
 
 
 
 

 
ANVÄNDBARHETSBRISTER 

INOM AMBULANSSJUKVÅRDENS 

PATIENTJOURNALSYSTEM 
 

 
 
 
 
 
 
 

2018KANI02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidatuppsats i Informatik 
 

Johanna Kembro 
Zackarias Klasson 



 

I 

 

Svensk titel: Användbarhetsbrister inom ambulanssjukvårdens patientjournalsystem 

 

Engelsk titel: Usability deficiencies in the ambulance care patient record systems 

 

Utgivningsår: 2018 

 

Författare: Johanna Kembro & Zackarias Klasson 

 

Handledare: Peter Rittgen 

 

Abstract  
 
Today’s society relies on and invests enormous resources on information systems. Not least in 

healthcare where IT today is not only used as an aid component, but is a major part of the core 

business. Digital patient record systems are currently seen in all types of healthcare industries, 

where users are required to log all patient journals according to the law. The systems are 

implemented in the business for both patients and users who, through the use of IT support, 

streamline and facilitate daily work in healthcare. Today´s patient journal systems in the 

healthcare business has been developed and designed decades ago and many of them are 

today highly deficient from a user-centric usability perspective, as the majority of previous 

studies have shown. The purpose of this study is to investigate perceived shortcomings in the 

electronical journal system AmbuLink, in relation to its design, from a user-centered utility 

perspective. This to create a general perception of the degree of utility of patient record 

systems in the field of ambulance care. The result of the survey is intended to act as basis for 

continued development and management of AmbuLink, as well as similar and new patient 

record systems. This essay presents a qualitative case study where the empiricism has been 

collected in two ways; through interviews and a documentary review. The process is divided 

into three main phases. During the first phase, the research group gathered knowledge by 

reading previous research within the subject and collecting a theoretical foundation that then 

served as the basis for the framework presented in the paper. The framework intends to serve 

as a reference point for evaluating usability in electronical medical information systems. 

During the second phase, a case study was conducted at the ambulance headquarters in 

Gothenburg, where the informants were able to answer questions regarding the AmbuLink 

patient record system, which they use in their daily work. During the third phase, the collected 

empiricism was analyzed, as well as educational material for the system provided by the 

business. The results presented in the study contribute to an increased understanding of the 

usability shortcomings found today in standard patient record systems. The framed framework 

can be reused in further studies and case studies in the subject, both in Sweden and 

internationally. 

The thesis is written in swedish. 
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Sammanfattning 
 
Dagens samhälle förlitar sig på och investerar enorma resurser på informationssystem. Inte 

minst inom hälso- och sjukvården där IT idag inte enbart används som en stödkomponent, 

utan är en stor del av verksamhetens kärna. Digitala patientjournalsystem återfinns inom alla 

sjukvårdsverksamheter, där användarna enligt lag måste journalföra information om samtliga 

patienter. Systemen implementeras i verksamheten till förmån för både patienter och 

användare som genom användning av IT-stöd effektiviserar och underlättar det dagliga 

arbetet. Dagens patientjournalsystem inom hälso- och sjukvården är utvecklade samt 

designade för flertalet decennier sedan och är ur ett användarcentrerat 

användbarhetsperspektiv mycket bristfälliga, vilket flertalet studier tidigare har påvisat. Syftet 

med denna studie är att ur ett användarcentrerat användbarhetsperspektiv undersöka uppfattad 

bristfällighet i det elektroniska journalsystemet AmbuLink, i relation till dess design. Detta 

för att skapa en generell uppfattning kring graden av användbarhet hos patientjournalsystem 

inom ambulanssjukvården. Resultatet av undersökningen är tänkt att agera som underlag för 

fortsatt utveckling och hantering av AmbuLink, samt liknande och nya patientjournalsystem. 

Uppsatsen presenterar en kvalitativ fallstudie där empirin har samlats in på två sätt; genom 

intervjuer och en dokumentgranskning. Processen är uppdelad i främst tre olika faser. Under 

den första fasen samlade forskningsgruppen på sig kunskap genom att läsa tidigare forskning 

inom ämnet och samla in ett teoretiskt fundament som sedan låg till grund för det ramverk 

som presenteras i uppsatsen. Ramverket var tänkt att fungera som en referenspunkt för att 

utvärdera användbarhet inom medicinska informationssystem. Under den andra fasen 

genomfördes fallstudien på ambulansens huvudkontor i Göteborg, där informanterna fick 

svara på frågor angående patientjournalsystemet AmbuLink, som de brukar i dagligt arbete. 

Under den tredje fasen analyserades den insamlade empirin, samt utbildningsmaterial för 

systemet som tillhandahölls av verksamheten. Resultatet som presenteras i studien bidrar till 

en ökad förståelse av de användbarhetsbrister som idag återfinns inom standardiserade 

patientjournalsystem. Det framtagna ramverket går att återanvända vid fortsatta 

undersökningar och fallstudier inom ämnet, både i Sverige och internationellt. 

Nyckelord:  
Elektroniska patientjournalsystem, Design, Användbarhet, Interaktion 
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Förord 
 
 

Vi vill tacka Ambulansen i Göteborg för sitt vänliga, hjälpsamma och tålmodiga mottagande, 

vars bidrag gjorde denna uppsats möjlig att genomföra. Vi är enormt tacksamma! 

Vi vill också tacka vår handledare Peter Rittgen för all vägledning och stöttande. 
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1 Inledning 
 

Enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån (2013) så ökar medellivslängden för 

varje år som går, vilket bidrar till ett ökat vårdbehov de nästkommande åren. 
Många av dagens elektroniska patientjournalsystem digitaliserades för cirka 25 år sedan och 

är nu i stort behov av förbättring och utveckling. De flesta landsting har idag en övergripande 

IT-struktur för hantering av patientinformation, där det i många fall finns problem vid 

implementering och användning. Socialdepartementet (2006) har introducerat en nationell IT-

strategi för vård och omsorg. Denna strategi fungerar som ett stöd och verktyg i det dagliga 

arbetet för att underlätta övergången till att använda IT som stöd i verksamheten. Tanken är 

att IT ska hjälpa organisationerna att möta nya krav vilket i sin tur leder till att fler patienter 

kan behandlas samtidigt på ett mer effektivt sätt. Ytterligare bidrar denna strategi till ökad 

patientsäkerhet och tillgänglighet. 
 
Det är inte bara befolkningen och sjukhusen som utvecklas, utan även IT-utvecklingen i våra 

samhällen. IT-infrastrukturen i världen växer ständigt vilket kan upplevas som stressande och 

icke hanterbart. Nya system och moduler utvecklas dagligen med löfte om en mer effektiv 

vård- och omsorgshantering. Det är därför viktigt att företag hanterar dessa problem genom 

god och väldefinierad systemutvecklingsmetodik blandat med kontinuerlig systemutbildning. 
När långa ledtider tillsammans med en underbemannad personalstyrka leder till bristande 

sjukvård är det samhället som drabbas (Böttiger, 2010). Ansvaret ligger då i 

systemutvecklarnas händer vilka bör arbeta för att främja användbarhet och effektivisering av 

systemen inom akutsjukvården.Det finns flertalet olika sätt att förbättra prestanda och 

användbarhet hos hälsovårdssystem vilka kan bidra till många olika förbättringsmöjligheter. 

Om förbättringsmöjligheterna skulle införas varierar resultatet baserat på hur väl systemet 

anpassas, finansieras och hur de organiseras, utnyttjas samt tillhandahålls (Evans et al., 2001).  
 
I denna studie undersöks bristerna i dagens journalsystem som används av ambulanspersonal i 

Västra Götalandsregionen. Studien ämnar att identifiera brister i journalsystemet AmbuLink 

ur ett samhällsorienterat användbarhetsperspektiv där fokus främst är på systemets 

användbarhet och användarvänlighet, samt de förutsättningar för god systeminteraktion som 

ges till systemets användare. 

1.1 Problemdiskussion 

Problemet som ligger till grund för denna uppsats är att de komplexa system som idag 

används inom hälso- och sjukvårdsorganisationer i många fall är i stort behov av förändring 

och förbättring, då de utvecklades för längesedan och inte följer moderna 

användbarhetsstandarder. Detta är ett omdiskuterat ämne vilket anses vara en stor börda i det 

dagliga arbetet på många sjukhus runtom i världen. Människors vardag präglas av struktur, 

sammanhållning och lugn. Detta i sin tur bidrar till att det är lättare för att utföra 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt utan att överbelasta de kognitiva sinnena. En stor 

bidragande effekt till onödig kognitiv belastning är komplexa arbetssystem (Kannampallil 

et.al., 2011). 

 
Den kognitiva belastningen mynnar ut i flertalet olika förgreningar vilket kan leda till stora 

konsekvenser för arbetsplatsen och den påverkade individens personliga liv. Dessa 

konsekvenser är försämrade arbetsförhållanden på grund av en stressig arbetsmiljö, 

irritationer på grund av icke fungerande- samt arbetsbara system och framförallt större 
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felmarginaler i journal-, medicin- och patienthanteringsstandarder (Svedin, 2012). Om 

personalen på sjukhuset är stressade och utför ett sämre arbete är det ofta i slutändan 

patienterna som drabbas hårdast. Icke-fungerande system kan leda till att patienter blandas 

ihop eller får fel medicinering och vård, för att nämna några konsekvenser. Dessutom är det 

en stor bidragande faktor till en orolig sjukhusmiljö, menar Svedin (2012). 
 
Att använda ett system till sin fulla potential är inte alltid det lättaste, inte minst under 

stressade former där liv kan stå på spel. I den här tiden av konstant utveckling där 

omgivningen ständigt förändras, inte minst inom sjukvården, är det viktigt att säkerställa att 

det finns goda förutsättningar för att ett IT-system används på rätt sätt och därigenom bidra 

till ökad patientsäkerhet, samt minskad frustration i en stressig och ofta kaotisk arbetsmiljö. 

Att främja inlärning är viktigt, och det är framförallt viktigt att sjukvården tar sitt ansvar och 

säkerställer att sjukvårdare förstår hur ett IT-system kan öka säkerheten för deras patienter 

och underlätta deras arbetsuppgifter, även om det är ett nytt och främmande koncept för 

många. 

1.2 Forskningsfråga och syfte 

Följande huvudfråga är relevant för arbetet: 

Vilka brister finns idag gällande användbarhet inom elektroniska patientjournalsystem ur 

användarnas perspektiv? 

Syftet med studien är att, ur ett användarcentrerat användbarhetsperspektiv, undersöka 

uppfattad bristfällighet i det elektroniska journalsystemet AmbuLink i relation till dess design. 

Resultatet av undersökningen är tänkt att agera som underlag för fortsatt utveckling och 

hantering av AmbuLink, samt liknande och nya patientjournalsystem, till förmån för patienter 

och systemanvändare. 
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2 Relaterad forskning  
Detta kapitel grundar sig på tidigare relaterad framtagen forskning som rör ämnet och som 

skapar en avgränsning av uppsatsen genom att rama in de huvudområden vilka studien 

omfattar. Ytterligare syftar kapitlet till att skapa en generell förståelse kring ämnet genom att 

presentera relaterad forskning. 

2.1 Informationsteknologiska stöd inom vården 

I en artikel skriven av Heeks (2006) pekar han på de misslyckanden och framgångar som 

ifrågasätts inom den medicinska informatiken. Studien grundar sig i fallstudier och pilottester 

på en framtagen modell. Studien visade sig vara svår att hantera då misslyckande och 

framgång ses som komplexa uttryck. Ytterligare så har den faktabas vilken artikeln bygger på 

konstateras vara mycket vag, vilket ledde författaren till att använda sig av och förklara den 

konceptuella modellen “Design-reality gap”, eller på svenska: gapet mellan design och 

verkliget. 

Heeks (2006) påstår att det finns ett antal betydande problem inom IT-baserade 

informationssystem i hälso-och sjukvården, vilka skapar ett stort tomrum mellan den positiva 

potentialen att informatik ska kunna bidra till förbättringar och en mer negativ verklighet. Han 

menar att det finns två olika synsätt som bör betraktas för att skilja på framgång och 

misslyckande gällande informationssystem. Det handlar om att få verksamheten att växa från 

nuläge till önskat läge. Detta görs genom att titta på skillnaderna som finns sinsemellan, också 

kallat ”gapet mellan design och verklighet”. 

Dessa gap grundar sig i information som datalagring, dataflöden, processer i form av 

aktiviteterna vilka utförs av användare, objektiv och värden som nyckeldefinitioner omkring 

kultur och politik, bemanning och kompetens,ledningssystem samt strukturer, och slutligen 

andra resurser som likvida medel och tidsåtgång. Dessa aspekter har blivit testade i fallstudier 

och visat sig vara mycket viktiga att ha i åtanke för att minimera misslyckande och främja 

framgång. 
 
Heeks (2006) förtydligar i rapporten att det inte finns någon magisk lösning för att undvika 

misslyckanden inom utvecklingsprojekt för hälso- och sjukvårdssystem. Däremot kan 

modellen användas för att utvärdera möjliga scenarier. Genom modellen skapas en bättre 

förståelse för vad som kan leda till misslyckande eller framgång, vilket i sin tur kan minska 

felmarginalen i systemen som ger ett ökat stöd av datateknologiska system inom vården. 
 
I en publicerad studie av Sandås och Koskinen (2015) undersöker de olika perspektiv på hur 

informationsteknologier inverkar på relationen med patienten i Finland med målsättningen att 

skapa en förståelse inom området. Elektroniska patienthanteringssystem har sedan år 1982 

används inom den finska hälso- och sjukvården. Sandås och Koskinen (2015) påpekar att 

ökad komplexitet inom vården tillsammans med en ökad platsbrist och ett ökat krav på 

effektiviseringen av vårdarbete har lett till en ökad användning samt ett ökat behov av 

informationsteknologi som stöd. Vidare menar författarna att informationsteknologin ses som 

ett hjälpmedel vilket gör information smidigt och lättillgängligt med nackdelen att de ofta 

skapar stress och frustration. 
 
Dokumentation i informationssystemen kan ibland upplevas vara mer tidskrävande än vad 

vanligt pappersarbete är, och i många fall måste samma information matas in i flera olika 

program. Sandås och Koskinen (2015)  påpekar ytterligare att patienterna ibland kommer i 
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andrahand då systemen till stor del styr det dagliga arbetet. Därför efterfrågas utbildning och 

tydliga instruktioner av vårdpersonalen. 

2.2 Processorienterade- och patientcentrerade 
informationssystem 

Sjukvårdsprocesser karaktäriseras i tidigare studier av hög komplexitet och en stor mängd 

data. Ett processorienterat tillvägagångssätt med fokus på patienten och samarbete mellan 

olika aktörer inom verksamheten är därför viktigt. Detta säkerställer att informationen som 

delas mellan aktörerna är av hög kvalitét och finns tillgänglig där den behövs, till förmån för 

patienterna (Åhlfeldt, Persson, Rexhepi & Wåhlander, 2016). 
 
Även om informationssystem har potentialen att öka kvalitén i vården är den nuvarande 

situationen bristfällig, enligt (Åhlfeldt et al., 2016). Författarna menar att det främst handlar 

om att vården inte är patientcentrerad då informationssystemet misslyckats med att dela med 

sig av behövlig information mellan flera aktörer som alla har hand om en patient. Ett 

processorienterat tillvägagångssätt är därför viktigt där omhändertagandet av patienten sätts i 

fokus. Grundprincipen är att information om patienten måste följa denna genom hela 

vårdprocessen, för att säkerställa att vården är av högsta kvalitét. 

2.3 Design och användbarhet 

Likaväl har tidigare studier visat att designen av ett informationssystem är viktig. Om 

användarna av informationssystemet inte har varit delaktiga i designprocessen kan 

informationssystemet verka ologiskt ur deras perspektiv. Det kan till exempel handla om att 

arbetsrutiner förändras eller bryts då informationssystemet kräver att handlingar utförs i en 

specifik ordning som skiljer sig mot det användarna är vana vid (Berg, 2001). Att använda 

metoder som grundar sig i en ökad användbarhet vid designandet av informationssystem, har 

visat sig vara viktigt för att minimera risken för medicinska fel (Kushniruk et al., 2005). 
 
I en artikel av Kjeldskov, Skov och Stage (2008) presenteras en studie där 

användbarhetstester av ett elektroniskt journalsystem vid namn ”IBM IPJ” genomfördes med 

syftet att se om användbarhetsproblem försvann med tiden allteftersom att användarnas 

erfarenhet ökade. Forskarna kom fram till att problemen överlag inte löser sig själva utan att 

designen av systemen helt enkelt är bristfälliga.  Även om problemen som upptäcktes inte var 

lika allvarliga efter det att användarna fått erfarenhet av systemet, kvarstod dem. Författarna 

understryker att användbarhetsproblem bör lösas i ett tidigt skede eftersom det alltid kommer 

att finnas användare med mindre erfarenhet, då ny personal anställs relativt regelbundet. 

