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Abstrakt 
 

Vi har gjort en användbarhetsanalys på MiniQ, ett webbaserat 
datorprogram som är ett beslutsstöd för läkare och sjuksköterskor 
gällande medicinering. Vi utförde en användbarhetstest där 6 
deltagare utförde förutbestämda uppgifter i programmet. Vi 
upptäckte en del problem, och påstår att orsaken för det flesta av 
problemen är en lucka mellan användarens mentala modell av 
programmet och hur programmet och gränssnittet är uppbyggt. Min 
egen mer detaljerade forskningsstudie var att tillämpa färgteorier för 
att göra gränssnittet mer attraktivt samt göra programmets färgkod 
mer intuitiv. Vi presenterade för företaget QPMedtech ett 
designförslag som vi skapat genom att följa en användarfokuserad 
designprocess. 

 

Nyckelord: Användbarhetsanalys; gränssnitsdesign; färgkod; 
färgteori, interaktionsdesign. 
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Introduktion 

Inledning 
Jag utförde mitt examensarbete tillsammans med en annan student – 
Tomas Tennlin, hos ett företag i Västerås Science Park som heter 
QP Medtech (Quality Pharma Medtech AB).  De utvecklar ett 
webbaserat program som heter MiniQ, ett beslutsstöd för läkare och 
sjuksköterskor gällande medicinering. Vi har gjort en 
användbarhetsstudie på programmet och presenterat resultatet för 
företaget tillsammans med våra förslag på förbättringar. Tomas har 
fokuserat på programmets struktur och funktionalitet, och jag har 
tagit mer hänsyn till form och färg. Jag har lagt särskild fokus på en 
färgkod som programmet använder i analysen av en patients 
läkemedelslista där de olika färgerna betecknar olika typer av 
läkemedelsinteraktioner och biverkningar. 

Bakgrund och koppling till årets tema 
Säkerhet är temat för vårt examensarbete och säkerhet är en oerhört 
viktigt fråga inom medicinering. Undersökningar under de senaste 
åren har upptäckt en hög frekvens av felmedicinering och 
övermedicinering bland patienter i Sverige. En studie i Uppsala av 
Fryckstedt & Asker-Hagelberg (2006) visade att under en månad 
var nästan en tredjedel av inläggningen vid Karolinska 
Universitetssjukhuset orsakad av läkemedelsrelaterade problem. I 
rapporten konstateras: 

På senare år har läkemedelsrelaterade problem 
identifierats som en möjlig orsak till ökad sjuklighet och 
ökad vårdkonsumtion, framför allt hos äldre. Kvalitetsbrister 
i läkemedelsanvändning hos den äldre befolkningen i 
Sverige har nyligen bekräftats, tex hög förekomst av 
potentiellt farliga läkemedelsinteraktioner och förskrivning 
av olämpliga läkemedel. 

  (Fryckstedt & Asker-Hagelberg, 2008) 

De påstår vidare i rapporten att ”Läkemedelsrelaterade problem är 
vanliga, kostsamma och till stor del möjliga att förebygga” 
(Fryckstedt & Asker-Hagelberg, 2008). Ett möjligt sätt att undvika 
läkemedelsrelaterade problem, särskilt för äldre patienter, är 
regelbundna läkemedelsgenomgångar där en läkare går igenom en 
patients medicinering med hänsyn till potentiella interaktioner. En 
undersökning vid ett äldreboende här i Västmanland påstår att 
”läkemedelsgenomgångar inklusive uppföljning och omprövning av 
läkemedelsbehandling kommer att leda till en ökad livskvalitet för 
de äldre, färre fallolyckor och färre inläggningar på sjukhus.” 
(Söderbeck et al., 2007).  
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MiniQ är uppbyggt för att fungera som beslutsstöd för läkare och 
sjuksköterskor samt för att underlätta läkemedelsgenomgångar. I 
programmet kan läkaren eller sjuksköterskan kontrollera en patients 
läkemedelslista och få råd hämtade från Socialstyrelsen och 
läkemedelskommitténs rekommendationer gällande medicinering. 
Det kan även visa vilka av medicinerna som eventuellt kan medföra 
negativa interaktioner. Företaget QP Medtech menar därför att 
MiniQ kan leda till bättre, tryggare och säkrare medicinering. 

