

sökning genererade inga träffar, förfina din sökning och försök igen.” Vårt 

förslag är att vid felstavningar istället erbjuda användarna alternativ till orter med 

liknande namn med texten menade du tillsammans med en länk till den 

föreslagna orten. 
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Figur 6.3.2 Resultaten av en sökning efter mottagningar och vårdcentraler i Tranemo. 
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7 Avslutande diskussion och slutsatser 

Följande kapitel utgörs av en diskussion samt de slutsatser vi kom fram till 

genom de utförda undersökningarna, både för den kvalitativa och den 

kvantitativa delen. Genom kapitlet förs ett resonemang kring metod, resultat, 

begränsningar och studien som helhet samt avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

Frågeställning 1: Hur är målgruppens user experience (struktur, innehåll och 

estetik) på Närhälsans webbplats? 

Med resultatet av de undersökningar som genomfördes med studiedeltagarna på 

Närhälsans webbplats var det möjligt för oss att anta att webbplatsen hade en 

positiv user experience. Både Garrett (2006) och Platt (2016) har i sina verk 

beskrivit user experience som den övergripande känslan användarna får på en 

webbplats (se kapitel 2.1). Antagandet för svaret på frågeställningen är därför ett 

resultat av den user experience som användarna beskrivit under under-

sökningarnas gång. Användarna delgav övergripande positiva kommentarer och 

åsikter kring webbplatsen som helhet samt dess många navigationsmöjligheter. 

Däremot har vi i vårt resultat kunnat utläsa att många navigationsmöjligheter har 

varit vilseledande för användarna, speciellt när deltagarna skulle hitta symptom 

på Närhälsans webbplats. Roy och Crabbe (2015) bekräftar i sin studie att en 

webbplats navigationsmöjligheter har en stor påverkan för målgruppens user 

experience. Utifrån ett user experience perspektiv kunde vi komma fram till 

förbättringsförslaget av webbplatsens struktur genom en förtydligande länk till 

1177.se (se kapitel 6.2). 

Vid frågan huruvida de önskade återkomma till webbplatsen svarade majoriteten 

av alla studiedeltagarna, både de via enkät och CI, att de kunde tänka sig att 

besöka webbplatsen igen om det skulle blir aktuellt. De fann informationen 

trovärdig och uppskattade den valda färgskalan och webbplatsens övergripande 

estetik. En webbplats estetik kan i vissa fall ha en avgörande faktor för den user 

experience som användarna får på en webbplats. Garrett (2016) beskriver att en 

webbplats visuella och estetiska helhetsintryck tillhör sista steget i design-

processen för lanseringen av en ny webbplats. Genom att inkludera dekorativa 

element såsom bild och färg utöver information ökar chanserna för att delge 

användarna en positiv user experience. Närhälsans webbplats kombinerar färg, 

form, bild och text med varandra på ett genomtänkt sätt som tilltalar användarna 

estetiskt sätt samt förmedlar att innehållet är tillförlitligt. 

Huruvida Närhälsans webbplats har en god user experience eller inte är 

emellertid diskutabelt eftersom många av studiedeltagarna utöver sin positiva 

inställning även stötte på olika hinder och dessutom kom med utvecklings-

förslag. Det innebär att webbplatsen har möjligheten att förhöja sina besökares 

user experience ytterligare genom att utföra de förändringar och utökningar som 

önskats av målgruppen.  De delarna som riskerar att påverka användarnas user 

experience negativt rör framförallt webbplatsens struktur, vilket var en av de tre 

delarna inkluderad i vår frågeställning. En funktionell struktur är av stor 

betydelse för en webbplats framgång då det lägger grunden för layout och 

navigation. Deltagarna i den utförda studien hade blandade åsikter där den 
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övergripande känslan var positiv men där det även uppkom flera kommentarer 

kring webbplats layout. Det inkluderade en för lång startsida, svårtillgänglig 

kontaktinformation samt en otillräcklig responsiv webbplats. 