 

Enligt Schultz och Hand (2015) är “Användbarhet” ett svårdefinierat koncept med många lösa 

och oprecisa definitioner. Författarna menar att användbarhet inom IT-området kan ses som 

en form utav kvalitétsmätning för en design, till exempel ett gränssnitt, och hur enkelt det är 

att interagera med denna, samt en strategi för att vidareutveckla en designs användarvänlighet. 

Användbarhet för system som används inom sjukvården är ofta svårt att implementera, då det 

måste anpassas till väldigt många olika typer av människor, samt att systemen är otroligt 

komplexa i sin natur (Middleton et al., 2013). 
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2.4 Informationssystemens roll i vården 

Pate, Hubiak, V.J & Carr (2010) beskriver IT i vården ur två perspektiv, dåtid och nutid. Förr 

i tiden fokuserade IT inom vården på system vilka hanterade kostnader och ersättning. Det var 

dyrt och komplext att implementera systemen och de tekniska fördelarna var få. Flertalet 

anställda såg då informationsteknologi som något negativt som försvårade det vardagliga 

arbetet istället för att hjälpa. 

  

Ytterligare så fanns det stora skillnader mellan juniora och seniora sjukvårdsarbetare, där de 

juniora såg IT som ett främjande medel i arbetet, medans de seniora hade förhoppningar på att 

gå i pension innan förändringarna hade inverkan på dem. Skillnaderna mellan dåtid och nutid 

stödjs av Hovenga, E.J.S & Grain (2013) vilka också påtalar att data som samlades in var 

enorm, komplex och mestadels statisk. I dag används IT i vården på ett mer effektivt och 

ståndkraftigt vis. IT är en mycket central del av det vardagliga arbetet vilket genererar 

möjligheter att skapa värde genom att arbeta på ett mer patientorienterat vis (Pate, Hubiak, 

V.J & Carr, 2010). 

  

Systemen bör byggas genom en konsistent struktur av data, vilken bör vara meningsfull och 

hållbar över en längre tid för att möjliggöra bland annat planering och statistik. Detta skapar i 

sin tur värde för användaren vilket i slutändan bildar kunskap (Hovenga, E.J.S & Grain, 

2013). Moderna elektroniska system inom hälso-och sjukvården bygger på en enkel tillgång 

och realtidsbearbetning av stora mängder data och medicinsk information. Förståelsen av de 

elektroniska systemens betydelse och möjligheter har lett till snabb anpassning runt om i 

världen. Tyvärr så finns det idag många svårigheter och rädslor i samband med migrering av 

elektroniska databaser där tekniska begränsningar finns gällande säkerhet, integritet och 

tillgång till data i relation till kostnader, kompetens och förtroende som utgör kvalitetsnormer 

för allmän acceptans (Apostol, Catu och Vernic, 2009). 

 

  



 

- 6 - 

3 Teori 
 

Följande kapitel ämnar att definiera studiens teoretiska ramverk samt utvärderingsprinciper 

vilka står som grund för utvärderingen av användbarheten hos AmbuLink. Trots att 

utvärderingsprinciperna i stor grad baseras på Zahabi et al. (2015) tidigare nämnda 

litteraturstudie togs all insamlad teori i beaktning vid skapandet av utvärderingsprinciperna. 

Det teoretiska ramverket ämnar även att skapa en generell förståelse kring konceptet med 

användbarhet och hur det kan användas för att öka systemets nytta, samt underlätta arbetet ett 

systems användare genomför.  

 

De elektroniska journalsystemen kan bestå av flera olika sorters data där det vanligaste 

innefattar medicinsk patienshistoria, medicin och allergilistor, laboratorieresultat, fotografier 

med mera (Apostol, Catu & Vernic, 2009). Ytterligare används elektroniska journalsystem 

som ett stöd för att genomföra de processer som finns inom ramen för diagnostik, behandling, 

omvårdnad samt uppföljning av produktion, vårdkvalitet, kostnader och resursutnyttjande 

(Anon, 1998). Ruland (2002) pratar utöver ovanstående om att den elektroniska 

patientjournalen är det viktigaste informations- och kommunikationsverktyget för 

vårdpersonalen. Det är också en mycket viktigt utgångspunkt för tillsyn, kvalitetssäkring, 

kontroll, forskning samt en viktig informationskälla för patienten och juridiska underlag. 

 

Anon (1998) beskriver att det på avdelningarna för akutsjukvård ständigt samlas stora 

mängder data. IT stödet är därför en viktig aspekt som framförallt fungerar som en loggbok. 

Vid traumapatienter är det ofta svårt att hinna dokumentera alla värden som puls, blodtryck 

med mera. Det är då enormt viktigt med funktioner som möjliggör dokumentation av 

händelseförlopp med hjälp av automatisk registrering vilka sedan kan användas för att 

analysera olika trender. 

3.1 Användbarhet 

En datorjournals funktionalitet och användbarhet består av flertalet aspekter. En effektiv 

användning av en datorjournal erfordrar en effektiv och attraktiv människa-maskin 

interaktion. Ett stort antal krav måste uppfyllas för att ett journalsystem ska anses vara 

användbart. Denna effektivitet och attraktion kan uppnås genom ett användargränssnitt. 

Gränssnittet är även den visuella delen av systemet som användaren kan påverka, uppleva, 

uppfatta och reagera genom. Det är alltså där som användaren når systemet (Rydmark, M. et 

al., 1996). 

 

Användargränssnittet är utformat för att minimera misstag och säkra informationshanteringen 

och åtkomsten av data. Det ska även tillåta användaren att arbeta effektivt utan problematik 

och osäkerhet. Aspekterna för att skapa ett funktionellt och användbart patientjournalsystem 

beskrivs i figur 1, vilken är framtagen av Allwood (1998). 
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Figur 1. Aspekterna ett funktionellt och användbart patientjournalsystem (Allwood, 1998) 

 

Allwood (1998) ser på användbarhet som en interaktiv egenskap där programmets 

användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningssituationer och samverkan mellan 

dessa egenskaper. Först och främst är det egenskaper hos systemet, uppgiften och användarna 

som är viktigast men även andra delar av den tänka användningssituationen kan vara av 

betydelse. Allwood (1998) påpekar att det finns minst fyra olika faktorer som bestämmer hur 

väl användbart ett system är. Dessa fyra faktorer är anpassning, användarvänlighet, 

användarkompetens och användaracceptans. 

 

Jakob Nielsen är en av de mest välkända och respekterade forskare som arbetar med 

användbarhet. Enligt Nielsen (1993) kan användbarhet associeras, och således definieras med 

främst fem attribut: 

 

 Lätt att lära: Systemet ska vara enkelt att lära sig så att användaren snabbt uppnår 

hög effektivitet vid interaktion med det. 

 Effektivt: När användaren har lärt sig systemet ska det vara möjligt att uppnå en hög 

produktivitet i det. 

 Lätt att komma ihåg: En användare ska inte behöva lära sig systemet på nytt om 

denna har varit frånvarande från det under en längre tid. 

 Få fel: Systemet ska hjälpa användaren att inte göra fel, samtidigt som det ska vara 

enkelt att återhämta sig från fel som inträffar. 

 Tilltalande: Systemet ska kännas bra och tillfredsställande att använda. Användaren 

ska helt enkelt tycka om att använda systemet. 
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Figur 2. Nielsens modell för systemacceptans (Nielsen, 1993) 

 

Nielsen (1993) menar att användbarhet endast är en del av det större problemet som återfinns 

inom systemacceptans, vilket illustreras i figur 2. Han menar att systemacceptans överlag är 

en blandning av både social acceptans och praktisk acceptans. Förutsatt att systemet är socialt 

accepterat går det sedan att analysera huruvida systemet är accepterat i praktiken. 

 

Nytta, vilket i princip handlar om huruvida systemet kan användas för att uppnå något form 

av mål, utgör en stor del av hur väl systemet är accepterat i praktiken. Nyttan bestäms enligt 

Nielsen (1993) av systemets användbarhet i relation till systemets olika verktyg. Han 

definierar verktyg som systemets funktionalitet, och användbarhet hur väl en användare kan 

använda denna funktionalitet.. 

 

I en litteraturstudie gjord av Zahabi, Kaber & Swangnetr (2015) undersöktes problem med 

användbarheten hos elektroniska journalsystem. Efter en genomgående litteratursökning 

formulerades ett antal riktlinjer, alternativt designprinciper för förbättrad gränssnittsdesign i 

journalsystem. Litteraturen som författarna undersökte bestod av tidigare forskning vars 

resultat låg till grund för den samling användbarhetsproblem som identifierades i studien. De 

identifierade användbarhetsproblemen låg i sin tur till grund för totalt nio riktlinjer för 

förbättrad gränssnittsdesign.  
 

De främsta fördelarna med att designa gränssnitt hos journalsystem med de föreslagna 

riktlinjerna är enligt Zahabi et al. (2015): 
1. Minskad kognitiv belastning hos användare då mängden information som presenteras 

på skärmen minimeras. 

2. Ökad effektiv användning av språk eftersom användare nu behöver använda samma 

terminologi då behovet av input, i form av fritext minskar. 

3. Ökad effektivitet vid interaktion med systemet då gränssnittet är tänkt att guida 

användaren genom dialogfönster, som baseras på användarens input. 

4. Ökad effektivitet av presentationen av information då designen främjar val av ikoner 

och liknande inställningar. 

5. Ökat förebyggande av fel då tydligt stöd för att beskriva patientens tillstånd och ställa 

diagnoser finns. Detta minskar risken att fel inträffar vid ärenden som behandlar denna 

typ av information. 

6. Interaktionen med systemet blir mer naturlig för användare då gränssnittet bland annat 

minskar behovet av att fylla i samma information i flera olika formulär. Således 

främjas även interaktionen med patienten eftersom diagnotiseringsprocessen blir mer 

naturlig. 
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3.2 Utvärderingsprinciper (UP) för användbarhet 

Nedan följer en sammanfattning av de principer och riktlinjer som Allwood (1998), Zahabi et 

al. (2015) och Anon (1998) lyfter fram. Principerna har kategoriserats efter relevans till 

varandra och identifierats samt namngetts därefter. Detta för att tydliga paralleller ska kunna 

dras mellan det teoretiska ramverket och resultatet av studien. Utvärderingsprinciperna 

grundar sig i de nio användbarhetsprinciper som Zahabi et al. (2015) presenterar, där Allwood 

(1998) samt Anons (1998) användbarhetsprinciper används som komplement. 

 

UP1: Naturlig design 

Programfunktionerna bör vara utformade på ett vis som optimalt följer strukturen hos den 

tänkta uppgiften (Allwood, 1998). Gränssnittet känns också familjärt och är enkelt att 

interagera med samtidigt som informationen presenteras i en följd där den inte negativt 

påverkar eller stör arbetsflödet inom sjukvårdsverksamheten (Zahabi et al., 2015). 

 

UP2: Konsistent design 

Gränssnittet bör vara designat på ett sätt som möjliggör igenkännande av funktionalitet, vilket 

guidar användaren till handlingar denna vill genomföra. Exempelvis bör färger användas för 

att representera funktioner eller handlingar, där en specifik färg representerar en specifik 

handling, samt att knappar som genomför samma typ av systemoperation bör se likadana ut 

genom hela applikationen (Zahabi et al., 2015). 

 

UP3: Hjälpfaciliteter 

Zahabi et al. (2015) menar att gränssnittet bör vara designat på ett sätt som minskar risken att 

fel inträffar, likaväl som att gränssnittet bör ha förmågan att förutse användarens handlingar 

och på så sätt hindra denna från att göra fel. Systemet bör även adressera problematik som kan 

uppstå direkt genom en flitig användning av bekräftelsefönster/dialogrutor där risken att fel 

inträffar är stor, menar författarna. Användaren bör ha möjlighet att bekräfta sina val 

samtidigt som en varningssignal bör visas vid misstanke av användarfel. Detta för att 

användaren inte ska känna sig osäker på vad som ska matas in, samt så att denna kan 

säkerställa att det som matats in är korrekt. 

 

UP4: Minimera kognitiv belastning 

Systemet bör inte kräva av användaren att denna ska komma ihåg innehåll i databasen eller 

annan information som är nödvändig för att denna ska kunna genomföra sitt arbete på bästa 

sätt. I relation till det ska gränssnittet presentera endast den nödvändigaste informationen som 

krävs för just den uppgiften som användaren arbetar med, samt placera information som på 

något sätt är relaterat till annan information i närheten av varandra (Zahabi et al., 2015). 

 

UP5: Effektiv interaktion 

Gränssnittet bör vara designat på ett sätt som minskar längden musen behöver färdas på 

skärmen, samt minskar antalet klick som krävs för att genomföra arbetsuppgiften. Det bör 

vara möjligt för användaren att arbeta snabbt med systemet, genom smidiga förflyttningar och 

effektiv skrivning, läsning samt registrering (Zahabi et al., 2015 ; Anon, 1998). Element på 

skärmen bör endast vara de som är kritiska för arbetsuppgiften samtidigt som dessa bör vara 

placerade på tydliga platser som användaren har lätt att navigera till. För att ytterligare främja 

en effektiv interaktion bör systemet även möjliggöra användandet av kortkommandon (Zahabi 

et al., 2015). 
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UP6: Återkoppling 

Den enskilde användaren bör ha möjlighet att ångra val samtidigt som systemet återkopplar 

konsekvenserna av aktiviteten till användaren (Zahabi et al., 2015). Systemet bör därför 

innehålla en funktion för versionshantering vilket gör det möjligt att nå äldre information. 

Ytterligare bör systemets status visualiseras och vara transparent i mån av nödvändighet för 

att ge användaren en förståelse av händelseförloppet. Systemet bör också ha en generell 

bevakningsfunktion för återkoppling (Anon, 1998). 

 

UP7: Effektiv användning av språk 

Zahabi et al., (2015) påpekar att språket som används i systemet bör vara på en nivå som 

användarna känner sig familjära med genom exempelvis etiketter vilka beskriver systemet och 

dess funktionalitet. Ytterligare bör det finnas lättillgängliga referensverktyg vilka hanterar den 

medicinska terminologin för att minska antalet blanka ifyllningar samt effektivisera 

medicinska referenser. Denna terminologi bör vara konsistent och tydlig genom hela 

systemet. (Zahabi et al., 2015). 

 

UP8: Effektiv presentation av information 

För att minska komplexiteten samt öka användbarheten i systemet bör information visas i ett 

passande teckensnitt med en teckenstorlek anpassad för innehållet. Även ikonbaserade 

gränssnitt samt en hög skärmupplösning bör implementeras för att öka effektiviteten hos 

vårdpersonalen (Zahabi et al., 2015). Anon (1998) påpekar även att systemet bör ha 

standardgränssnitt eller inbyggda kommunikationsfaciliteter för datautbyte. 

UP9: Anpassning och flexibilitet 

Enligt Zahabi et al. (2015) bör gränssnitt vara anpassningsbara och flexibla. Med andra ord 

bör det finnas möjlighet att ändra innehållet efter en användares behov, vilket är i linje med att 

systemet bör ge stöd till enskilda individer, som Allwood (1998) menar. Flexibla mallar och 

olika vyer baserat på användarens roll bör finnas tillgängliga, samtidigt som kortkommandon 

bör vara anpassningsbara (Zahabi et al., 2015). 

 

UP10: Användaracceptans 

Användaracceptans syftar till att användarna har en god och tillförlitlig inställning till 

systemet och motivation att använda det. Motivation att använda ett system kategoriseras 

enligt vissa forskare som en av de viktigaste aspekterna av användbarhet (Allwood, 1998). 

 

UP11: Användarkompetens 

Användarkompetens syftar till att användaren har en god förståelse och de förutsättningar som 

krävs för att interagera med systemet på ett effektivt sätt (Allwood, 1998). 
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4 Metod  
 

Recker (2013) menar att en rapport genom ett induktivt tillvägagångssätt kan basera 

slutsatserna på en uppsättning specifik fakta. Detta grundar sig i att mönster och hypoteser 

utvecklas utifrån teori som skapar förslag vilka ligger till grund för slutsatserna. Carlsson 

(1991) påpekar också att kvalitativa undersökningar ofta grundar sig på, och fungerar bra ihop 

med ett induktivt förfarande. Denna uppsats har på dessa grunder baserats på en induktiv 

forskningsansats där en empirisk datainsamling har genomförts via en fallstudie. Detta 

möjliggjorde en god och stark formulering av begrepp som bildar teorier och hypoteser vilket 

enligt Recker (2013) fungerar bra tillsammans med fallstudier. Enligt Holme, Solvang, & 

Nilsson (1997)  kännetecknas kvalitativ forskningsmetodik av närhet till forskningsobjektet, 

där en direkt relation mellan forskare och undersökningsenhet finns. På så sätt skapades en 

förståelse om den situation som deltagarna i denna undersökning präglades av. 