Syfte 
Den gemensamma delen av arbetet innebär att vi gör programmet 
mer användarvänligt och intuitivt vilket i sin tur ska leda till kortare 
inlärningsperioder för nya användare.  Vi har gjort en 
användbarhetsanalys på programmet och presenterat förslag till 
förbättringar för företaget. Min enskilda del av arbetet var att ta reda 
på hur färg används i programmet och hur färgkoden kan utvecklas 
och förbättras genom att göra den mer intuitiv och lättolkad.  

Problemställning 

Problem 
Felmedicinering och övermedicinering kan orsaka ökad sjuklighet 
och onödigt lidande bland patienter (Fryckstedt & Asker-Hagelberg, 
2008). MiniQ programmet är utvecklat för att stödja läkares beslut 
gällande medicinering och för att hänvisa till lämpligt råd om 
potentiellt farliga interaktioner mellan mediciner. Företaget tror att 
det finns ett stort behov av ett sådant program eftersom läkare måste 
ta hänsyn till nästan 7,000 olika mediciner och preparat som enligt 
sjukvårdsrådgivningen används i Sverige idag (SVR, 2007). Men 
när företaget lanserade MiniQ upptäckte de att programmet inte var 
så väl bemött som de hade förväntat sig. En stor del av läkarna var 
inte villiga att prova programmet, trots att de ansåg att idén i sig var 
jättebra.  De försvarade sig med att de är alltid under tidspress och 
inte kan ägna sig åt att lära ett nytt datorprogram, och särskilt inte 
om programmet på något vis betraktas som krångligt. Företagets 
styrelse anar att programmet möjligtvis har utvecklats med mest 
hänsyn till funktionalitet och utan så mycket hänsyn till utseendet 
eller användarvänligheten. Om vi kan göra programmet mer 
användarvänligt, och lättlärt skulle det öka tillfredställelsen hos de 
som redan använder det samt locka fler användare. Om läkare och 
sjuksköterskor har mer nytta av programmet det kan leder till sparad 
tid för dem samt ökad trygghet och kvalitet på medicinering.  

MiniQ använder en färgkod i sin medicineringsanalys. Den ska 
utvecklas till att kommunicera informationen tydligare och 
eventuellt omfatta ett större antal medicineringsproblem. Färgkoden 
behöver bara fem kulörer, men det är möjligt att visa mer en sexton 
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miljoner olika färger på en datorskärm. I det här fallet kan en 
designer lita på sin egen erfarenhet och kunskap för att välja eller 
välja bort färger, men det är möjligt att färgkoden är skapad med en 
del godtycklighet. Med användbarhet i fokus är det viktigt att ta 
hänsyn till användaren och dennes behov. En färgkod skapad utan 
insats från programmets eventuella användare riskerar att vara 
mindre intuitiv och mindre användarvänlig än önskat och därför 
mindre effektiv. 

Frågeställning 
Under vårt examensarbete ville Tomas och jag tillsammans ta reda 
på hur vi kan förbättra programmet och göra det mer 
användarvänligt. Därför ställde vi följande frågor: 

Kan vi göra programmet mer användarvänligt genom att i praktiken 
omsätta de kunskaper och teorier vi tar med oss från vår utbildning i 
interaktionsdesign? 

Kan jag använda färgteorier för att göra gränssnittet mer 
användarvänligt? Hur påverkar färg uppskattning och upplevelse av 
gränssnittet?  

Kan jag göra programmets färgkod mer effektiv och användarvänlig 
genom att utnyttja en vetenskaplig och mindre godtycklig 
inställning till att välja färg? Hur väljer jag just de fem färger jag 
vill använda i färgkoden från sexton miljoner möjliga färger? 

Målgrupp  
Målgruppen för MiniQ är läkare, sjuksköterskor och 
sjukvårdspersonal, som arbetar i Sverige. 

Avgränsning 
Vårt examensarbete omfattar en användbarhetsanalys av MiniQ. Vi 
har analyserat programmets gränssnitt och dess struktur samt 
utseende, men inte programmets inre mekanismer och kodning, 
eller hur systemet fungerar bakom gränssnittet (t.ex. hur databasen 
är uppbyggd och kopplad). Vi anser också att innehållet av 
systemet, dvs. råd om medicinering som programmet föreslår, är 
bäst lämnade till de experter som skapade programmet.  