En god user experience inkluderar både användarnas upplevelser på webbplatsen 

samt de idéer som föregår deras första besök på Närhälsans webbplats. Språk, 

layout, navigering och trovärdighet är alla delar som studiedeltagarna i 

undersökningarna ansett sig stå positiva och övergripande tillfredsställda med. 

De delar som användarna uppfattade som förvirrande var exempelvis kontakt-

sidan. Hindret låg i att telefonnumret var placerat under rubriken Närhälsans 

kanslier istället för direkt på sidan. 

Frågeställning 2: Utifrån målgruppens user experience, hur kan Närhälsans 

webbplats förbättras utifrån ett user experience perspektiv? 

Syftet med den utförda studien var att först undersöka målgruppens åsikter om 

Närhälsans webbplats som den ser ut i dagsläget samt ge dem möjligheterna att 

komma med utvecklingsförslag. En framgångsrik webbplats har i många fall sin 

grund i användarnas önskemål och behov och bör därför med fördel anpassas 

efter deras förutsättningar enligt Schrepp et al. (2016). I de utförda 

undersökningarna framgick att Närhälsans webbplats har en övergripande 

positiv user experience men att det finns fortsatta utvecklingsmöjligheter. 

Enkätens resultat kunde inte bidra till åsikter kring förändringar utan endast 

åsikter kring Närhälsans nuvarande layout. I Contextual Inquiry undersökningen 

låg emellertid lika stort fokus på användbarhet och navigering samt 

utvecklingsförslag från studiedeltagarna. Samtliga studiedeltagare som deltog i 

studien var relativt överens kring de utvecklingsmöjligheter som webbplatsen 

har, trots att de inte haft kontakt med varandra. Resultatet av CI pekar på att vi 

med någorlunda säkerhet kan anta att Närhälsans webbplats skulle kunna 

förbättra sin user experience för alla sina besökare genom en utveckling av vissa 

delar. 

Vi tycker själva, samt med stöd av studiedeltagarnas framförda åsikter, att 

Närhälsans webbplats har en övergripande god user experience men att det 

fortfarande finns ett antal möjliga utvecklingsmöjligheter (se kapitel 6) för att 

förbättra dess user experience ytterligare. Bland annat skulle kontaktuppgifterna 

behöva förflyttas ut från rubriken Närhälsans kanslier och istället placeras överst 

på kontaktsidan. Det eftersom många av studiedeltagarna klargjorde att deras 

främsta mål med ett besök på Närhälsans webbplats skulle vara att hitta e-post 

eller telefonnummer till dem (se kapitel 4.1.1). Vi delar själva studiedeltagarnas 

åsikter och anser att kontaktuppgifterna i dagsläget är något svåråtkomliga vilket 

med fördel skulle kunna förbättras (se kapitel 6.3). Det vore även möjligt att 

utveckla sökresultatet och placera mottagningarna i en förbestämd rangordning 

(se kapitel 6.3). 

7.1 Slutsatser 

Studien har utförts i anknytning till syftet att undersöka huruvida Närhälsans 

webbplats har en god user experience eller inte. Syftet var att med hjälp av 

studiedeltagare utvalda från Närhälsans största målgrupp patienter genomföra 
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undersökningar för att ta reda på dess aktuella user experience samt eventuella 

utvecklingsmöjligheter. Metoderna som användes var en kvantitativ enkät som 

skickades ut till målgruppen via Facebook och e-post. Det gjorde det möjligt för 

oss att tillgodose oss en större mängd synpunkter och deltagare än om vi endast 

hade genomfört en kvalitativ undersökning.  

Som ett komplement till den kvantitativa enkäten valde vi även att genomföra 

en kvalitativ undersökning i form av Contextual Inquiry där vi kombinerade 

observation och intervjufrågor med varandra för att få en djupare inblick i 

studiedeltagarnas åsikter kring Närhälsans webbplats. 

Genom att samla in och analysera resultatet av de båda metoderna tydliggjorde 

det både positiva delar samt möjliga hinder på Närhälsans webbplats. Både de 

studiedeltagare som deltog via enkäten och CI hade en övergripande positiv bild 

av webbplatsen där majoriteten av dem svarade att de skulle kunna tänka sig att 

besöka webbplatsen igen. Samtidigt var det flera användare som stötte på mindre 

hinder vid utförandet av uppdragen i den kvalitativa undersökningen och även 

delgav önskade utvecklingsmöjligheter (se kapitel 5). 