  
En annan anledning till att en kvalitativ forskningsmetodik har använts i denna undersökning 

är behovet av att få en förståelse samt ett bredare perspektiv av ambulanssjukvården i sin 

naturliga omgivning. Recker (2013) påpekar också att den kvalitativa strategin förhåller sig 

bra till fallstudier, empiriska undersökningar samt att det hjälper forskaren att förstå sociala 

fenomen i ett givet sammanhang, något som i denna studie är högst relevant. Den kvalitativa 

forskningsansatsen har fokus på framförallt text och fångar aspekter som vad informanterna 

säger, gör, tror eller upplever om ett fenomen. Kvalitativ forskning generar även generellt en 

stor mängd data. (Recker, 2013) 

4.1 Forskningsstrategi 

Valet av forskningsstrategi föll på en fallstudie eftersom syftet var att undersöka användbarhet 

inom en specifik kontext. I detta fall är kontexten ambulanssjukvården och det 

journalföringssystem som brukas där. Processen har i enlighet med Reckers (2013) teori varit 

iterativ. Framförallt i planerings- och designstadiet av studien där problemformuleringen 

förändrades allteftersom forskningsgruppen samlade på sig mer kunskap inom ämnet.  

 

Forskningsgruppen identifierade en företeelse och formulerade en forskningsfråga med en 

problemformulering som grund till denna.  Data samlades sedan in på ett systematiskt vis 

genom intervjuer och en dokumentgranskning med forskningsfrågan som grund. Utöver att 

agera som en datainsamlingsmetod användes också dokumentgranskningen som ett 

komplement till intervjuerna och ställdes mot dessa för att få ett berikat perspektiv samt en 

djupare förståelse för vilken situation systemets användare befann sig i. Med resultatet av 

både dokumentgranskningen och intervjuerna i beaktning analyserades sedan datan där ett 

antal slutsatser genererades ur den genomförda fallstudien.  

 

Fallstudier ger forskningsgruppen en möjlighet att studera ett specifikt fenomen på djupet 

under en begränsad tid (Bell, Water och Nilsson, 2016). I detta fall fanns inte behovet av data 

i form av siffror och statistik då det inte var tillräckligt för att besvara forskningsfrågan. 

Recker (2013) menar att en fallstudie då lämpar sig eftersom det ger forskningsgruppen 

möjlighet att studera fenomenet i dess naturliga miljö och att mer kvalitativ data än siffror kan 

samlas in. Han menar också att detta är en av anledningarna till att fallstudier använder sig av 

fler än en datainsamlingsmetod. Vidare skriver Bell, Water och Nilsson (2016) att fallstudier 

ämnar att belysa vissa drag och egenskaper, identifiera samspel mellan informanterna, samt 

visa påverkan av ett system och dess interaktion med människor. Detta ansågs av 
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forskningsgruppen vara variabler som krävdes för att besvara den underliggande 

forskningsfrågan.  

4.2 Skapandet och användandet av ett teoretiskt ramverk 

För att maximera värdet av den insamlade teorin inom forskningsämnet, menar Recker (2013) 

att ett teoretiskt ramverk bör konstrueras. Författaren menar att det är lika viktigt att den 

insamlade teorin som ramverket grundar sig i kommer från trovärdiga och etablerade källor. 

Samtliga källor som presenteras i denna studie har sökts fram med hjälp av ”Summon”, vilket 

är ett sökverktyg som tillhandahålls av Högskolan i Borås. Med hjälp av sökkriterier har 

forskningsgruppen fastställt att de källor som har använts är pålitliga och trovärdiga. 

 

Utöver att maximera värdet av den insamlade teorin är ett teoretiskt ramverk också 

användbart för att se samband, samt sammanlänka teorin. Detta görs genom att endast 

extrahera den mest relevanta informationen sett till den presenterade forskningsfrågan 

(Recker, 2013). Forskningsgruppen ansåg att detta skapade en bra grund att förhålla sig till 

inför den kommande kvalitativa datainsamlingen, samt bidrog till en mycket god förståelse 

kring vad som tidigare framkommit inom ämnet. 

 

Användbarhet är det mest centrala begrepp som forskningsfrågan hanterar, det är således även 

det begrepp som forskningsgruppen ansåg att det teoretiska ramverket främst bör grunda sig i. 

Då användbarhet är ett svårdefinierat och omstritt begrepp, som Schultz och Hand (2015) 

menar, bestämde sig forskningsgruppen för att det teoretiska ramverket skulle vara så 

heltäckande och beskrivande som möjligt. Därav samlades mycket teori in kring ämnet där 

perspektiven varierade eftersom att forskningsgruppen ansåg att en pålitlig helhetsbild, samt 

en god förståelse då främjades. Det teoretiska ramverket beskriver både användbarhet som ett 

generellt koncept inom informationsteknologi, samt användbarhet inom sjukvårdssystem. För 

att komplettera konceptet med användbarhet, samt placera det i ett sammanhang beskriver 

även det teoretiska ramverket mycket närliggande ämnen vilka samtliga är relevanta för 

forskningsfrågan och studien som helhet. 

 

Den insamlade teorin sammanfattades sedan i form av ett antal utvärderingsprinciper vilka 

återfinns under kaitel 3.2. Dessa principer baseras till stor del på en undersökning gjord av 

Zahabi et al (2015) där användbarhet inom journalsystem granskades. 

Utvärderingsprinciperna är en sammanställning av det teoretiska ramverket med fokus på 

användbarhet inom sjukvårdssystem. Dessa principer agerade i ett senare skede av studien 

underlag för analysen och dokumentgranskningen samt vid skapandet av intervjufrågorna. 

Detta eftersom att det ansågs att utvärderingsprinciperna framställde en målbild om hur 

informationssystem inom sjukvården bör vara konstruerade, vilket sedan går att ställa mot den 

insamlade empirin med syfte att dra välgrundade slutsatser och besvara forskningsfrågan.  

4.3 Datainsamling 

Både intervjuerna och dokumentgranskningen baseras på en framtagen ”intervjumall”. Detta 

då forskningsgruppen ansåg att det var viktigt att frågorna som ställdes under intervjuerna var 

av likartad karaktär, för att på så sätt säkerställa att svaren som gavs var jämförbara. 

Intervjumallen baserades på de tidigare nämnda utvärderingsprinciperna då intervjufrågorna 

som ställs på så sätt är förankrade i forskningsfrågan och den framtagna teorin. Av principiellt 

samma anledning baserades även dokumentgranskningen på intervjumallen. Nedan beskrivs 

de  bägge  datainsamlingsmetoderna mer i detalj. 
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4.3.1 Intervjuer 

Studiens empiriska material har grundat sig först och främst i beskrivande och semi-

strukturerade intervjuer med ambulanspersonalen, vilka avslutades med en öppen diskussion 

tillsammans med informanten. “Face-to-face” intervjuerna har sedan kompletterats med 

ytterliggare en intervju som genomfördes via telefon, detta för att deltagaren i den intervjun 

hade en annan befattning och bidrog således med ytterliggare ett unikt perspektiv. 

 

Innan intervjun påbörjades informerades informanten om ämnet, det tänkta resultatet samt de 

villkor gällande anonymitet och konfidentialitet som är gällande, vilket Carlsson (1991) 

menar bidrar till större förståelse hos informanten kring varför forskningen genomförs. 

Därefter påbörjades själva intervjun vars tanke var att fungera som en öppen diskussion för att 

få informanten att känna sig trygg under utförandet, och för att ge så öppna och ärliga svar 

som möjligt. Vid svårigheter från informantens håll att förstå innebörden av frågan fick 

intervjuaren fria händer att utveckla frågan och vinkla den för att skapa en bättre förståelse. 

Efter att samtliga förbestämda frågor var ställda fick informanten möjlighet att diskutera 

ämnet rent generellt och ta upp sådant som denna ansåg inte framkom under intervjun.  

 

Den mest framträdande datainsamlingsmetoden inom kvalitativ forskning enligt Recker 

(2013) är intervjuer. Även Bell, Waters & Nilsson (2016) förespråkar intervjuer då det skapar 

flexibilitet i arbetet vilket möjliggör för forskaren att följa upp idéer, tolka svar och de känslor 

som framkommer. Beskrivande intervjuer ger en klar beskrivning av hur ett fenomen upplevs 

av informanterna, vilket skapar en subjektiv förståelse hos forskaren. Fokus ligger ofta på att 

utveckla en förståelse av ett fenomen som baseras på perspektiv av flera olika individer 

(Recker, 2013). De semi-strukturerade intervjuerna byggde på frågor vilka i förväg var 

definierade och öppna för tolkning samt vidare diskussion. Recker (2013) menar att detta 

skapar ett slags ramverk som är vägledande genom hela datainsamlingen. De i förväg 

strukturerade intervjuerna säkerställde även en likasinnad frågeställning vilket enligt Recker 

(2013) ger en högre träffsäkerhet vid bedömning. Frågeställningarna strukturerades i ett 

bakåtriktat format för att fånga användarens tidigare erfarenheter vilket främjar förutsägandet 

av framtida användning, samt förtydligar olika beteendemönster. (Recker, 2013) 

 
Tiden under vilken datainsamlingen skulle pågå eller hur många informanter som skulle 

intervjuas bestämdes inte i förväg. Istället begav sig forskningsgruppen ut på 

undersökningsfältet med syfte att få en så bred förståelse av fenomenet som möjligt utan 

förbestämda begränsningar. Datainsamlingen pågick tills dess att ingen väsentlig information 

tillkom, så kallad “teoretisk sampling”, vilket Carlsson (1991) menar kan ge en nära autentisk 

återgivning av strukturer och handlingsmönster som framkom under undersökningen.  

4.3.2 Dokumentgranskning 

Dokumentgranskningen innefattade utbildningsmaterial som tillhandahölls av verksamheten. 

Dessa dokument bestod av beskrivningar och illustrationer av systemets ingående delar och 

funktionalitet. Dokumeten var objektivt framställda på ledningsnivå med syftet att finnas som 

stöd för systemet användare vid behov. Med intervjumallen som grund genomfördes 

dokumentgranskningen systematiskt ur ett objektivt perspektiv. Detta resulterade i goda 

förutsättningar för dataanlysen och skapade kongurens då både dokumentgranskningen och 

intervjuerna utgick från samma perspektiv. 

 

Genomförandet bestod av att noga granska dokumenten och få en förståelse för hur systemets 

användare är tänkta att interagera med det. Resultatet av detta blev att forskarna fick en 

idealistisk bild av systemet som sedan användes för att besvara punkterna på intervjumallen, 
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där forsknigsgruppen själva agerade mätinstrument. Genom detta tillvägagångssätt 

extraherades objektiv data på hur systemet är uppbyggt och designat i förhållande till de 

framtagna utvärderingsprinciperna och således även forskningsfrågn. 

 

Dokumentgranskning är en formell datainsamlingsmetod vilket enligt Recker (2013)  medför 

en hög struktur som bidrar till hög reliabilitet och validitet. Det kan potentiellt sett även 

resultera i information som inte framkom vid intervjuerna, vilket gör en dokumentgranskning 

till ett bra komplement. Enligt författaren är det ett effektivt sätt att upptäcka brister på och 

skapa en god domäkunskap. En dokumentgranskning är också ett sätt att närma sig de 

individer som är ämnade att studeras indirekt via ett medium, vilket möjliggör för forskaren 

att sätta sig in i informantens tankevärld utan att denna behöver vara fysiskt närvarande 

(Carlsson, 1991). Dokumenten var skrivna på ledningsnivå och beskriver systemet som en 

helhet vilket ger ett bredare perspektiv. Det är även en tidsbesparande datainsamlingsmetod 

då information kring fenomenet redan är insamlad och forskarna själva bistår som verktyg för 

att samla in datan. (Recker, 2013)  

4.4 Dataanlys 

För att hantera den stora mängden data kvalitativa studier i allmänhet genererar spelades 

intervjuerna in samtidigt som forskarna förde anteckningar. Syftet med detta var att 

säkerställa att all relevant insamlad data fanns att tillgå, samtidigt som möjligheten att lyssna 

tillbaka på det insamlade materialet underlättade dataanalysen då det kunde användas som 

komplement till anteckningarna. Trots att det tog längre tid att analysera datan genom detta 

tillvägagångssätt kunde forskningsgruppen säkerställa att den var robust och höll hög kvalité.  

 

Datan analyserades i två faser. Den första fasen genomfördes under dokumentgranskningen 

då en holistisk bedömning av den insamlade datan från intervjuerna ställdes mot den grafiska 

representationen av systemet. Inom kvalitativ forskning är det ett vanligt fenomen att 

datainsamling och dataanalys genomförs samtidigt eftersom det ofta inte är meningsfullt eller 

produktivt att åtskilja dem (Recker, 2013). Genom detta tillvägagångssätt kunde forskarna 

extrahera information som indikerade vilka delar av systemet som hade användbarhetsbrister i 

relation till både det teoretiska ramverket och datan som samlades in av informanterna. 

Användbarhetsbristerna kunde då konceptuellt kategoriseras som följande: uppfattad brist av 

användaren, uppfattad brist enligt det teoretiska ramverket, samt uppfattad brist enligt både 

användaren och det teoretiska ramverket.  

 

Den andra fasen genomfördes efter dokumentgranskningen då all data var insamlad. Här 

ställdes datan i de olika kategorierna mot forkningssfrågan med syftet att hitta inbördes 

relationer mellan den. På så sätt identifierades både likheter och olikheter mellan 

informanternas indivudella svar i relation till varandra, samt det teoretiska ramverket och 

dokumentgranskningen. Syftet med detta var att underlätta framställandet av slutsatser, samt 

för att säkerställa att slutsatserna i sig var grundade i välanalyserad och entydig data, med en 

tydlig koppling till forskningsfrågan.  

 

Både den första och andra fasen av dataanlysen omfattades av en teknik som kallas för 

”Kodning”. Kodning innebär att den insamlade datan placeras under nyckelord/kategorier 

vilka sedan kan organiseras efter relationer. Det är en av de mest användbara och fördelaktiga 

teknikerna som finns för att extrahera meningsfull information ur kvalitativ data, menar 

Recker (2013). Genom användandet av kodning skapades struktur och ordning i analyserbatet. 

Vidare resulterade det i en förståelse för vilka delar av systemet som omfattades av 

användbarhetsbrister, samt varför det ansågs vara en användbarhetsbrist. Holme, Solvang, & 
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Nilsson (1997) menar också att dessa typer av analysmetoder abstraherar texten och ger en 

tydlig bild över dess innehåll. Enligt författarna resulterar det i att mönster som skapar en 

helhetsförståelse identifieras och binder samman den insamlade datan, vilket lyfter fram 

kärnan och de viktigaste aspekterna. 

4.5 Testpersoner och testmiljö 

4.5.1 Miljö 

Fältarbetet har genomförts på ambulansens huvudkontor och på ambulansstationen i 

Göteborg. Intervjuer har genomförts i de rum som var ämnade att användas för journalföring 

på stationen under ett begränsat tidsspann. Detta är lokaler där informanten känner sig 

bekväm och datainsamlingen kunde ske ostört utan utomstående åhörare. Det är enligt Holme, 

Solvang & Nilsson (1997) viktigt att intervjuerna genomförs i en miljö som främjar 

utveckling och engagemang samt där informanten känner sig bekväm.  

4.5.2 Urval 

Urvalet av informanter kan vara avgörande och syftet med kvalitativa intervjuer är att öka 

informationsvärdet för att skapa en plattform för djupare uppfattningar om det valda 

fenomenet (Recker, 2013). För att lyckas med detta fastställdes främst ett kriterium som 

urvalsgruppen behövde uppfylla; informanterna till intervjun behövde minst sex månaders 

erfarenhet av att regelbundet arbete i systemet. Detta för att säkerställa att informanterna har 

god domänkunskap för att med säkerhet kunna ge reliabla åsikter gällande systemets 

användbarhet. 
 
En av skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att forskningsgruppen inte 

alltid i förväg väljer ut ett representativt urval av försökspersoner (Carlsson, 1991). 

Forskningsgruppen i det här fallet förhöll sig endast till ovanstående kriterium innan de begav 

sig ut på undersökningsfältet. Syftet med den kvalitativa studien var att få en så bred 

förståelse av fenomenet som möjligt utan begränsningar i form av specifikt antal förbestämda 

informanter. Ambulanssjukvården är en mycket dynamisk verksamhet som inte går att 

förutse. Begränsningar i form av förvalda informanter kunde därigenom innebära osäkerhet då 

det inte är otänkbart att informanterna under en längre tid inte skulle befinna sig på 

ambulanskontoret där studien genomfördes. 
 
För att få en så bred förståelse av fenomenet som möjligt bestämde forskningsgruppen även 

för att göra resultatet av intervjuerna generaliserbart genom att inkludera så många olika typer 

av informanter som möjligt. Forskningsgruppen sökte aktivt efter informanter med olika 

befattning, tidigare erfarenhet och ålder där valet till slut föll på de informanter som 

presenteras i tabell 1. Informanterna består av två kvinnor och tre män. 

 
Tabell 1. Urvalsgrupp. 