Vi kunde relativt lätt komma fram till fler utvecklingsförslag baserad på vårt 

resultat av den första frågeställningen kring målgruppens user experience. 

Dessutom framkom ett tydligt överensstämmande mönster i båda metodernas 

resultat, vilket vi inte hade förväntat oss. 

Resultatet visade att Närhälsans webbplats under tiden då studien genomfördes 

hade en övergripande positiv user experience. Studiedeltagarna utvalda från 

Närhälsans målgrupp patienter ansåg webbplatsen ha en funktionell och 

användbar struktur samt ett relativt lättförståeligt navigationssystem. Även 

mängden av informationen ansågs som lagom, vilket är en utmaning för en 

webbplats som tillhör genren vård och hälsa generellt.    

Vår slutsats är att Närhälsans aktuella webbplats har en tillfredsställande user 

experience och att studien relativt lätt kunde hitta utvecklingsmöjligheter 

särskild inom området struktur och navigation. Närhälsans webbplats är en stor 

och innehållsrik webbplats, detta innebär en svårighet av att balansera 

information, estetik och tydlig navigation. Vi anser att utvecklingsarbete i första 

hand bör fokusera på strukturen, som i sin tur leder till en mer överskådlig och 

lättnavigerad webbplats. 

7.2 Reflektion 

Utgångspunkten för studien var att genomföra en så bred undersökning som 

möjligt med användare i olika åldrar och med olika förutsättningar. Det gjorde 

vi genom att skicka ut en enkät som utfördes av 50 personer samt att utföra en 

kvalitativ undersökning på åtta studiedeltagare för att få en djupare inblick i 

deras åsikter kring Närhälsans webbplats. Utifrån de resultaten vi fått fram samt 

med grund i svar på frågeställningarna är det möjligt att anta att de var 

fördelaktiga. Metoderna valdes med grund i ett flera författares tidigare 

forskning inom området där de klargjort metodernas fördelar, både enskilt samt 

i kombination med varandra. 
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Studien har genom undersökningarna och kontakten med studiedeltagarna från 

Närhälsans målgrupp uppfyllt de mål vi satt under arbetets början. Syftet var att 

undersöka Närhälsans webbplats samt att komma fram till huruvida den har en 

god user experience eller inte, vilket vi har fått svar på. Resultaten gällde för 

både stationära och mobila enheter. Däremot ställdes aldrig fråga kring huruvida 

deltagarna i den kvantitativa undersökningen, enkäten, besökte webbplatsen via 

en dator eller mobil vilket kan ha spelat roll i resultatet av undersökningen. 

Sammanfattningen är att Närhälsans webbplats är funktionell och lättnavigerad 

med ett lågt antal hinder för användbarheten som lätt är möjligt att åtgärda. 

7.3 Begränsningar 

I samband med lanseringen av Närhälsans nya webbplats i slutet av mars 2017 

blev tiden för oss att utföra vår studie tydligt begränsad. Därför valde vi att redan 

från början att avgränsa oss till en mindre del av Närhälsans mycket breda 

målgrupp, närmare bestämt användargruppen patienter. Trots begränsningen 

kunde tidsplaneringen bibehållas i att utföra CI och enkäten efter varandra för 

att kunna anpassa enkäten utifrån observationens resultat. På grund av den 

begränsade tidsramen tvingades vi att minska deltagarantalet i observationen 

från tio till åtta deltagare. Detsamma gäller tidsfristen för enkäten som var 

begränsad då det inte fanns möjligheten att sprida enkäten till fler användare 

genom att till exempel att publicera enkäten på Närhälsans webbplats. Det hade 

kunnat generera fler svar och resulterat i en ökad reliabilitet. En enkät publicerad 

på Närhälsans webbplats hade med stor sannolikhet främst nått vana användare 

av webbplatsen, snarare än förstagångsbesökare. Då vår studie både har sin 

grund i både nya och återkommande användare på Närhälsans webbplats hade 

resultatet inte fått samma bredd som den fått nu. 