 

 

 

 

 

ID Ålder Befattning Arbetsuppgifter Erfarenhet 

1 52 år Läkare Journalföring 3 år 

2 51 år Sjuksköterska / Chef Journalföring / Statistik 10+ år 
3 50 år Sjuksköterska Journalföring 10+ år 
4 45 år Sjukvårdare Journalföring 2,5 år 
5 26 år Sjuksköterska Journalföring 1,5 år 
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4.6 Etiska aspekter 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det fyra principer att förhålla sig till rörande etik och 

moral vid utförande av forskning där människor är involverade. Den första principen gäller att 

inte på något sätt skada deltagarna i studien, varken fysiskt eller psykiskt. Likaväl gäller det 

att studien inte på något sätt utsätter deras nuvarande, eller potentiellt framtida anställning för 

fara, menar författarna. I denna studie hanterades principen genom att erbjuda deltagarna 

anonymitet samt möjligheten att inte behöva svara på frågor som på något sätt ansågs 

känsliga, alternativt psykiskt påfrestande. Samtliga deltagare gav dock samtycke till att ha sin 

ålder, sin befattning, sina arbetsuppgifter samt sin erfarenhet inkluderade i studien. Även om 

det enligt Recker (2013) är principiellt omöjligt att vara fullt anonym i ”face-to-face”-

intervjuer säkerställde forskningsgruppen i detta fall att det inte skulle gå att identifiera 

deltagarna baserat på det insamlade data som redovisas, vilket han menar är ett sätt att hantera 

den typ av problematik.  

 

Den andra principen är att deltagarna i en studie ska vara välinformerade kring vad för typ av 

forskning som de planeras delta i, samt att de baserat på den informationen ska ha möjlighet 

att ta ett välgrundat i beslut gällande om de vill delta eller inte. Deltagarna ska i förväg också 

bli informerad om någon typ av inspelningsutrustning planeras att använda, samt även där ha 

möjlighet att fatta ett beslut gällande om de vill bli inspelade eller inte (Bryman och Bell, 

2011). Samtliga deltagare i denna studie blev välinformerade kring vad syftet med studien 

var, hur den insamlade data skulle användas, samt hur intervjuerna var tänkta att genomföras 

innan de tackade ja till att delta. Forskningsgruppen berättade även om sig själva för att 

ytterligare säkerställa att deltagarna fick en god förståelse av vad för typ av studie de var 

tänkta att delta i. Deltagarna blev också i förväg informerade om att de hade rätt att avsluta 

intervjun när de ville. 

 

Den tredje principen som Bryman och Bell (2011) lyfter fram handlar om att deltagarnas 

integritet ska respekteras. Exempelvis ska deltagarna inte behöva tvingas svara på känsliga 

frågor eller liknande. Även Recker (2013) understryker att forskare har ett ansvar att skydda 

integriteten hos studiens deltagare och att inte utsätta dem för jobbiga situationer. Denna 

princip har liknande drag som den första principen och hanteras således på samma sätt. När 

intervjumallen skapades säkerställde också forskningsgruppen att känsliga frågor, eller frågor 

som på något sätt kunde äventyra deltagarnas integritet utelämnades.  

 

Den fjärde och sista principen handlade om att inte på något sätt missleda eller ljuga för 

deltagarna. Liksom princip två hanteras detta genom att vara tydliga vad syftet med studien är 

och att ge deltagarna tillräckligt med ärlig information för att de självmant ska kunna fatta ett 

välgrundat beslut kring deras deltagande. Utöver det presenteras den insamlade datan på ett 

objektivt och ärligt sätt där ingenting har utelämnats, vilket Recker (2013) menar är mycket 

viktigt. 
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5 Resultat  

Intervjuerna och dokumentgranskning har nedan sammanställs i en resultatredogörelse där 

informanternas synpunkter på AmbuLink redovisas. Sammanlagt genomfördes fem 

fullständiga intervjuer, där en av informanterna var tvungen att avbryta på grund av larm från 

SOS. Intervjun färdigställdes vid ett senare tilfälle via telefon. Ytterligare har en 

dokumentanalys genomförts där tillhandahållet utbildningsmaterial granskats och utvärderats 

ur en objektiv synvinkel. Antalet informanter som deltog i studien bestod av totalt fem 

ambulansförare och ambulanssjuksköterskor på Ambulansen i Göteborg. De kursiverade 

styckena nedan är utdrag ur intervjuer som här används som förtydliganden av resultatet. 

UP1: Naturlig design 
Informanternas åsikter varierar kring hur väl naturligt designat de upplever systemet vara. De 

flesta informanter anser att systemet överlag är enkelt att använda, dock med ett antal 

undermåliga funktioner som dubbeldokumentation och logisk bristfällighet. Informanten med 

minst erfarenhet anser att systemet var svårt att använda i början gällande begrepp och 

funktioner och påpekade att det ansågs vara ologiskt utformat. 

 

… generellt är det ganska enkelt, det är inte intellektuellt svårt. Däremot är det ologiskt… 

 

… ganska svårt att använda systemet i början med många steg som inte alltid kändes så 

självklara. Det finns många begrepp och funktioner i systemet som vi inte direkt använder oss 

av. Dessutom anser jag att systemet är lite ologiskt att använda… 

 

Informanterna är ytterligare eniga om att informationen inte presenteras i en ordning som 

känns naturlig. Flertalet påpekar däremot att systemet har blivit allt mer naturligt att använda 

desto längre de arbetat med det. Dock så anser de med mindre erfarenhet att alternativen och 

ordningsföljden inte är anpassat efter verkligheten samt de arbetsförhållanden som råder inom 

ambulansyrket. Likaså anser samtliga, förutom en sjuksköterska med mer än tio års 

arbetserfarenhet inom yrket, att systemet inte är anpassat efter den tänka arbetsuppgiften. 

Samtliga informanter svarade att de var bekväma med att använda systemet, även om vissa 

tveksamheter uttrycktes. Läkaren med tre års erfarenhet påpekade däremot att han inte känner 

sig bekväm med att använda systemet överhuvudtaget… 

 

 … känns inte naturligt. När man ska registrera saker passar inte alternativen verkligheten. 

Man måste välja vissa alternativ som inte passar… 

 

… man har ju vant sig så nu känns det naturligt. Tycker det går i en ganska naturlig 

ordning… 

 

UP2: Konsistent design 
Samtliga informanter är eniga om att det är lätt att komma ihåg hur funktioner i systemet 

fungerar. Däremot så ansåg den yngre sjuksköterskan att det ibland kan vara svårt att komma 

ihåg hur funktioner som inte används så ofta fungerar.  

 

… vanliga funktioner är ganska enkla att komma ihåg. Men ibland kan man vilja använda en 

specifik funktion, som man inte använder så ofta. Det kan då vara ganska svårt att komma 

ihåg vart denna funktion hittas… 
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UP3: Hjälpfaciliteter 
Informanter med många års erfarenhet ansåg inte att fel med påföljder inträffar vid interaktion 

med systemet och om det skulle inträffa ett eventuellt fel så påpekade en att det är enkelt att 

återgå till föregående stadie. Läkaren påpekade dock att det ibland måste göras fel för att det 

ska vara möjligt att ta sig igenom systemet och att informanten är mycket missnöjd med den 

funktionalitet som systemet erhåller till arbetskategorin läkare. Detta gäller exempelvis vid 

telefonärenden, som inte är en funktion i systemet. Då är användaren tvingad att fylla i 

körsträcka även om detta inte är relevant. 

 

… gör inte så många fel men omöjligt att göra helt rätt eftersom alternativen inte tillåter det. 

Det är inte anpassat för att det ska finnas läkare i systemet. T.ex. är det en del telefonärenden 

vid uppdrag, då går det att journalföra ett telefonärende men man måste ändå fylla i en 

körsträcka när man inte har kört något… 

 

Även sjuksköterskan med minst erfarenhet upplever att det är lätt att göra fel i systemet och 

att det ofta inträffar situationer då användaren är tvungen att fundera på vart i systemet som 

specifik information skall matas in, för att fel inte ska inträffa. 

  

De äldre informanterna anser att systemet i vissa fall erhåller felmeddelande, och i vissa fall 

inte alls. Ytterligare så anser de att felmeddelanden som visas inte bidrar till något värde för 

användaren. Till skillnad från läkaren och de informanter med mindre erfarenhet som tycker 

att systemet är hjälpsamt. Dock påpekar de att den återkoppling som ges skulle behöva 

genereras och presenteras på ett annorlunda vis.  

 

… det kommer upp vissa felmeddelanden, men kan inte säga att systemet hjälper mig särskilt 

mycket ändå… 

 

Osäkerhet vid användning av systemet är starkast hos de informanter med mindre erfarenhet 

samt läkaren. De påpekar att osäkerhet har inträffat flertalet gånger och att användaren lär sig 

med tiden hur funktionerna fungerar och är strukturerade. Dessa informanter är även eniga om 

att systemet varnar vid misstänkt felaktig information. De äldre informanterna ansåg att 

varningar inte är något de reflekterat över, samt att de väldigt sällan är osäkra på vad som 

skall matas i systemet. Vid de fall då osäkerhet inträffat har det funnits många valmöjligheter 

och avsaknad av begränsningar i systemet. Informanterna har vid dessa fall tagit hjälp av 

etiketter i systemet som beskriver vad som ska matas in för att lösa problemet. 

 

UP4: Minimera kognitiv belastning 
Användarna måste i vissa situationer tvingas minnas information för att genomföra en viss 

arbetsuppgift. Detta gäller främst då användarna är i behov av att hoppa mellan olika fönster 

och funktioner. Sjukvårdaren påpekade också att de ofta måste skriva ner information på 

papper för att minnas den då det inte finns möjlighet att föra in det i systemet direkt. Både 

sjukvårdaren och läkaren är eniga om att ett bättre alternativ hade varit om möjligheten fanns 

att journalföra direkt i ambulansen.  

 

... skriver ofta ner information på papper så man behöver inte alltid komma ihåg allt som 

behövs. Man får skriva ner det på papper. Hade varit bättre om systemet fanns i 

ambulanserna så man kunde skriva där direkt… 

  

Tre av informanterna med blandade erfarenheter och befattningar ansåg att systemet 

presenterar en del onödig information för arbetsuppgiften. Läkaren påpekar att systemet inte 
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är anpassat för sin arbetskategori då de ofta behöver presentera andra sorters information än 

vad till exempel en sjuksköterska behöver göra. Två sjuksköterskor påpekar även att det finns 

en större mängd irrelevant information och överflödiga funktioner i systemet som inte 

kommer till användning. Detta är något som ytterligare en sjuksköterska, samt en sjukvårdare 

inte håller med om. De anser att systemet presenterar tillräckligt med information för att det 

ska vara möjligt att genomföra arbetsuppgiften. 

  

UP5: Effektiv interaktion 
Samtliga informanter anser att det krävs många klick för att genomföra arbetsuppgiften, vilket 

de påstår gör systemet mycket ineffektivt. Informanterna är även ense om att systemet är 

någorlunda ineffektivt gällande aktiviteterna skriva, läsa och registrera i systemet. Den yngre 

sjuksköterskan påpekar att det i många fall hade ökat effektiviseringen och navigeringen om 

förhandsvisning fanns att tillgå. Ytterligare är informanterna eniga om att det är blandat lätt 

och svårt att navigera i systemet. De påpekar även att element bör vara placerade på 

annorlunda vis, för att förenkla navigering väsentligt. 

 

… jag upplever att det krävs många klick för att genomföra en uppgift. Det är väldig 

ineffektivt att använda systemet… 

 

… skulle säga att det både är effektivt och ineffektivt, ibland fungerar det och ibland fungerar 

det inte alls. Det skulle vara bra om det fanns någon form av förhandssyn eller liknande för 

att göra det lättare och snabbare att navigera sig runt i systemet… 

 

Kortkommandon är en funktion som informanterna inte känner sig speciellt familjära med. 

Endast läkaren och den yngre sjuksköterskan använder sig av och har kunskap om 

standardkommandon som kan använda dessa för att underlätta interaktionen med systemet. 

Detta är dock något som den yngre sjuksköterskan bestrider och påstår att kortkommandon 

inte används då det inte bidrar till ett underlättat arbete.  

 

UP6: Återkoppling 
Samtliga informanter visste om att det var möjligt att gå tillbaka i en process och ångra det 

arbete som har genomförts. Överlag var responsen kring hur väl systemet återkopplar till 

användaren negativ. Det fanns framförallt synpunkter på systemets förmåga att meddela om 

en journal var sparad eller inte. Oberoende befattning, ålder och erfarenhet ansåg de allra 

flesta att återkopplingen rent generellt hade kunnat vara bättre. Den yngre sjuksköterskan sa 

att det förekom återkoppling och hade inget direkt negativt att säga om detta. Det framkom 

också att systemet meddelar när en journal signerades, men inte när användaren valde att 

endast spara journalen för att fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. 

 

… det går att ångra olika val o.s.v., man kan gå tillbaka och lägga till något man glömt som 

man kommer på vägen. Då är det smidigt att gå tillbaka tycker jag… 

 

UP7: Effektiv användning av språk 
Responsen kring hur språket och terminologin i systemet var konsekvent och på en nivå som 

informanterna förstod var mycket positiv. Samtliga informanter ansåg att språket var på en 

nivå som de förstår, samt att terminologin som användes var konsekvent och tydlig. 

Av informanterna att döma saknas det funktionalitet för att beskriva hur systemet fungerar 

och de flesta var i många fall osäkra på om de någon gång stött på sådan funktionalitet. Den 

enda som var säker på att det inte fanns det var den yngre sjuksköterskan. Sjukvårdaren ansåg 
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att sådan funktionalitet kanske hade varit bra. Inget liknande behov uttrycktes av de andra 

informanterna dock. 

 

… jag anser nog att systemet är på en bra nivå som jag förstår… 

 

Det saknas referensverktyg eller liknande med syfte att hjälpa användaren att använda 

medicinsk terminologi i systemet. En återkommande åsikt var dock att sådana funktioner inte 

heller var nödvändiga då informanterna ansåg att de visste vad för typ av språk som skulle 

brukas i journalföringen.  

 

… det vi behöver det kan vi och kan vi inte terminologin så behöver vi det inte… 

UP8: Effektiv presentation av information 
Enligt informanterna finns det inga direkta mallar i systemet som används för att presentera 

information. Läkaren påpekade dock att det hade varit fördelaktigt med mallar då det hade 

kunnat gynnat läkare. En av de äldre sjuksköterskorna menar att det är en omständlig 

presentation av informationen, en ”gissa-leta-spring”-princip som informanten uttryckte det. 

Trots detta framkom det inte att ett behov fanns av att ha mallar tillgängliga. Men läkaren 

anser alltså att detta hade varit en bra idé trots allt, eftersom att en läkares befattning skiljer 

sig från de andra informanternas. 

 

… inte vad jag vet om, men som läkare hade detta varit bra att ha till hands… 

Gränssnittet är textbaserat och det finns inga väsentliga funktioner till informanternas vetskap 

som representeras av ikoner istället för text. Vidare menar samtliga informanter att teckensnitt 

och textstorlek är bra och tydlig. Det fanns inga som helst motsättningar till detta, utan 

samtliga informanter svarade ”ja” på den frågan utan att tveka. Läkaren säger att det 

möjligtvis är utskriftsknappen som kan ses som en ikon vars syfte är att representera en 

funktion, men tycks inte minnas något annat. 

 

UP9: Anpassning och flexibilitet 
Enligt informanterna är systemet inte anpassningsbart överhuvudtaget. Det vill säga  att 

systemet ser likadant ut för alla oberoende av befattning och användningsområde. Läkaren 

anser att detta är en stor brist i systemet, medan sjukvårdaren menar att det inte är lika viktigt 

eftersom de nu har lärt sig systemet och att behovet av att anpassa det därigenom blivit 

mindre. Sjukvårdaren ansåg att det i början var svårt att vänja sig vid systemet och dess 

funktionalitet men att behovet av anpassningsbarhet minskar desto mer denna har varit i 

kontakt med systemet. 

 

… Det är det inte. Men nu har man lärt sig, i början var det svårt att komma in i det. Behovet 

av att anpassa systemet blir ju mindre eftersom jag har använt det länge… 

 

UP10: Användaracceptans 
De båda äldre sjuksköterskorna samt sjukvårdaren anser att systemet är tillförlitligt då det gör 

vad som är tänkt att göras. Sjukvårdaren, som även denna ansåg att systemet var tillförlitligt 

har också varit positiv till systemet i allmänhet. 

… jag vet ju hur idiotiskt konstruerat det är så man har ju lärt sig hur man ska göra… 

Läkaren drar på nytt paralleller till befattningen som läkare och lyfter fram att systemet inte 

alls är anpassat för denna typ av roll. Den yngre sjuksköterskan tycker inte att systemet är 
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tillförlitligt då informanten menar att det ofta är nedstängt och att det ibland inte går att spara 

när denna har skrivit klart sin journal.  

... jag anser att systemet inte är tillförlitligt då information ibland har försvunnit vid arbete 

samt att systemet inte är riktigt anpassat för användaren… 

Samtliga informanter ansåg att systemet utgjorde en viktig del av deras arbete, främst på 

grund av det faktum att de enligt lag är skyldiga att föra journal. Detta resonemang användes 

även till viss del av informanterna på frågan om de känner sig motiverade att använda 

systemet. En av de äldre sjuksköterskorna, tillsammans med den yngre sjuksköterskan, 

menade båda att de är motiverade att använda systemet eftersom det är krav på att göra det. 

Den yngre sjuksköterskan menar att själva arbetet i sig är viktigt, trots att hon anser att det 

lika gärna hade kunnat genomföras i ett annat system. Den äldre sjuksköterskan påstår att 

denna inte direkt ser fram emot att använda systemet, trots det hade informanten inte hellre 

skrivit på papper. Läkaren säger sig själv inte alls vara motiverad till att använda systemet och 

är den enda av informanterna med denna inställning. Trots att tillförlitligheten och 

inställningen till systemet varierar mellan de olika informanterna så anser de ändå att det 

utgör en viktig del av deras arbete och är till stor del motiverade att använda det. 

 

Den andra av de äldre sjuksköterskorna känner sig motiverad att använda systemet för den 

typen av arbetsuppgifter som informanten genomför just nu, men kan samtidigt förstå att det 

finns folk som inte känner sig motiverade att göra det. Informanten anser att det i dagsläget 

finns för många möjligheter och att det redan är svårt att skriva journal som det är, ”Alla 

måste ha möjlighet att göra rätt”. 

 

Samtliga informanter förutom en ansåg att systemet försvårar deras arbete eftersom det i stor 

mån är väldigt tidskrävande. Endast en informant uttryckte att denna hellre skriver på papper 

men att det optimala trots allt hade varit att journalföra direkt i ambulansen. Sjuksköterskan 

med mer än tio års erfarenhet ansåg att det underlättade arbetet eftersom att denna inte hellre 

hade skrivit på papper. 

… jag anser att systemet försvårar mitt arbete men tyvärr så har jag inte så mycket val än att 

använda det då det är enligt lag att journalföra… 

… det underlättar mitt arbete, jag hade aldrig skrivit på papper… 

UP11: Användarkompetens 
Viss tveksamhet fanns kring huruvida informanterna ansåg att de förstår sig på systemet och 

dess funktionalitet bra. De båda äldre sjuksköterskorna med mest erfarenhet gick en 

internutbildning av systemet i början av deras karriär och anser att de nu förstår sig på 

systemet och dess funktioner bra. Även sjukvårdaren med två års erfarenhet ansåg sig ha en 

god förståelse av systemet. Denna informant har också tidigare erfarenhet inom ett annat 

patientjournalsystem. Läkaren och den yngre sjuksköterskan var något mer tveksamma till hur 

bra de förstod sig på systemet och dess funktioner.  

… jag förstår mig på systemet och dess funktionalitet. Men jag har ju jobbat med det länge. 

Det är inte självklart på något sätt, tog ju tid att lära mig det… 

Endast en av de äldre sjuksköterskorna anser att denne har fått tillräckligt med utbildning för 

att använda systemet. Den andra, äldre sjuksköterskan var något mer osäker och kommer inte 

riktigt ihåg hur utbildningen var men att informanten hursomhelst gick någon slags 
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utbildning. Övriga informanter är inte nöjda och tycker inte att de har fått tillräckligt med 

utbildning. De säger att de har fått utbildning i systemet av andra kollegor under 

bredvidgången och har lärt sig det genom att använda det. Den yngre sjuksköterskan menar att 

personalen har fått hitta sina egna sätt att skriva på, samt att detta varierat något mellan varje 

individ. 

5.1 Dokumentanalys 

 

UP1: Naturlig design 
Gränssnittet är relativt enkelt att använda och interagera med. Systemet är utvecklat på ett vis 

som minimerar antalet aktiviteter per fönster vilket resulterar i en enklare 

användarintegration. 

 

Informationsflödet presenteras i en följd som känns naturlig och flytande. Relaterade fönster 

(Transport, Patient, Aktuellt, Observationer, Bedömning, Åtgärder, Utvärdering) kommer i en 

hierarkisk ordningsföljd där det finns möjlighet att byta fönster i den ordning som användaren 

behagar. Även den information som efterfrågas i varje fönster (Personnummer, Förnamn, 

Efternamn, Adress osv.) sker i en naturlig ordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förstasidan AmbuLink. 

 

Gränssnittet är familjärt då det påminner och följer standarder som många andra 

dokumentationssystem använder sig av, dock är systemet designat i en gammaldags standard. 
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UP2: Konsistent design         
Det är tydligt vad funktionerna är till för genom både design och beskrivande text. Det visas 

tydligt var text ska appliceras genom tomma rutor och dropdown-aktiviteter  vilka har en pil 

för att förtydliga funktionen. Samma gäller även checkboxar vilka samtliga har en tydlig rund 

cirkel för att kryssas i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Öppna Journal AmbuLink. 

  

Ett mindre antal funktioner i systemet har designats med en färg vilket förtydligar deras 

funktion. Detta gäller främst ”Avbryt” knappen som har en klar röd färg. Denna färg kan ge 

en känsla av varning vilket stämmer bra överrens med dess funktion. Även ”OK” knappen 

visualiseras i en klar grön färg vilket förtydligar funktionaliteten hos knappen. 

  

Färg används också för att indikera vilket fönster som visas (Figur 3). Detta visas med en klar 

och tydlig färg som står ut och skapar bättre överblickbarhet och tydlighet. 

 

 

  

 

Figur 5. Öppna & Avbryt AmbuLink. 

 

Ytterligare så har knappen ”Avsluta utan att spara” markerats i samma klarröda färg som 

”Avbryt” knappen. Detta för att varna användaren att konsekvenser kan komma att följa. 

Knappar och fönster är konsekvent designade över hela systemet. Inga avvikande fönster 

påträffades vid granskning. 

 

UP3: Hjälpfaciliteter          
Genom drop-downmenyer så begränsas användarens valmöjligheter. Detta underlättar arbetet 

och förhindrar att användaren skriver in felaktig information. Ytterligare är det inte möjligt 

för användaren att ändra/bryta i redan signerade journaler och i enlighet med journallagen så 

måste orsak till granskningen av en journal anges. Även etiketter som meddelar användaren 

om funna fel visas i flera fönster. Detta hindra användaren från att göra fel på ett effektivt vis. 

 

 
Figur 6. Återkoppling AmbuLink. 
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UP4: Minimera kognitiv belastning/UP5: Effektiv interaktion 
Systemet presenterar relevant information för det allmänna journaldokumentationsändamålet. 

Informationen är i många fall placerad på ett bra och tydligt sätt. Dock avviker vissa knappar 

från teoretiska designprinciper, där samstämmighet i vissa fall saknas. Denna inkonsekventa 

placering av knappar förekommer vid flera tillfällen i systemet. 

  

 
 

Figur 7. Möjlighet att ånga i systemet AmbuLink. 

  

UP5: Effektiv interaktion 
Att läsa, skriva och registrera i systemet uppfattas ske på ett någorlunda effektivt vis. Dock är 

det svårt att hitta var dessa funktioner är placerade. Eftersom detta är huvudfunktioner i 

systemet bör de vara placerade på ett tydligt och uppmärksammande vis vilket underlättar 

interaktionen för användaren. 

  

Precis som ovan nämnt så kan vissa funktioner vara svåra att hitta på direkten. Däremot är 

många element synliga och efter att ha interagerat med systemet flertalet gånger blir det mer 

och mer tydligt var funktionerna finns till förfogande. 

  

För flerval inom samma ruta med samma tidpunkt kan användaren hålla nere Ctrl-tangenten 

och klicka på önskade val i listan. Efter att knappen släpps så kommer samtliga val att 

markeras. Samma kortkommando gäller när användaren vill registrera åtgärder. 

  

Ytterligare kan användaren trycka ner drop-down menyer och trycka på begynnelsebokstaven 

i eftersökt ESS kod, då kommer användaren direkt att navigeras till aktuella koder med 

samma begynnelsebokstav. 

 

UP6: Återkoppling 
Det finns flertalet funktioner för versionshantering i systemet. Det är bland annat möjligt för 

användaren att bryta en signering eller avbryta en pågående aktivitet. Därefter är det möjligt 

att ändra i den upplåsta journalen. 

  

Systemets status visas högt upp i fönstret för användaren. Där visas vilket fönster som 

användaren arbetar i samt användarnamn och station för användaren. Ytterligare finns det 

ingen funktion för bevakning i systemet. 

 

UP7: Effektiv användning av språk 
Språket i systemet är anpassat utefter den tänka målgruppen och verksamheten. Språket är 

konsekvent genom hela systemet och innehåller ett mindre antal förkortningar. 

Det finns ingen funktion som beskriver systemet och dess funktionalitet. Däremot så finns det 

en hjälpfunktion i form av knappen ”hjälp” under fliken ”Patient”. Det finns ingen funktion i 

form av referensverktyg eller liknande för hantering av medicinsk terminologi. 
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UP8: Effektiv presentation av information 

Det finns inga anpassningarbara mallar för att presentera information. Däremot så finns det en 

standardiserad mall för utskrift av patientjournaler. Teckensnittet är i många fall i det minsta 

laget, däremot är samtliga överskrifter i en tydlig och läsbar storlek. Ytterligare är viss text 

brunmarkerad vilket smälter in i den gula bakgrunden som minskar tydligheten. Ett fåtal 

ikonbaserade alternativ påträffades i huvudmenyn i form av spara, skriv ut och avsluta ikoner. 

Systemet är uppbyggt på ett standardgränssnitt som är tilltalande för många användare. 

Ytterligare finns det inga inbyggda kommunikationsfaciliteter i systemet. 

 

 
 

Figur 8. Ikoner AmbuLink. 

 

UP 9, 10 och 11 är ej applicerbara på dokumentgranskningen. 
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6 Diskussion 

6.1 Design 

Ologiska och svårhanterliga system är ett omdiskuterat ämne inom 

systemutvecklingsområdet. Samhällets äldre generation har med största sannolikhet vid ett 

tillfälle upplevt minskat engagemang och förståelse gällande system och datorer i allmänhet, 

både privat och i arbetslivet. Detta kan associeras till i hur stor grad en användare känner sig 

bekväm med och motiverad till att interagera med ett system. 

 

Att systemet enligt intervjuerna inte anses presenteras i en naturlig ordningsföljd eller är 

anpassade efter verkligheten kan, som ovan nämnt, relateras till hur bekväma användarna 

känner sig att interagera med systemet. Enligt Zahabi et al., (2015) bör ett gränssnitt vara 

utformat på ett sätt där informationen som presenteras inte har någon negativ påverkan på 

arbetet. Att känna sig bekväm i sitt yrke kan anses vara en grundläggande princip för många, 

speciellt när det handlar om människors liv där informationen inte under några som helst 

omständigheter får bli felaktig. Det är därför viktigt att användare får det stöd de behöver 

gällande utbildning och frågor kring systemanvändning tills dess de känner sig bekväma att 

interagera med systemet. Det handlar om att lyckas skapa ett förtroende mellan dator och 

människan, som i sin tur genererar ett välstrukturerat och juridiskt korrekt flöde av data. 

  

Dokumentanalysen visade däremot på ett annorlunda resultat där det framkom att 

informationsflödet presenterades i en naturlig och hierarkiskt ordningsföljd med möjlighet att 

byta fönster i den ordning som användaren behagar. Även den information som efterfrågas i 

varje fönster (Personnummer, Förnamn, Efternamn, Adress osv.) presenterades i en naturlig 

ordningsföljd vilket snarare bör underlätta arbetsflödet, än störa. Dessa skillnader skulle 

kunna ha utgångspunkt i den mängd IT-relaterad kunskap och användning av liknande system 

som användaren besitter. Dock ska en användare inte behöva besitta specifik IT-kunskap för 

att interagera med ett system och ha möjlighet att genomföra sina arbetsuppgifter, speciellt 

inte inom vården där det är rimligt att anta att intresset för IT generellt är litet samt att mycket 

står på spel om något fel skulle inträffa. 

 

En arbetsplats skall aldrig behöva styras av den tekniska IT-infrastruktur som råder inom 

verksamheten och likaså skall den tekniska IT-infrastrukturen fungera som ett stöd och ett 

komplement i arbetet, vilket existerar för att underlätta arbetsuppgifterna för användaren. 

Detta gäller speciellt inom en verksamhet som ambulansen där stora krav och mycket press 

ställs på de anställda dagligen. Dessutom handlar ambulanspersonalens arbetsuppgifter om att 

vårda människor, inte hantera system vilka saknar en rimlig anpassning till verkligheten ur ett 

användbarhetsperspektiv. 

 

Informanterna påpekar ofta att systemet tar lång tid att lära sig. Detta är en artefakt som tyder 

på att systemet har en lång upplärningssträcka där det först känns naturligt när användaren 

anser sig själv ha tillräckligt god kännedom för att navigera fritt och självständigt i det. Denna 

upplärningssträcka är en stor nackdel vilket missgynnar verksamheten då mycket kognitiv 

belastning genereras och landar på användaren. Dokumentanalysen belyser däremot andra 

aspekter gällande design. Där framgick det att systemet känns utdaterat vilket i sin tur kan 

skapa förvirring då det känns främmande och rent allmänt bristfälligt. Systemet är alltså i 

behov av en uppdatering och modernisering. Något som skulle kunna gynna användarens 

uppfattning om huruvida designen känns naturlig eller inte.  
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6.2 Visualisering 

Precis som Zahabi et al., (2015) menar bör ett gränssnitt vara designat på ett sätt som 

möjliggör igenkännande av funktionalitet. Medel för att visualisera funktionalitet är något 

som informanterna påpekar saknas i systemet och som skulle underlätta interaktionen 

samtidigt som text minimeras vilket ger ett mer lättsinnigt visuellt intryck av gränssnittet. 

Många människor har lättare att ta till sig bilder och ikoner istället för text. Detta är något som 

är speciellt användbart gällande användare med dyslexi eller nedsatt syn. 

  

Dock framkommer det i dokumentanalysen att ett mindre antal funktioner i systemet har 

designats med en färg vilket förtydligar deras funktion. Detta gäller främst ”Avbryt” och 

”OK”- knapparna. Färg används här också för att indikera vilket fönster som användaren 

befinner sig på. Olikheterna som råder mellan resultatet av intervjuerna och 

dokumentanalysen tyder på att informanterna inte är medvetna om de visualiserade 

egenskaperna som systemet erhåller. En annan möjlig skildring är att ikonerna är för få och 

otydliga för att användaren skall lägga märke till dem. 

  

I ett system där ikonbaserade alternativ till funktioner saknas är det desto viktigare att texten 

är tydlig för att användarna ska se vilken indata som genereras samt att denna data är korrekt. 

Att texten är tydlig och informationsrik var en åsikt som samtliga informanter höll med om, 

vilket kan tänkas minska behovet av ikonbaserade alternativ till funktioner. Trots att Zahabi et 

al. (2015) menar att ikonbaserade gränssnitt kan öka effektivitet är det viktigt att ha i åtanke 

att det då är en förutsättning att samtliga användare förstår vad varje ikon representerar. 

Om språket och terminologin som används är konsekvent och bra, vilket samtliga informanter 

underströk att det var, går det att tänka sig att textbaserade gränssnitt fungerar bra och 

minskar inlärningstiden hos systemet. Inlärningstiden hade dock kunnat minskas och 

effektiviteten ökat förutsatt att användarna fick en grundläggande utbildning i systemet, där de 

fick möjlighet att lära sig ikonernas mening och funktionalitet. Långsiktigt sett går det att 

tänka sig att detta hade kunnat resultera i en mer effektiv presentation av informationen samt 

en ökad effektivitet vid systeminteraktion. 

6.3 Språkbruk och terminologi 

Eftersom språket som används i systemet generellt ansågs vara på en bra nivå bör det resultera 

i att systemets kommunikativa delar är lättförståeliga, samtidigt som det visar att systemet är 

anpassat efter en väldigt bred målgrupp, vilket återfinns inom framförallt sjukvården. Detta 

kan ses som något vitalt då missförstånd och inkorrekt inmatning i stor grad kan undvikas om 

samtliga användare förstår sig på språket och terminologin som brukas i systemet. 

  

Det går att tänka sig att terminologin i de skrivna journalerna möjligtvis inte alltid är 

konsekvent utan skiljer sig från användare till användare eftersom att det inte finns 

referensverktyg för att hantera medicinsk terminologi. Dock underströk flera informanter att 

de som skriver journaler är vana vid att använda en viss terminologi och att de skriver med 

utgångspunkten att alla ska förstå, vilket minskar eller helt eliminerar behovet av sådana 

referensverktyg. Dessa påståenden styrks även av det faktum att informanterna hade olika 

erfarenhet, befattning, bakgrund samt ålder. 
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6.4 Befattningsanpassning 

Att en användare medvetet ska behöva begå fel vid interaktionen med ett system bryter mot 

flertalet design- och användningsprinciper. Detta bidrar till svårigheter vid användandet av 

systemet. Zahabi et al., (2015) menar att gränssnittet bör vara designat på ett sätt som 

minimerar risken för att fel inträffar. Systemet bör därför vara så pass flexibelt att det finns 

möjlighet att hantera dessa olika behov av inmatning. 