  

Ett mer omfattande undersökningsmaterial i enkäten och ett ökat urval av fler 

målgrupper såsom medarbetare och vårdgrannar hade också kunnat tillföra en 

bredare synvinkel på webbplatsen, vilket på grund av tids- och resursbrist 

emellertid inte var möjligt att genomföra. Dessutom innebär en större mängd 

enkätsvar från olika målgrupper en större arbetsinsats för att få reda på exakta 

detaljer, vilket ställer ännu högre tids- och resurskrav på undersökningen. Fler 

enkätsvar kan även riskera i ett alltför brett och ospecificerat resultat.  

  

Vid kontakt med uppdragsgivaren framkom önskemål att undersöka hur 

responsiv webbplatsen är, det vill säga om webbplatsen fungerar lika bra på en 

mobil enhet som från en dator. Då uppdragsgivaren kom med önskemålet kring 

att utföra studien på både mobila och stationära enheter var enkätens frågor redan 

färdigställda och utskickade, på grund av tidsbegränsningen, vilket innebär att 

det i enkäten inte finns med någon fråga kring vilken enhet deltagarna använde 

sig av i samband med undersökningen. Vi vet inte vilken enhet deltagarna 

använde sig av när de besvarade enkäten och kan därför inte jämföra om det var 

någon skillnad i svaren mellan de användare som besvarade enkäten vi en mobil- 

eller stationär enhet. Under CI där användarna var fria att själva välja enhet, 

valde tre av åtta deltagare att använda sig av en mobil enhet, där ingen större 

skillnad gick att urskilja i resultatet. Vi kan emellertid i den här frågan inte få 

något bekräftande mönster från enkäten som stödjer det. Det är därför svårt att 

besvara huruvida det finns någon skillnad mellan användningen av Närhälsans 
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webbplats via en mobil eller stationär enhet. Utifrån analysen av vår studie är 

det emellertid möjligt att se viss samstämmighet mellan resultaten från den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden. Analysen av de båda metoderna stärker 

studiens reliabilitet som helhet och därmed kan vi anta att användningen av 

webbplatsen via en mobil enheter inte upplevs som något problem. 

7.4  Förslag till vidare forskning 

Närhälsan har en bred och mångfacetterad målgrupp och vid fortsatt forskning 

vore det intressant att studera hela Närhälsans målgrupp, inkluderande patienter, 

vårdgrannar, medarbetare och presumtiva medarbetare, genom en liknande 

enkätundersökning med en kvantitativ analys. För att underlätta spridningen av 

enkäten och för att snabbt uppnå en hög svarsfrekvens skulle enkäten kunna 

publiceras på Närhälsans webbplats. Analysen av resultatet skulle kunna bidra 

till en mer djupgående inblick i huruvida det finns någon skillnad i webbplatsens 

user experience mellan de olika användargrupperna. Att publicera enkäten på 

Närhälsans webbplats skulle även kunna leda till att fler deltagare ur den äldre 

åldersgruppen skulle få möjligheten att delta i undersökningen. Det skulle i sin 

tur leda till möjligheten att göra en djupare jämförelse i hur studiedeltagarnas 

user experience skiljer sig från varandra beroende på användarnas ålder.  

  

Även den kvalitativa CI undersökningen skulle kunna återanvändas för att 

studera de olika målgrupperna mer djupgående. Kommunikationsavdelningen 

skulle med fördel kunna selektera lämpliga deltagare för observationen. För att 

hitta deltagare skulle de i samband med enkätundersökningen kunna uppmana 

deltagarna att även delta i en observation genom att låta användarna sända sitt 

intresse för medverkan via e-post. 

  

I anknytning till tidigare forskning kring webbplatser för vård och hälsa (se 

kapitel 2.2) råder det fortfarande brist på konstruktiva standardiseringsförslag 

för uppbyggnad och underhåll av webbplatser för att säkerställa att de uppfyller 

hela sin målgrupps behov. Det är därför viktigt att klargöra hur målgrupps-

anpassad en webbplats är genom omfattande studier och undersökningar. 

Närhälsan skulle kunna upprätthålla en målgruppsanpassad webbplats genom 

regelbundna undersökningar kring dess user experience i samband med 

omfattande webbplatsändringar. 

 

Utifall några av utvecklingsförslagen som presenteras i vår studie skulle 

implementeras på Närhälsans webbplats skulle det med fördel kunna utföras 

ytterligare en undersökning för att se huruvida förändringarna lett till någon 

förbättring av patienternas user experience eller inte. Utöver det skulle det även 

rutinmässigt kunna utföras en kvantitativ enkätundersökning 1-2 gånger per år 

för att säkerhetsställa hur användarna upplever Närhälsans webbplats. Vid mer 

omfattande förändringar är rekommendationen att utföra en initial CI-

undersökning med några deltagare. Att inkludera användare med olika behov, 

förutsättningar och önskemål i processen för fortsatt utvecklingsarbete är något 

som bör tas i beaktande eftersom det är användare som besöker webbplatsen som 

håller den levande samt som har möjligheten att komma med betydelsefulla 

synpunkter och åsikter. 



44 

 

8 Referenser 

Aagaard, J., & Matthiesen, N. (2016). Methods of materiality: Participant  

observation and qualitative research in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 13(1), 33-46. doi:10.1080/14780887.2015.1090510 

Aziz, N. (2014). Assessing website usability attributes using partial least 

squares. International Journal of Information and Electronics 

Engineering, 4(2), 137. doi:10.7763/IJIEE.2014.V4.423 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Brainin, E., & Neter, E. (2014). Inside technology: Opening the black box of 

health-website configuration and content management. Future Internet, 

6(4), 773-799. doi:10.3390/fi6040773 

Carù, A., Cova, B., & Pace, S. (2014). Combining qualitative methods in 

practice. Management Decision, 52(4), 777-793. doi:10.1108/MD-03-

2012-0188 

Fan, W., & Yan, Z. (2010). Factors affecting response rates of the web survey: 

A systematic review. Computers in Human Behavior, 26(2), 132-139. 

doi:10.1016/j.chb.2009.10.015 

Garrett, J. J. (2006). Customer loyalty and the elements of user experience. 

Design Management Review, 17(1), 35-39. doi:10.1111/j.1948-

7169.2006.tb00027.x 

Gerring, J. (2017). Qualitative methods. Annual Review of Political Science, 

20(1) doi:10.1146/annurev-polisci-092415-024158 

Holtzblatt, K., & Jones, S. (1993). Contextual inquiry: A participatory technique  

for system design. In D. Schuler, & A. Namioka (Eds.), Participatory 

design: Principles and practices; participatory design: Principles and 

practices (pp. 177-210, Chapter xiii, 319 Pages) Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc, Hillsdale, NJ. 

Johnson, M. A., & Norris Martin, K. (2014). When navigation trumps visual 

dynamism: Hospital website usability and credibility. Journal of 

Promotion Management, 20(5), 666-687.  

doi:10.1080/10496491.2014.946205 

Kuniavsky, M., Goodman, E., & Moed, A. (2012). Observing the user 

experience: A practitioner's guide to user research (2nd;2; ed.). 

Amsterdam;Boston;: Morgan Kaufmann. 

Närhälsan. (2017a). Närhälsan har ny webb!. Hämtad 11 maj, 2017, från 

Närhälsan,  

https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/aktuellt-fran-narhalsan/en-nyhet/ 

Närhälsan. (2017b). Om Närhälsan. Hämtad 11 maj, 2017, från Närhälsan, 

https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/ 

Ow, D., Wetherell, D., Papa, N., Bolton, D., & Lawrentschuk, N. (2015). 