 

Informationen som presenteras i systemet bör genereras på ett annorlunda vis. Detta skulle 

kunna kopplas till individanpassningen vilket bör beaktas för att främja en god användbarhet i 

systemet. Meddelanden bör därför vara anpassade och utformade efter de olika befattningarna 

som kan komma att interagera med systemet, en funktion som idag saknas i systemet. 

  

Zahabi et al. (2015) skriver att mallar rent generellt har visat på minskad effektivitet inom 

journalsystem. Även om det inte finns någon direkt anledning till att tvivla på detta påstående 

går det att tänka sig att exempelvis en läkares situation skiljer sig från en sjukvårdares samt 

sjuksköterskors, och att mallar samt standardgränssnitt för olika typer av befattningar hade 

varit en bra idé att implementera, vilket var något som läkaren underströk. Under 

dokumentanalysen framkom det att inga anpassningarbara mallar fanns till förfogande för att 

presentera information. Däremot så fanns det en standardiserad mall för utskrift av 

patientjournaler, vilket i vissa fall kan hämma läkaren i sitt arbete. 

  

Enligt Zahabi et al. (2015) är det ur ett användbarhetsperspektiv kritiskt att systemet kan 

anpassas efter användarens tänkta arbetsuppgifter och roll. Det går också att tänka sig att detta 

i sin tur har potentialen att öka den praktiska acceptansen vilket Nielsen (1993) lyfter fram 

som essentiellt för att skapa ett användbart system. Detta kan också tänkas förklara läkarens 

kritiska inställning till systemet och det faktum att personen i fråga inte heller är motiverad att 

använda systemet.  

  

Trots att det är fullt rimligt att sjukvårdaren anser att behovet av att anpassa systemet är 

mindre när användaren har lärt sig att hantera det hade antagligen användbarheten ökat 

ytterligare om möjligheten att anpassa systemet funnits. Istället för att användare ska behöva 

anpassa sig till systemet bör möjligheten finnas att anpassa systemet efter behov och 

förutsättningar. Systemet är trots allt ett verktyg utvecklat för att vara anpassat efter 

användaren, och inte vice versa.  

6.5 Arbetsanpassade programfunktioner 

Informanterna är i många fall tvungna att dokumentera patientinformation på papper vilka 

förvaras i deras fickor tills dess att tid finns för att journalföra i patientjournalsystemet. 

Återigen faller informanterna tillbaka till alternativet där de uppmanar till att all journalföring 

skall och bör ske direkt i ambulansen efter det att patienten är lämnad och avslutad. Detta bör 

vara en självklarhet inom ambulansen då yrket är så präglat av den tid och flexibilitet som 

finns till förfogande och vårdbehovet av samhället. Det är viktigt att titta på situationen utefter 

användarens bästa för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. 

 

Precis som Allwood (1998) menar så bör programfunktionerna vara utformade på ett sätt som 

optimalt följer strukturen hos den tänkta arbetsuppgiften, i detta fall inom en sådan unik 

verksamhet som ambulansen. Det skulle därför vara logiskt och mycket väl anpassat ifall 

möjligheten till direkt dokumentation fanns redan under färden mot sjukhus i mån av tid. 

Detta skulle kunna minimera den kognitiva belastningen av att komma ihåg vad som hänt 

samt minimerat ett stressmoment av att ha oskrivna journaler kvar vid dagens slut. 
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Ambulanspersonalen hade troligtvis skrivit mer informationsrika journaler direkt från minnet, 

samt sparat tid som istället hade kunnat läggas på patienten.  

 

Uppfattningen kring om det presenteras för mycket eller för lite information i systemet 

varierade. Här fanns det tvärtemot tidigare frågor ingen ålders-eller erfarenhetsbetydelse 

gällande uppfattningen. Detta skulle kunna bero på placeringen av informationen som enligt 

Zahabi et al., (2015) är en mycket viktig aspekt att ha i åtanke. De menar att information som 

är placerad bredvid ett relaterat element skapar ett mer användbart gränssnitt. Eftersom 

läkaren tidigare påpekat att systemet inte är anpassat efter just denna befattning så finns det en 

större del irrelevant information i systemet, som i läkarens fall inte relaterar till annan 

information. 

  

I dokumentanalysen framkom det ytterligare att vissa knappar avviker från teoretiska 

designprinciper, där samstämmighet i vissa fall saknas på flera ställen i systemet, vilket 

stärker denna brist.  

6.6 Effektivitet och kvalitet 

Systemet kräver många musklick för att användaren ska kunna genomföra och fullfölja sin 

arbetsuppgift korrekt. Användare ser många knapptryckningar som något mycket negativt, 

även om stegen är nödvändiga att genomföra för att utföra en viss uppgift. I vissa system kan 

det till och med vara så att gränssnittet är så pass minimerat att det inte går att eliminera flera 

knapptryck utan att funktioner försvinner. Detta är ställningstaganden som utvecklare och 

interaktinsdesigners, men även användare bör ha i åtanke vid kritisering av ett gränssnitt. 

Självklart bör designen på ett gränssnitt ständigt sträva efter så få involverade moment som 

möjligt. 

Kortkommandon finns till för att underlätta arbetet och snabba på arbetet med att skriva, läsa 

och registrera i systemet. Kortkommandon bör också nyttjas av systemets användare. Detta 

skulle kunna relateras till den tidigare datorvana och utbildning som ambulanspersonalen 

besitter. Då systemet inte notifierar användaren om vilka kortkommandon som finns att tillgå 

så kan det vara svårt för användaren att ta dessa till hjälp. Däremot framkom det under 

dokumentanalysen att ett antal kortkommandon finns till användarens förfoganden. Dessa är 

inte självklara om användaren besitter mindre datorvana och bör därför förtydligas och 

förbättras. 

Systemet visar tydligt att det är möjligt att gå tillbaka och ändra i en process vilket även kan 

tänkas resultera i att användaren inte har en överhängande press på sig att skriva korrekt på 

direkten eller veta exakt vad som ska fyllas i och i vilken del av systemet. Det går att tänka sig 

att kvalitén av journalförandet höjs i och med detta, eftersom det hela tiden finns möjlighet för 

användaren att förbättra tidigare genomfört arbete desto närmare slutet av processen denna 

kommer. Detta är även något som framkom under dokumentanalysen vilket är en mycket 

positiv egenskap som systemet besitter. 

6.7 Hjälpfunktionalitet 

Ett system bör i de flesta situationer återkoppla till användaren för att verifiera att data sparats 

och att användaren interagerat med systemet på rätt sätt. Detta sker vanligtvis via 

felmeddelanden som automatiskt genereras och informerar användaren om systemets- och den 

inmatade datans nuvarande status, vilket saknas systemet. Ur en annan synvinkel kan detta 

istället förvirra användaren som kan uppfatta återkopplingen som frustrerande om den 
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återkommer flertalet gånger utan att användaren gjort något fel. Detta minskar effektiviteten 

av systemet då användaren ständigt måste vara uppmärksam och hantera återkopplingen. 

  

Att informanterna inte visste om att det fanns funktionalitet som beskriver hur systemet 

fungerar går att se som ett tecken på att denna funktionalitet kanske inte heller är fullt 

nödvändig. Det är ett tecken på att de aldrig har befunnit sig i en situation där sådan 

hjälpfunktionalitet behövdes. Det går dock att fundera på om sådan funktionalitet trots allt 

hade underlättat användarens arbete vid någon tidpunkt, samt ifall användaren hade 

interagerat med systemet på ett annorlunda vis om det fanns riktlinjer för hur systemet 

optimalt används. Det sistnämnda hade kunnat tänkas underlätta ett framtida 

utvecklingsarbete och utvärderingar av systemet om samtliga användare interagerar med 

systemet på ett sätt som leverantören från början hade tänkt. Dessa farhågor går dock endast 

att bekräfta med hjälp av fortsatta användbarhetstester, som exempelvis ”tänka-högt-test” eller 

liknande. Även under dokumentanalysen framkom det att ingen hjälpfunktionalitet finns till 

förfogande. Däremot påträffades en hjälpfunktion i form av knappen ”hjälp” under fliken 

”Patient”, där stora oklarheter och frågetecken fanns i hur dessa var hjälpsamma för 

användaren. 

6.8 Systemacceptans och användarkompetens 

Det framkom under datainsamligen spridda åsikter angående hur tillförlitligt systemet anses 

vara. Det går att anta att båda de äldre sjuksköterskorna har lärt sig systemet under arbetets 

gång. De har på egen hand lärt sig vad det bästa sättet att interagera med systemet är och hur 

dess funktionalitet kan vara till hjälp. Därför anser de även att systemet känns tillförlitligt. 

Mellan sjukvårdaren, läkaren och den yngre sjuksköterskan skiljer sig dock åsikterna. 

Eftersom sjukvårdaren ansåg att systemetvar tillförlitligt har denna möjligtvis inte hamnat i en 

situation där systemet inte visat sig tillförlitligt, eller så har denna helt enkelt satt sig själv i en 

situation som liknar båda av de äldre sjuksköterskornas, som har lärt sig systemet såpass bra 

att systemet är tillförlitligt i den mån att det fungerar som det är tänkt. 

Bristande tillförlitlighet gick att härleda till den återkommande uppfattningen att information 

plötsligt kan försvinna. Möjligtvis är detta en konsekvens av systemets bristande förmåga att 

återkoppla till användaren. Användaren förstår helt enkelt inte vilken situation systemet 

befinner sig i och antar således att allt har gått till som det är tänkt, vilket resulterar i att 

användaren får uppfattningen om att information plötsligt försvinner. 

Om systemet hade funnits tillgängligt direkt i ambulansen hade åsikterna kring huruvida 

systemet underlättar eller försvårar arbetet antagligen förändrats då arbetet blivit mer 

tidseffektivt. Eftersom sjuksköterskan med mer än tio års erfarenhet accepterar systemet och 

har lärt sig det, samtidigt som informantens inställning till systemet är något mer positiv än de 

andras, är det väntat att informanten ser det som en underlättande funktionalitet i arbetet 

eftersom de alternativa arbetssätten är sämre. 

Det går att tänka sig att användbarheten ökar på grund av att användarna är motiverade att 

använda systemet och anser att det utgör en viktig del av deras dagliga arbete. 

Sjukvårdsverksamheter är dock väldigt speciella och styrs av många specifika faktorer än 

andra verksamheter, så som strikta lagar och sekretess. Användaracceptansen hade antagligen 

sett väldigt annorlunda ut om ett liknande system satts i bruk inom en annan typ av 

verksamhet som inte styrs av säkretess och diverse lagar på samma sätt. 

Risken med att lära sig systemet på egen hand är att användarna använder systemet på olika 

sätt, möjligen inkonsekvent i relation till varandra. Det är inte orimligt att anta att det då är 
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svårt att få en helhetsbild av systemet med syfte att dra slutsatser kring vad som i framtiden 

kan förbättras/förändras för att anpassa det till användarna. ”Learning by doing” var ett 

återkommande begrepp som användes. Det vill säga att användarna ges inga förutsättningar 

alls för att interagera med systemet på bästa sätt, utöver den erfarenhet som kollegan kan dela 

med sig av. Det finns många risker med denna typ av inlärningsmetod, bland annat potentiellt 

ineffektiva arbetssätt samt felanvändning då det är fullt rimligt att anta att kollegan inte heller 

vet exakt hur systemet är tänkt att användas. 

Allwood (1998) menar att det är viktigt att användarna har goda förutsättningar för att 

interagera med systemet på ett effektivt vis, vilket de möjligtvis hade kunnat få genom någon 

form av internutbildning. De båda informanterna med mer än 10 års erfarenhet ansåg att de 

hade goda förutsättningar, vilket indirekt kan kopplas till deras långa erfarenhet, samt det 

faktum att de båda fick någon en form av internutbildning i början av deras karriärer. 

6.9 Metodreflektion 

6.9.1 Nackdelar 

Forskning där människa och samhälle ligger i fokus innebär automatiskt etiska problem. 

Enligt Holme, Solvang, & Nilsson (1997)  så är respekt för människor en grundläggande 

utgångspunkt i forskningsförfarandet. En nackdel ur ett etiskt perspektiv i denna rapports fall 

är att det är viktigt att inte störa sjukvårdare i sitt arbete då de utför ett mycket viktigt arbete 

där distraktioner kan vara ödesdigra. 

 

Intervjuer resulterar i data vars bearbetning även det är tidskrävande. Detta är en nackdel som 

Bell, Waters och Nilsson (2016) belyser och menar det under kortare projekt inte är möjligt 

att genomföra mer än ett fåtal intervjuer. Både planering och bearbetning av insamlad data tar 

mycket tid. Det krävs även en tillförlitlig mängd informanter som ska finnas tillgängliga vid 

en viss tidpunkt för att fullfölja datainsamlingen (Recker, 2013). 

 

Det är inte heller en lika objektiv metod som till exempel enkätundersökningar, då 

intervjuaren kan påverka svaren (Recker, 2013). Intervjuer är inte heller en anonym 

datainsamlingsteknik vilket även detta kan medföra påverkade svar. Informanter kanske är 

rädda för att klaga på sin arbetsmiljö, eller de verktyg som de blivit tilldelade. Det är därför 

enligt Holme, Solvang, & Nilsson (1997)  viktigt att tystnadsplikten följs strikt och att 

informanten inte luras att delta, utan gör detta på eget bevåg. 

 

De främsta nackdelarna med att analysera dokument är att de möjligtvis är otydliga och 

ostrukturerade för individer som inte har varit inkluderade i processen att producera 

dokumenten. Om systemet är äldre och genomgått förändringar kan kvantiteten av dokument 

att analysera vara mycket stor. Det kan på grund av detta vara svårt och tidskrävande att få en 

komplett helhetsbild av det nuvarande systemet. 

6.9.2  Fördelar 

Bell, Waters & Nilsson (2016) menar att en stor fördel med att använda sig av en 

intervjumetod är den flexibilitet som det bidrar med. En intervjuare kan genom denna metod 

följa upp svar, skapa idéer och få en förståelse i de känslor som yttrar sig hos informanten 

som inte annars är möjligt med enkätundersökningar. 
 
Fördelen med intervjuer är att det resulterar i en djup och detaljerad helhetsbild. Det är en 

flexibel datainsamlingsmetod som skapar underlag för hög validitet då kontroll av information 
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kan ske med hjälp av följdfrågor. Intervjuer kan även ställas mot dokumentgranskningen för 

att bekräfta diverse företeelser som observerats (Recker, 2013). 
  
Analys av text i form av systemspecifikationer kan ställas mot insamlad kvalitativ data för att 

säkerställa att användarens kunskaper om systemet är tillräckliga. Med hjälp av 

systemspecifikationer och kvalitativ data går det att upptäcka brister i utbildning, samt 

förutsättningar för att användare ska kunna använda systemet till dess fulla potential (Recker, 

2013). Systemspecifikationer är även en bra informationskälla att ställa mot 

användbarhetsprinciper och dylikt. 
 
Dokumentanalyser fungerar som ett bra komplement till intervjuer då de ger direkt 

information till forskaren ur en objektiv synvinkel (Carlsson, 1991). Det kan resultera i en 

bredare bild av ämnet som kanske inte framkom under intervjun. Carlsson (1991) påpekar 

även att dokument är värdefulla då informanter är svåra att få ta i, vilket passar bra in på 

ambulansen då personalen plötsligt blir dragna på långvariga larm och kanske inte besöker 

stationen tills dess att arbetspasset är slut. 

6.9.3 Trovärdighet 

Den metod som används för insamling av data måste alltid kritiskt granskas för att avgöra 

huruvida trovärdig data som framkommer är. Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning 

som ett tillvägagångssätt eller mätinstrument ger samma resultat vid olika tillfällen (Recker 

2013). 
 
Mätinstrumentets förmåga att mäta det som verkligen avser att mätas brukar definieras som 

validitet (Carlsson, 1991), vilket i detta fall består av forskarna själva och de framtagna 

utvärderingsprinciperna (UP). Validiteten på dessa mätinstrument verifieras genom att 

forskarna sedan tidigare har dokumenterad akademisk kunskap inom ämnesområdet samt att 

utvärderingsprinciperna grundar sig i tidigare beprövad akademiska källor. 
 