Patients' perspectives of accessibility and digital delivery of factual content 

provided by official medical and surgical specialty society websites: A 

qualitative assessment. Interactive Journal of Medical Research, 4(1), e7. 

doi:10.2196/ijmr.3963 

Platt, D. (2016). Joy of UX: User experience and interactive design for 

developers (1st ed.). S.l.: Addison-Wesley Professional. 

https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/


45 

 

Rafe, V., & Monfaredzadeh, M. (2012;2011;). A qualitative framework to assess 

hospital / medical websites. Journal of Medical Systems, 36(5), 2927. 

doi:10.1007/s10916-011-9771-5 

Rosenfeld, L., Morville, P. & Arango, J. (2015). Information Architecture for 

the web and beyond. O'Reilly Media.  

Roy, D., & Crabbe, S. (2015). Website analysis in an EFL context: Content 

comprehension, perceptions on web usability and awareness of reading 

strategies. ReCALL : The Journal of EUROCALL, 27(2), 131-155.  

doi:http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1017/S095834401400024X 

Schrepp, M., Pérez Cota, M., Gonçalves, R., Hinderks, A., & Thomaschewski, 

J. (2016). Adaption of user experience questionnaires for different user 

groups. Universal Access in the Information Society, doi:10.1007/s10209-

016-0485-9 

Sharp, H., Preece, J., & Rogers, Y. (2015). Interaction design: Beyond human- 

computer interaction (4th ed.). Chichester: Wiley. 

Takyi, E. (2015). The challenge of involvement and detachment in participant 

observation. The Qualitative Report, 20(6), 864. 

Tan, J., & Zhao, H. M. (2014). A novel design method of questionnaire. Applied 

Mechanics and Materials, 519-520, 1412. 

doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.519-520.1412 

Taylor, M. J., Stables, R., Matata, B., Lisboa, P. J., Laws, A., & Almond, P. 

(2014). Website design: Technical, social and medical issues for self-

reporting by elderly patients. Health Informatics Journal, 20(2), 136-150. 

doi:10.1177/1460458213488382 

Thwaites Bee, D., & Murdoch-Eaton, D. (2016). Questionnaire design: The 

good, the bad and the pitfalls. Archives of Disease in Childhood. Education 

and Practice Edition, 101(4), 210-212. doi:10.1136/archdischild-2015-

309450 

Tullis, T., & Albert, W. (2013). Measuring the user experience: Measuring the 

user experience : Collecting, analyzing, and presenting usability metrics 

(2) Elsevier Science. 

Van den Haak, M., De Jong, M., & Jan Schellens, P. (2003). Retrospective vs. 

concurrent think-aloud protocols: Testing the usability of an online library 

catalogue. Behaviour & Information Technology, 22(5), 339-351. 

doi:10.1080/0044929031000   

Van Mol, C. (2017;2016;). Improving web survey efficiency: The impact of an 

extra reminder and reminder content on web survey response. 

International Journal of Social Research Methodology, 20(4), 317-11. 

doi:10.1080/13645579.2016.1185255 

Vicente, P., & Reis, E. (2010). Using questionnaire design to fight nonresponse 

bias in web surveys. Social Science Computer Review, 28(2), 251-267. 

doi:10.1177/0894439309340751 

Västra Götalandsregionen. (2011). Förslag till politisk organisation för 

primärvården från och med 2012: Fem primärvårdsstyrelser blir två vid 

årsskiftet. Hämtad 11 maj, 2017, från Västra Götalandsregionen, 

http://vgregion.media.fnf.nu/9/regionfullmaktige_19_september_2011/6 

  

http://www.scientific.net/AMM.519-520.1412


46 

 

Bilaga A: Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som läser sista året på Webbredaktörs-

programmet och önskar analysera den nya webbplatsen av Närhälsan i vårt 

examensarbete. Vi kommer att analysera webbplatsens user experience. Som en 

del kommer vi genomföra en enkätundersökning kring hur människor uppfattar 

Närhälsans webbplats, den andra delen är en observation, contextual inquiry, där 

vi observerar hur några användare navigerar och använder webbplatsen. Vi 

bifogar både tänkbart förslag för enkät och intervjuguiden. 

Vi hoppas att vi kan bidra med feedback från olika användare kring den nya 

webbplatsen. Tacksam för svar om detta är ok, tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Lea Greim och Catharina Sauvolainen 

Överenskommelse om samarbetsformer med uppdragsgivaren 

Efter mejlkontakt kom vi tillsammans med uppdragsgivaren fram till att studien 

kan läggas upp fritt och att förslaget på enkäten och intervjuguiden är godkända. 

Vi fick även tillstånd att använda skärmdumpar från Närhälsans webbplats i 

denna studie. Önskemålet från uppdragsgivaren var att undersöka såväl 

användning av en dator som en mobil enhet. Vid frågor under studiens utförande 

kunde vi alltid ta kontakt med uppdragsgivaren, men för övrigt skulle under-

sökningen ske självständigt. Återkopplingen av resultatet från undersökningen 

och utvecklingsförslagen skulle ske när studien är färdigställd till uppdrags-

givaren. 
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Bilaga B: Information till deltagare 

Både de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna för den aktuella studien 

har utförts med hänsyn till forskningsetiska principer. Den kvalitativa metoden 

började med att forskaren informerade deltagaren om att det är frivilligt att delta 

och att de under hela undersökningens lopp kan avbryta sin medverkan. 

Deltagaren fick även under hela undersökningen ställa frågor om det uppstod 

funderingar eller problem. Deltagaren har informerats om att deras svar förblir 

helt anonyma och även vad de insamlade svaren skulle användas till. Vi sparade 

enbart deltagarnas ålder från och har inte att sparat några andra personuppgifter 

om deltagarna utan behandlade dessa med anonymitet. 

Den kvantitativa metoden informerades deltagarna istället med en inledande text 

som befann sig innan frågorna. Denna text informerade om att svaren är helt 

anonyma, att de när som helst under undersökningens lopp kan välja att avbryta 

din medverkan och att det är frivilligt att delta.  

Alla svaren och uppgifterna som inkommit från både den kvalitativa och 

kvantitativa undersökningen som har samlats in har behandlats konfidentiellt 

och med anonymitet för att värna om deltagarnas integritet. 
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Bilaga C: Intervjuguide Contextual Inquiry 

Information till deltagaren: Börja med att informera deltagaren att det är 

frivilligt att delta, att alla svar är anonyma och att de under undersökningens lopp 

när som helst kan avbryta sin medverkan. Deltagaren får ställa frågor under hela 

CI-sessionen och ska efter de har navigerat tänka högt. Deltagaren får använda 

sig av valfri enhet. 

Under hela CI-sessionen: Ta en liten paus efter frågorna för att anteckna viktiga 

saker som deltagaren har svarat och även hur de har löst uppdragen. Be 

deltagaren att under hela CI-sessionen tänka högt, men helst efter varje utfört 

uppdrag. Be deltagaren att tänka högt om sina åsikter, vilken information den 

letar efter och hur den upplever de olika delarna. 

Inledande frågor 

1. Har du besökt Närhälsans webbplats förut?  

2. Vad är ditt första intryck av webbplatsen? 

3. Hur skulle du använda dig av webbplatsen? 

 

Uppdragen som ska utföras med delfrågor 

1. Leta reda på Närhälsans kontaktinformation 

a. Ser det överskådligt ut? 

b. Skulle någonting kunna förbättras?  

2. Leta reda på din lokala vårdcentral   

a. Kändes det lätt att hitta vårdcentralen? 

b. Är du nöjd med sättet att hitta vårdcentralen? 

c. Saknas det något? 

3. “Boka” en akuttid till läkare. (Bokningen ska avbrytas när 

personuppgifterna ska fyllas i) 

a. Är du nöjd med sättet att boka? 

b. Tycker du att det saknas någonting? 

4. Tänk dig att du är sjuk och vill ha snabb information om din sjukdom 

samt vilken mottagning/vårdcentral du ska vända dig till. Hur går du 

tillväga? 

a. Tycker du att det var lätt att hitta informationen? 

b. Är du nöjd med informationen du fått? 

c. Skulle någonting kunna förbättras? 
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Bilaga D: Enkät 

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som läser sista året på 

Webbredaktörsprogrammet. Som en del i vårt examensarbete genomför vi en 

enkätundersökning kring hur människor uppfattar användbarheten på 

Närhälsans webbplats, narhalsan.se.  