Antalet informanter som deltar i studien är en viktig aspekt av arbetet. En passande mängd 

informanter kan representera en hel målgrupp och skapar därigenom trovärdighet och 

generaliserbarhet. Kön- och åldersfördelning är en annan aspekt som läggs fokus vid. Åsikter 

kan härledas från dessa attribut och en mer komplett, samt relevant helhetsbild ges genom att 

ha detta i beaktning (Recker, 2013). 
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7 Slutsatser 
Efter att det insamlade empiriska materialet har granskats, analyserats och diskuterats har ett 

antal slutsatser dragits med syftet att besvara forskningsfrågan: ”Vilka brister finns idag 

gällande användbarhet för elektroniska patientjournalsystem?”. Det empiriska materialet har 

ställts mot den presenterade teorin där ramverket under kapitel 3.2 använts som den främsta 

referenspunkten när bristerna har identifierats. Trots att studien undersöker 

patientjournalsystemet AmbuLink är studiens resultat applicerbart inom likartade 

verksamheter där liknande patientjournalsystem brukas. 

 

Ur ett användarcentrerat användbarhetsperspektiv är AmbuLink ett mycket bristfälligt system. 

Detta beror på att systemet i många fall inte följer några av de vanligaste användarprinciperna 

vilka bör appliceras på ett system för att främja användbarhet och en god interaktion mellan 

människa och maskin.  

 

Systemet är ologiskt designat och känns först naturligt att använda efter det att användaren har 

mycket erfarenhet av att arbeta i det. Inlärningstiden är därför mycket lång där användare med 

flera års erfarenhet fortfarande inte anser att de förstår sig på systemet och dess funktionalitet 

till fullo. Systemet är inte heller designat på ett sätt som främjar igenkänning av funktionalitet 

(genom användning av färger och en rent allmän konsistent design) vilket många gånger 

tvingar användaren att minnas hur funktioner de sällan använder fungerar. 

  

Användarens kognitiva belastning ökar då de dels tvingas journalföra på papper innan det förs 

in i systemet, samt för att informationen som presenteras på skärmen i många fall är 

överflödig och placerad på ett ologiskt sätt. Sättet som det är tänkt att arbeta i systemet är inte 

utformat på ett sätt som följer strukturen hos den tänka arbetsuppgiften, vilket gör det väldigt 

ineffektivt och onödigt svårt att navigera i systemet. Ytterligare krävs det många musklick av 

användaren när de genomför sina arbetsuppgifter. 

  

Att systemet är utformat på ett sätt som inte följer strukturen hos den tänkta 

användaruppgiften ger också upphov till att användare tvingas journalföra på papper innan det 

förs in i systemet. Om systemet hade funnits tillgängligt direkt i ambulansen hade dessa typer 

av problem eliminerats och användarens kognitiva belastning således minskat, samt gjort 

interaktionen med systemet mer effektiv. 

  

I dagsläget saknar systemet funktionalitet med syfte att hjälpa användaren att använda 

systemet på ett optimalt sätt. Det finns ingen hjälpfunktionalitet som beskriver systemet och 

dess ingående delar, samt hur det är tänkt att användas. Användarna tvingas i de fallen ta hjälp 

av kollegor eller gissa sig fram, vilket kan ge upphov till dåliga vanor och en felaktig 

användning av systemet. Vidare är de felmeddelanden som presenteras väldigt generella och 

inte tillräckligt informationsrika för att skapa någon nytta. 

  

Det finns en brist gällande systemets förmåga att återkoppla diverse händelser till användaren. 

Framförallt meddelar inte systemet om en journal har sparats eller inte, vilket i vissa lägen har 

skapat frustration och förvirring. Rent generellt är återkopplingen bristfällig sett till dess 

användarbas och de olika befattningar som brukar systemet. 

  

Systemet ser likadant ut för alla, oberoende befattning eller personliga preferenser. Detta ger 

intrycket av att systemet är rörigt och att det finns alldeles för många valmöjligheter och fält 

att tillgå för användaren. Läkare behöver exempelvis aktivt begå fel i systemet för att slutföra 

sina arbetsuppgifter eftersom systemet kräver att vissa fält som inte är relevanta ändå behöver 
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fyllas i. Detta har i sin tur en negativ inverkan på användarens motivation och tillförlitlighet 

till systemet, samt den praktiska acceptansen. Vidare uppfattas information försvinna i 

systemet vilket också det har en negativ inverkan på användarens motivation och systemets 

tillförlitlighet. 

  

Tillförlitligheten till systemet ökar först efter det att en användare har samlat på sig mycket 

erfarenhet av att använda det samt lärt sig det. Detta tar i sin tur lång tid eftersom att 

användare saknar goda förutsättningar för att interagera med systemet på bästa sätt. Det 

saknas helt enkelt en riktig utbildning i hur systemet optimalt används, vilket gör 

inlärningskurvan längre. 

7.1 Bidrag till informatiken 

Denna uppsats har bidragit till en ökad förståelse för de brister som möjligen återfinns inom 

de patientjournalsystem som idag brukas inom sjukvården. Ramverket som studien har använt 

sig av vid identifiering av dessa brister går att återanvända vid fortsatta undersökningar kring 

bristerna som idag finns inom patientjournalsystem. Utöver patientjournalsystem är ramverket 

även applicerbart på liknande medicinska informationssystem som brukas inom sjukvården, 

både internationellt och i Sverige. 

  

Uppsatsen kan fungera som underlag för fortsatt utveckling och förvaltning av AmbuLink, 

men även patientjournalsystem som är uppbyggda på samma sätt. Likaväl kan uppsatsen 

fungera som underlag för fortsatt forskning inom ämnet där nya ramverk kan tas fram baserat 

på resultatet av den här studien.  

7.2 Framtida forskning 

Sjukvårdsverksamheter är unika verksamheter där förutsättningarna för en god 

systeminteraktion skiljer sig från andra verksamheter. Mer forskning behövs där tydligare och 

mer omfattande ramverk, för god användbarhet inom medicinska informationssystem, 

produceras och testas.  Det behöver även göras fler studier gällande bristerna i de 

patientjournalsystem som idag används både i Sverige och internationellt, till förmån för 

patienter och systemens användare. Dessa studier bör vara anpassade efter rådande 

förhållanden och presentera lösningsförslag på hur dessa patientjournalsystem kan 

vidareutvecklas och förvaltas. 

  

Tydligare riktlinjer kring hur utbildningen av sjukvårdspersonal ska inkludera IT och 

användandet av informationssystem som stöd behöver etableras, för att säkerställa att 

användarna har så goda förutsättningar för att använda IT-stödet som möjligt. Likaväl behöver 

det säkerställas hur IT-stödet ska vara utformat för att optimalt passa den breda målgrupp som 

återfinns inom sjukvårdsverksamheter. 

7.3 Etiska och samhälleliga konsekvenser av studiens 
slutsats 

Det slutsatser som presenteras i studien har bidragit till en ökad förståelse av de 

användbarhetsbrister som i många fall återfinns inom patientjournalsystem inom hälso-och 

sjukvården. 

 

Ur ett samhälleligt perspektiv kan studien återanvändas och appliceras på likartade 

journalsystem för att utvärdera dess användbarhet och användarvänlighet i förhoppningar om 

att skapa en nationell standard för hälso- och sjukvårdssystem. Detta kan resultera i 
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förutsättningar och förhoppningar i att effektivisera och individanpassa väntetiden och 

ledtiden, vårdkvalitén samt datakvalitén inom hälsovården världen runt. Ytterligare kan mer 

användbara system bidra till minskade kostnader inom vården vilket i sin tur resulterar i högre 

personallöner, bättre patient- och personalförmåner samt minskad personalbrist.  

 

Genom ett effektiviserat journalsystem inom sjukvården kommer fler patienter få vård inom 

ett kortare tidsspann, vilket minskar beslutstaganden hos personalen som ofta är tvingade att 

prioritera sina patienter på grund av resursbrist. 
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Bilagor 

Sammanställda intervjusvar 

 

UP1: Naturlig design 

Huruvida enkelt/svårt uppfattar du att systemet är att använda? 
R1 1965, 3år, Lkr: Generellt är det ganska svårt att använda. 
 

R2 1966, 10+, Skk: Rent generellt är det ganska enkelt, det är inte intellektuellt svårt. 
Däremot är det ologiskt. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det är enkelt tycker jag. 

R4 1972, 2år, Skv: Det är ganska enkelt, mycket dubbeldokumentation känns det 
som, en del upprepning o.s.v. 
 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Det var ganska svårt att använda systemet i början med många 
steg som inte allt kändes så självklara. Det finns många begrepp och funktioner i 
systemet som vi inte direkt använder oss av. Dessutom anser jag att systemet är lite 
ologiskt att använda. 
 

Presenteras informationen på skärmen i en följd som känns naturlig eller 
onaturlig? 
R1 1965, 3år, Lkr: Det känns inte naturligt. När man ska registrera saker passar inte 
alternativen verkligheten. Man måste välja vissa alternativ som inte passar. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Onaturlig. Ingen direkt påverkan på användandet. Det är så 
repetitivt beteende så man vet vad som ska matas in, så efter ett tag spelar det ingen 
större roll, eftersom man vet vad man ska göra. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Informationen presentera inte på ett naturligt sätt alls, det finns 
betydligt mycket bättre system. 

R4 1972, 2år, Skv: Man har ju vant sig så nu känns det naturligt. Tycker det går i en 
ganska naturlig ordning. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag tycker att informationen presenteras lite huller om buller på 
skärmen. Själva tanken med systemet är bra, men det finns absolut inte någon logisk 
ordningsföljd. Det är inte anpassat efter oss som arbetar ute i ambulansen och är i 
behov av ett system som är anpassat efter arbetsförhållandet ute i ambulansen. 
 

Anser du att programfunktionerna är anpassade efter den tänkta 
användaruppgiften? 

R1 1965, 3år, Lkr: Nej. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Nej. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Ja, det tycker jag. 
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R4 1972, 2år, Skv: Ibland känns det som sagt att man dubbeldokumenterar, man 
hoppar lite fram och tillbaka. Men det fungerar ändå för det som jag gör. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Nej, det känns som att systemet är gjort för att passa många 
olika verksamheter, alltså som ett ganska allmänt system.  
 

Känner du dig rent allmän bekväm med att använda systemet? 
R1 1965, 3år, Lkr: Nej. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Ja, det gör jag. 
 

R3 1967, 10+, Ssk:Ja, eftersom jag har använt systemet i över 10 år. 
 

R4 1972, 2år, Skv: Jag känner mig ganska bekväm med att använda systemet, har 
ju använt det länge nu. Har säkert mycket kvar att lära och ibland lär man sig något 
nytt.  

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, jag skulle säga att jag känner mig ganska bekväm med att 
använda systemet. 
 

UP2: Konsistent design 

Huruvida anser du att det är lätt/svårt att komma ihåg hur funktioner 
fungerar/hur man använder systemet? 

R1 1965, 3år, Lkr: Det är ganska lätt att komma ihåg hur funktionerna fungerar i 
systemet. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Det är lätt att komma ihåg hur funktioner fungerar. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det är lätt. 

R4 1972, 2år, Skv: Det är lätt att komma ihåg hur man använder det. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Vanliga funktioner är ganska enkla att komma ihåg. Men ibland 
kan man vilja använda en specifik funktion, som man inte använder så ofta. Det kan 
då vara ganska svårt att komma ihåg vart denna funktion hittas. 
 

Anser du att designen på en funktion berättar vad den är till för? Tillexempel 
via färg, form och metaforer 

R1 1965, 3år, Lkr:  Nej. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Nej. 
 

R3 1967, 10+, Ssk:Nej, inte alls. 

R4 1972, 2år, Skv: Nej det tycker jag inte, men man vet ju ändå vart man ska fylla i 
medicin och så. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag tycker att de flesta funktioner ser likadana ut och det finns 
ingen, vad jag har märk, design som har en speciell design. 
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UP3: Hjälpfaciliteter 

Huruvida upplever du att det är lätt/svårt att göra fel i systemet? 

R1 1965, 3år, Lkr: Jag gör inte så många fel men omöjligt att göra helt rätt eftersom 
alternativen inte tillåter det. Det är inte anpassat för att det ska finnas läkare i 
systemet. T.ex. är det en del telefonärenden vid uppdrag, då går det att journalföra 
ett telefonärende men man måste ändå fylla i en körsträcka när man inte har kört 
något. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Det är enkelt att ändra så det blir inte direkt fel. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det är svårt att göra fel. 

R4 1972, 2år, Skv: Jag gör inte så ofta fel, så ganska svårt antar jag. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Det är ganska lätt att göra fel i systemet och det har hänt 
många gånger att man måste gå tillbaka och lägga till saker för att de ska hamna på 
rätt plats. Det händer ofta att man måste fundera på vart man ska skriva in saker och 
ting. 
 

Upplever du att systemet på något sätt försöker hjälpa dig att inte göra fel? 

R1 1965, 3år, Lkr: Ja, det känns som det. Det känns som att det ligger på en bra 
nivå. Möjligtvis hade systemet kunnat hjälpa en på ett annat sätt som hade varit 
bättre. När man ska signera journaler varnar den för att komma ihåg att signera 
läkemedel också, vilket alltid kommer upp. Det hade kunnat vara mer effektivt. 
 

R2 1966, 10+, Skk: Nej, systemet hjälper mig inte. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det kommer upp vissa felmeddelanden, men kan inte säga att 
systemet hjälper mig särskilt mycket ändå. 

R4 1972, 2år, Skv: Ja, jag tycker systemet är bra på att hjälpa mig att inte göra fel. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag upplever att systemet hjälper en att inte göra fel, detta 
gäller åtminstone de viktiga sakerna. 
Har du någon gång varit osäker på vad som ska matas in i systemet? Om ja, 
varför? 

R1 1965, 3år, Lkr: Ja, det har hänt många gånger. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Inte jätteofta, men ibland. Det är tydliga etiketter och så men 
frågan är ibland vad som ska matas in. Det är lite oklart ibland. En brist är att det 
finns möjlighet att fylla i på så många olika ställen. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Nej, aldrig. 

R4 1972, 2år, Skv: I början var jag osäker på vad som ska matas in, säkert lite idag 
också men man lär sig ändå nya saker till viss del. 
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R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, jag har flera gånger varit osäker på vad som ska matas in i 
systemet. Det är svårt att veta vilket av alla olika alternativ som man ska välja. 
 

Varnar systemet på något sätt när det misstänker att en felinmatning eller 
liknande har gjorts? 

R1 1965, 3år, Lkr: Ja, när det kommer till personnummer och så. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Nej, inte något viktigt direkt iallafall. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Nej, det är inget som jag har tänkt på. 

R4 1972, 2år, Skv: Ja, det räcker. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag är inte riktigt säker på detta. Jag upplever att systemet 
mest felinformerar gällande tider och personnummer. 
 

UP4: Minimera kognitiv belastning/ 
Tvingas du ibland minnas information som är nödvändig för att kunna 
genomföra dina arbetsuppgifter i systemet? 

R1 1965, 3år, Lkr: Man måste komma ihåg allt från patientmötet. Hade kunnat finnas 
bättre sätt. Man får tider från bilen, så dessa behöver man inte fylla i. 

R2 1966, 10+, Skk:  Nej, det känner jag inte igen. 

R3 1967, 10+, Ssk:Ja, det behöver jag. 

R4 1972, 2år, Skv: Skriver ofta ner information på papper så man behöver inte alltid 
komma ihåg allt som behövs. Man får skriva ner det på papper. Hade varit bättre om 
systemet fanns på ambulanserna så man kunde skriva där direkt.  

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, jag måste minnas information om jag är tvungen att hoppa 
mellan olika fönster. 

Upplever du att systemet endast presenterar den nödvändigaste informationen 
som krävs för just den arbetsuppgiften du arbetar med? 

R1 1965, 3år, Lkr: Inte för min del. Jag anser inte att systemet är anpassat för 
läkare. Vi behöver ofta presentera andra sorters uppgifter än vad sjuksköterskor 
behöver. 

R2 1966, 10+, Skk:  Nej, massa onödig information finns det, massa rutor som inte 
blir ifyllda. 

R3 1967, 10+, Ssk: Ja, det tycker jag. 

R4 1972, 2år, Skv: Tycker att det är en tillräcklig mängd information, det räcker. 
Överlag är det bra tycker jag. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag anser att det finns en del onödig mängd information i 
systemet och en del onödig funktionalitet. 
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UP5: Effektiv interaktion 

Upplever du att det krävs många klick för att genomföra arbetsuppgiften? 

R1 1965, 3år, Lkr: Ja, jag upplever att det krävs många klick för att genomföra en 
arbetsuppgift. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Ja, det krävs många klick. 
R3 1967, 10+, Ssk: Ja, verkligen. 

R4 1972, 2år, Skv: Ja, det gör det. Känns inte så effektivt. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, jag upplever att det krävs många klick för att genomföra en 
uppgift. Det är väldig ineffektivt att använda systemet. 
 

Tycker du att det är effektivt eller ineffektivt att skriva, läsa och registrera i 
systemet? 

R1 1965, 3år, Lkr: Jag skulle nog vilja säga att systemet är ineffektivt när det 
kommer till att skriva, läsa och registrera. 
 

R2 1966, 10+, Skk:  Ganska ineffektivt, det finns säkert massor med bättre sätt att 
göra det på. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det är mycket ineffektivt. Väldigt tidskrävande. 