Vi vill gärna att du först besöker och kollar runt på narhalsan.se innan du fyller 

i enkäten, men den är genomförbar oavsett om du besöker webbplatsen eller inte.  

Det skulle vara till stor hjälp om du ville ta dig tid att svara på vår enkät. Den tar 

cirka 5 minuter att genomföra.  

Alla dina svar kommer att vara helt anonyma och du kan när som helst under 

undersökningens lopp välja att avbryta din medverkan. 

Tack på förhand! 

Är det första gången du besöker Närhälsans webbplats? 

○  Ja 

○  Nej 

○ Vet ej 

I vilken egenskap använder du Närhälsans webbplats? 

○ Patient 

○ Medarbetare 

○ Samarbetspartner 

○ Annat 

Hur gammal är du? 

○  <18 

○ 19-30 

○ 31-45  

○ 46-65 

○ >66 

Hur snabbt hittar du Närhälsans kontaktinformation/telefonnummer? 

○ Jag hittade den direkt 

○  Jag behövde leta lite innan jag hittade den 

○ Jag hittade den inte alls 

○ Vet ej/letade inte efter kontaktinformationen 
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Hur trovärdig tycker du att informationen är på Närhälsans webbplats? 

○ Den verkar mycket trovärdig 

○ Den verkar ganska trovärdig 

○ Den verkar inte trovärdig alls 

○ Vet ej 

Hur lätt är Närhälsans webbplats att använda/navigera? 

○ Lätt 

○ Medelsvår 

○ Svår 

○ Vet ej 

Vad tycker du om strukturen på Närhälsans webbplats? 

○ Den har en tydlig struktur. 

○  Den har en ganska tydlig struktur. 

○ Den har en otydlig struktur 

○ Vet ej 

Hur lätt är det att hitta din lokala vårdcentral/mottagning? 

○ Jag hittar den inom en minut 

○ Jag behöver leta lite innan jag hittar den 

○ Jag hittar den inte alls 

○ Vet ej/har inte försökt 

Hur lätt tycker du det är att hitta kontaktuppgifter om din lokala 

vårdcentral/mottagning på Närhälsans webbplats? 

○ Lätt 

○ Medelsvårt 

○ Svårt 

○ Vet ej/har inte försökt 

Hur lätt tycker du att det är att hitta information om olika symptom via 

Närhälsans webbplats? 

○ Lätt 

○ Medelsvårt 

○ Svårt 

○ Vet ej 

Hur känner du för att besöka Närhälsans webbplats igen? 

○ Jag besöker den gärna igen. 

○ Jag är tveksam till om jag skulle välja att besöka den igen. 

○ Jag kommer inte att besöka den igen. 



51 

 

Bilaga E: Resultat från enkätundersökning  

 

Figur 1. Resultat från enkätundersökningen på frågan om deltagarna tidigare har besökt 

Närhälsans webbplats. 

 

 

Figur 2. Resultat från enkätundersökningen på frågan i vilken egenskap deltagarna 

använder Närhälsans webbplats.  

 

 

Figur 3. Resultat från enkätundersökningen på frågan hur gammal deltagarna är.  
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Figur 4. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur snabbt deltagarna hittar 

Närhälsans kontaktinformation/telefonnummer.  

 

 

Figur 5. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur trovärdigt deltagarna 

tycker att informationen som befinner sig på Närhälsans webbplats är.  

 

 

Figur 6. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur lätt deltagarna tycker det 

är att navigera/använda Närhälsans webbplats.  
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Figur 7. Resultat från enkätundersökningen på frågan om vad deltagarna tycker om 

Närhälsans webbplats struktur.  

 

 

Figur 8. Resultat från enkätundersökningen på frågan om  hur lätt deltagarna hittar till 

sin lokala vårdcentral/mottagning på Närhälsans webbplats.  

 

 

Figur 9. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur lätt deltagarna tycker det 

är att hitta kontaktuppgifter till sin lokala vårdcentral/mottagning på Närhälsans 

webbplats. 

 

 