R4 1972, 2år, Skv: Det är ganska mittemellan ändå, ibland känns det ineffektivt och 
ibland effektivt. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag skulle säga att det både är effektivt och ineffektivt, ibland 
fungerar det och ibland fungerar det inte alls. Det skulle vara bra om det fanns någon 
form av förhandssyn eller liknande för att göra det lättare och snabbare att navigera 
sig runt i systemet. 
 

Är det lätt eller svårt att navigera till vissa knappar eller fält som krävs för dina 
arbetsuppgifter? Tycker du att dessa element är tydligt placerade? 

R1 1965, 3år, Lkr: Jag anser att det är svårt att navigera i systemet och ibland måste 
jag fylla i uppgifter i fel fönster eftersom det inte är anpassat efter mitt eget arbete. 

R2 1966, 10+, Skk:  Navigeringen är ganska onödigt svår. Knappas osv är inte 
placerade på ett särskilt bra sätt tycker jag. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det är ganska lätt att navigera tycker jag, man följer ett form av 
mönster. Det är svårt att säga om de är bra placerade eftersom jag arbetat så länge 
med det så jag inte längre tänker på det. Men i början kanske man kan se elementen 
som dåligt placerade. 

R4 1972, 2år, Skv: Det är lite både och. Ganska mycket flytta musen fram och 
tillbaka, de hade kanske kunnat vara placerat lite närmare varandra. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag anser nog att det är någorlunda lätt att navigera sig runt i 
systemet. 
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Går det att använda kortkommandon i systemet? Om ja, vad för typ av 
kortkommandon och använder du dem? 

R1 1965, 3år, Lkr: Jag tror att det är möjligt att använda dom vanliga 
kortkommandona som Ctr+C och Ctr+V 

R2 1966, 10+, Skk:  Jag vet inte. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Inte vad jag känner till. 

R4 1972, 2år, Skv: Nej, det tror jag inte. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, det går att använda sig av kortkommandon. Däremot så 
använder jag det inte så mycket då jag inte anser att det underlättar mitt arbete. 
 

UP6: Återkoppling 

Känner du att det är möjligt att gå tillbaka i en process och ångra det arbete du 
genomfört? 

R1 1965, 3år, Lkr: Ja, det är möjligt. 

R2 1966, 10+, Skk:  Ja, det är möjligt att ångra det man gjort. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det är enkelt att gå tillbaka och ångra, men inte om man signerat 
det, då går det inte. Det är en säkerhetsåtgärd. 

R4 1972, 2år, Skv: Det går att ångra olika val o.s.v., man kan gå tillbaka och lägga 
till något man glömt som man kommer på vägen. Då är det smidigt att gå tillbaka 
tycker jag. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, jag vet att det är möjligt. 
Tycker du att systemet är bra på att meddela dig om vissa händelser? Som 
t.ex. när det är sparat eller inte sparat eller liknande? 

R1 1965, 3år, Lkr: Nej, jag anser inte att systemet är bra på detta.  

R2 1966, 10+, Skk:  Nej, återkopplingen är inte så bra. Hade kunnat vara mer tydligt 
när t.ex. en journal är sparad och liknande. 

R3 1967, 10+, Ssk:Jo, det meddelar mig om en del saker. Hade kanske kunnat vara 
bättre. 

R4 1972, 2år, Skv: Det är lite oklart om det t.ex. blir sparat eller inte. När man 
signerar en journal får man en bekräftelse, men inte när man bara sparar och trycker 
ner. Systemet hade kunnat meddela lite bättre vad som händer, framförallt när man 
sparat då. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, det förekommer. 

UP7: Effektiv användning av språk 

Anser du att språket i systemet är på en nivå som du förstår? 
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R1 1965, 3år, Lkr: Ja, det skulle jag nog vilja säga att det faktiskt är. 

R2 1966, 10+, Skk:  Ja. 
 

R3 1967, 10+, Ssk:Ja, det är det. 

R4 1972, 2år, Skv: Ja. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, jag anser nog att systemet är på en bra nivå som jag 
förstår. 
Finns det funktionalitet (exv. etiketter) som beskriver hur systemet fungerar? 

R1 1965, 3år, Lkr: Inte vad jag vet om iallafall. 

R2 1966, 10+, Skk:  Jag vet inte om det finns någon sån funktionalitet. Inget jag tänkt 
på. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Nej, det tror jag inte. Ingenting som jag har sett. 

R4 1972, 2år, Skv: Finns inga direkta hjälpfunktioner som förklarar hur saker och ting 
fungerar tror jag. Men det hade varit bra kanske. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Nej, det finns ingen direkt funktion för detta. 
Finns det funktioner som hjälper dig att använda medicinsk terminologi? Om 
ja, använder du det ofta? 

R1 1965, 3år, Lkr: Nej, det vi behöver det kan vi och kan vi inte terminologin så 
behöver vi det inte. 

R2 1966, 10+, Skk:  Nej, det finns det inte. Men det är inte heller nödvändigt enligt 
mig. Alla som skriver journal pratar samma språk och använder ungefär samma 
termer. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Nej, det gör det inte. 

R4 1972, 2år, Skv: Nej, det tror jag inte. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Nej, det finns ingen sådan funktion. Och jag anser inte heller att 
detta är nödvändigt då vi ska journalföra så att alla förstår vad som skrivs. 
Rent allmänt, hur konsistent och tydlig anser du att terminologin är i systemet? 

R1 1965, 3år, Lkr: Jag anser att terminologin är konsistent genom hela systemet. 

R2 1966, 10+, Skk:  Terminologin är konsekvent tycker jag. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Bra och konsekvent är den. 

R4 1972, 2år, Skv: Det är konsekvent. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag anser att terminologin är konsekvent och tydlig. 
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UP8: Effektiv presentation av information 

Finns det mallar i systemet som kan användas för att presentera information? 

R1 1965, 3år, Lkr: Inte vad jag vet om, men som läkare hade detta varit bra att ha till 
hands. 

R2 1966, 10+, Skk:  Det vet jag inte. Men det finns inte olika vyer eller så. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det är lite omständigt, ”gissa leta spring”-princip. Inga direkta 
mallar. 

R4 1972, 2år, Skv: Nej, det tror jag inte. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag är inte helt säker på om det finns mallar i systemet. 
 

Tycker du att storleken på texten och textens stil är bra och tydlig? 

R1 1965, 3år, Lkr: Ja, jag tycker att storleken på texten och typsnittet är bra och 
tydligt. 

R2 1966, 10+, Skk:  Ja, det är tydligt och bra. Enkelt att se. 
 

R3 1967, 10+, Ssk:Ja, det är bra och tydligt. 

R4 1972, 2år, Skv: Ja, det är bra. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, jag tycker att storleken och dess stil är bra och tydlig. 
 

Finns det funktioner som representeras av ikoner istället för t.ex. text? 

R1 1965, 3år, Lkr: Nej, möjligtvis utskriftsknappen. 

R2 1966, 10+, Skk:  Nej det tror jag inte, inte helt säker. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Nej, inga ikonbaserade funktioner. 

R4 1972, 2år, Skv: Nej, inte vad jag har sett. 

R5 1991, 1.5år, Ssk:Nej, vad jag vet så är allt i systemet textbaserat. 
 

UP9: Anpassning och flexibilitet 

Huruvida anpassningsbart efter dina egna handlingar anser du att systemet är? 

R1 1965, 3år, Lkr: Inte alls anpassningsbart. Detta är en stor brist i systemet. 

R2 1966, 10+, Skk:  Inte alls. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Inte överhuvudtaget. 
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R4 1972, 2år, Skv: Det är det inte. Men nu har man lärt sig, i början var det svårt att 
komma in i det. Behovet av att anpassa systemet blir ju mindre eftersom jag har 
använt det länge. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Vad jag vet så är systemet inte anpassningsbart. Systemet ser 
likadant ut för alla oavsett användningsområde och befattning. 
 

UP10: Användaracceptans 

Vad anser du om systemets tillförlitlighet? 

R1Läkare: Jag anser att systemet inte är tillförlitligt då information ibland har 
försvunnit vid arbete samt att systemet inte är riktigt anpassat för användaren. 

R2 1966, 10+, Skk:  System gör det som ska göras, så det går att lita på. Jag vet ju 
hur idiotiskt konstruerat det är så man har ju lärt sig hur man ska göra. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Jag känner mig trygg med att använda systemet, det är 
tillförlitligt. 

R4 1972, 2år, Skv: Det är tillförlitligt. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag tycker inte alls att systemet är tillförlitligt. Systemet är ofta 
nedstängt och ofta så går det då inte att spara när man har skrivit klart sin journal för 
att de är något fel i systemet som stör. 
 

Anser du att systemet underlättar eller försvårar ditt arbete? På vilket sätt 
underlättar eller försvårar det ditt arbete? 

R1 1965, 3år, Lkr: Jag anser att systemet försvårar mitt arbete men tyvärr så har jag 
inte så mycket val än att använda det då det är enligt lag att journalföra. 

R2 1966, 10+, Skk:  Det underlättar mitt arbete, jag hade aldrig skrivit på papper. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Det försvårar mitt arbete eftersom det är tidskrävande. Det finns 
enklare system. 

R4 1972, 2år, Skv: Det försvårar eftersom det tar så lång tid. Jag hade hellre skrivit 
på papper. Men hade varit lättare om man kunde köra det i ambulansen direkt. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Jag tycker att systemet försvårar mitt arbete. Man måste ofta 
tänka igenom vad man ska skriva och behöver ofta göra om mycket arbete. Vilket är 
mycket tidsförödande. 
 

Anser du att systemet utgör en viktig del av ditt arbete? 

R1 1965, 3år, Lkr: Ja, jag måste ju journalföra. 

R2 1966, 10+, Skk: Ja, det är det. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Ja, det är det definitivt. 

R4 1972, 2år, Skv: Det blir en viktig del av mitt arbete eftersom journalföring krävs. 
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R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, det måste jag säga. Jag är ju enligt lag skyldig att 
journalföra. 
 

Känner du dig motiverad att använda systemet rent allmänt? 

R1 1965, 3år, Lkr: Nej, jag känner mig inte motiverad till att använda systemet. 

R2 1966, 10+, Skk:  Med det jag gör just nu är jag motiverad att använda det. Men 
kan förstå att det finns människor som inte är det. Det finns för mycket möjligheter, 
det är krångligt att skriva en journal som det är, det blir bara svårare med massa 
parametrar som inte är relevanta. Man måste bygga systemet efter det som är viktigt, 
nu finns det tusen möjligheter. Det är som att gå en promenad och fylla i här och där 
som är viktigt. Fritext är inte intressant heller, diagnoser, tidsaspekter och mätvärden 
och utfallen av dessa är det som är intressant. Finns helt enkelt för mycket alternativ. 
Alla måste ha möjlighet att göra rätt, även de som är trötta efter ett tungt pass. 
Systemet måste inspirera till att göra rätt. I dagsläget krävs mycket handpåläggning 
och dubbelkollning för att säkerställa att utdatan är korrekt. Det är inte hållbart i 
längden om man vill bygga en trovärdig verksamhet. Man måste bygga systemet så 
att det blir lätt att fylla i de viktigaste sakerna. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Jag är ju motiverad att använda det eftersom att det är ett krav 
att göra det. Men kan ju inte påstå att jag ser framemot att använda det. Men jag 
skriver inte heller på  
papper. 

R4 1972, 2år, Skv: Ja, det är jag väl. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Ja, man vill skriva en bra journal för både vår och patientens 
del. Men man hade lika gärna kunnat skriva i ett annat system eller liknande. Men 
själva arbetet är ju viktigt. 
 

UP11: Användarkompetens 

Tycker du att du förstår dig på systemet och dess funktioner bra? 

R1 1965, 3år, Lkr: Jag skulle vilja säga att jag förstår mig på systemet någorlunda nu 
när jag har använt det ett tag. 

RR2 1966, 10+, Skk: Ja, nuförtiden gör jag det. Man lär sig ju med tiden. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Jag förstår mig på systemet och dess funktionalitet. Men jag har 
ju jobbat med det länge. Det är inte självklart på något sätt, tog ju tid att lära mig det. 

R4 1972, 2år, Skv: Ja, det gör jag. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Lite halvt skulle jag väl säga. Nu förstår jag mig väl på det till en 
stor del. 
 

Tycker du att du har fått tillräckligt med utbildning i att använda systemet på 
bästa sätt? 
 

R1 1965, 3år, Lkr: Nej, jag är självlärd.   
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R2 1966, 10+, Skk:  Kommer inte riktigt ihåg hur utbildningen var, men jag fick en 
utbildning i alla fall. Nuförtiden är det nog ”learning by doing”, men lite osäker är jag. 
 

R3 1967, 10+, Ssk: Ja, det tycker jag. Gick nog någon internutbildning innan jag 
började. 

R4 1972, 2år, Skv: Jag har inte fått någon utbildning alls, utan det har mer varit vid 
bedvidgången, ”learning by doing” som man säger. 

R5 1991, 1.5år, Ssk: Nej, det tycker jag inte. Man fick lära sig att använda systemet 
under introduktionen av en kollega. Därefter fick man hitta sitt eget sätt att skriva 
journaler på, det har varierat lite bland personalen. 
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Intervjumall 

 

Allmänt 
 

Vad har personen för befattning?  
 
Vilket kön är personen?  
 

Hur länge har personen arbetat med systemet?  
 

Vilka aktiviteter/fönster använder personen i systemet oftast? 
 

Vilken typ av erfarenhet av IT har du sedan tidigare? 

 

UP1: Naturlig design 
 

Huruvida enkelt/svårt uppfattar du att systemet är att använda? 

 
Presenteras informationen på skärmen i en följd som känns naturlig eller 
onaturlig? Hur påverkar detta ditt arbetsflöde?  
 
Anser du att programfunktionerna är anpassade efter den tänkta 
användaruppgiften?  
 
Känner du dig rent allmän bekväm med att använda systemet?  
 
 
UP2: Konsistent design 

 
Huruvida anser du att det är lätt/svårt att komma ihåg hur funktioner 
fungerar/hur man använder systemet? 
 
Anser du att designen på en funktion berättar vad den är till för? Tillexempel 
via färg, form och metaforer 

 

 

UP3: Hjälpfaciliteter 

 
Huruvida upplever du att det är lätt/svårt att göra fel i systemet?  
 
Upplever du att systemet på något sätt försöker hjälpa dig att inte göra fel? 
 
Har du någon gång varit osäker på vad som ska matas in i systemet?  
 
Varnar systemet på något sätt när det misstänker att en felinmatning eller 
liknande har gjorts?  
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UP4: Minimera kognitiv belastning/ 
 

Tvingas du ibland minnas information som är nödvändig för att kunna 
genomföra dina arbetsuppgifter i systemet? 

Upplever du att systemet endast presenterar den nödvändigaste informationen 
som krävs för just den arbetsuppgiften du arbetar med?  
 

UP5: Effektiv interaktion 

 
Upplever du att det krävs många klick för att genomföra arbetsuppgiften? 
 
Tycker du att det är effektivt eller ineffektivt att skriva, läsa och registrera i 
systemet?  
 
Är det lätt eller svårt att navigera till vissa knappar eller fält som krävs för dina  
arbetsuppgifter? Tycker du att dessa element är tydligt placerade? 

 
Går det att använda kortkommandon i systemet? Om ja, vad för typ av 
kortkommandon och använder du dem? 

 

UP6: Återkoppling 

 
Känner du att det är möjligt att gå tillbaka i en process och ångra det arbete du 
genomfört? 
 

Tycker du att systemet är bra på att meddela dig om vissa händelser? Som 
t.ex. när det är sparat eller inte sparat eller liknande? 

UP7: Effektiv användning av språk 

 
Anser du att språket i systemet är på en nivå som du förstår?  
 
Finns det funktionalitet (exv. etiketter) som beskriver hur systemet fungerar?  
 
Finns det funktioner som hjälper dig att använda medicinsk terminologi?  
 

Rent allmänt, hur konsistent och tydlig anser du att terminologin är i systemet? 

 

 

UP8: Effektiv presentation av information 
 

Finns det mallar i systemet som kan användas för att presentera information? 
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Tycker du att storleken på texten och textens stil är bra och tydlig? 
 
Finns det funktioner som representeras av ikoner istället för t.ex. text? 

 

 

UP9: Anpassning och flexibilitet 
 
Huruvida anpassningsbart efter dina egna handlingar anser du att systemet är?  
 

UP10: Användaracceptans 

 
Vad anser du om systemets tillförlitlighet?  
 
Anser du att systemet underlättar eller försvårar ditt arbete? På vilket sätt 
underlättar eller försvårar det ditt arbete? 

 
Anser du att systemet utgör en viktig del av ditt arbete? 
 
Känner du dig motiverad att använda systemet rent allmänt? 

 

UP11: Användarkompetens 

Tycker du att du förstår dig på systemet och dess funktioner bra?  
 
Tycker du att du har fått tillräckligt med utbildning i att använda systemet på 
bästa sätt?  
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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