Eftersom vi har begränsad tid och resurser är det inte möjligt att vi 
gör en vidare användbarhetsanalys av programmet med en 
fungerande prototyp som skulle bekräfta våra förbättringsförslag. 
En sådan studie skulle vara ett naturligt nästa steg i en iterative 
process av designutveckling. I stället måste vi lita på vår egen 
kunskap och låta företaget ta användarnas plats och låta dem hjälpa 
oss bedöma om vi har lyckats eller inte med att göra MiniQ mer 
användarvänligt. 
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Teori & Litteratur 

Det gemensamma arbetet - MiniQ och 
användbarhet 
En stor del av vårt praktiska arbete har inneburit analyser av 
programmets användbarhet och design. Vi vill göra programmet 
mer lättlärt, intuitivt och användbart med hjälp av den kunskap och 
teori vi tagit med oss från vår utbildning. Användbarhetsanalys och 
re-design är delar av en designprocess, en process som måste ha 
användaren i fokus. En modell för användarfokuserad design kallas 
för human-centered design (Sharp et al., 2007: s.462). Den 
internationella myndighet för standards ISO ger råd om vad en 
human-centered design process ska innebära och listar fyra viktiga 
uppgifter: 

1. To understand and specify the context of use. 

2. To specify the user and organizational requirements. 

3. To produce design solutions 

4. To evaluate design against requirements. 

                  (Sharp et al., 2007: s.463, efter ISO 13407) 

Sharp et al. visar en modell av hur en human-centered design 
process kan se ut enligt den ISO standard med de olika stadier 
processen ska innebära (se fig.1): 

 
        Fig.1: The ISO 13407 human-centered design lifecycle model  
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För att designprocessen ska lyckas med att frambringa en användbar 
produkt måste designaren förstå både produkten och dess användare 
samt interaktionen dem emellan. Man ska analysera produkten 
själv, men även ta hänsyn till ”det mänskliga systemet – egenskaper 
som bärs av individerna som använder produkten” och till ”det 
sammanhang där produkten ska användas” samt till ”den nytta som 
produkten förväntas ge” (Ottersten & Berndtsson, 2002: s14). I 
Designing Interactive Systems Benyon et al. klarlägger de en 
designprocess de kallar för P.A.C.T. - People, Activities, Contexts 
and Technologies (2005: s57) som innehåller en överblick av vad 
man alltid ska ta hänsyn till för att designa ett användarvänligt 
gränssnitt (se fig.2). Deras interaktionsmodell reflekterar de element 
Ottersten & Berndtsson anser viktiga för att analysera 
användbarhet, och som informerar de olika stadierna i ISO 
standarden för human-centered design. Man måste skapa en 
helhetsbild av interaktionen mellan användaren och programmet 
genom att ta reda på: people - vem använder programmet och 
varför; activities - vad användaren gör med det; context - hur, var 
och när det används; och technology - programmets funktion och 
design. 

                                                                                                                                                       
                Fig.2: PACT modellen av interaktionens helhet 

Ett rekommenderat sätt att bekanta sig med ett program är med en 
”walkthrough” eller genomgång, där någon som är expert på 
programmet går igenom det steg för steg (Stanton et al., 2006: 
s.479). En expertgenomgång rekommenderas även av Ottersten & 
Berndtsson som ett tidigt steg i en utvärdering för att ”det är mycket 
svårt både att ha fokus på att använda en ny och för dig okänd 
produkt … och samtidigt betrakta utformningen som expert” (2002: 
s.95). Efter att man fått en omfattande introduktion till programmet 
kan man göra en heuristisk analys av det, där man kontrollera hur 
bra olika delar av programmet uppfyller bestämda krav (Sharp et 
al., 2007: s.686). En fördel med heuristisk analys är att den är enkel, 
lätt att utföra och billig, samt att den kan användas som en 
utvärderingsmetod i alla stadier av designprocessen (Stanton et al., 
2006: s.439). 

  PACT  modellen: 

• People 
• Activities 
• Context 
• Technologies 
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Användarna, deras krav och mål samt deras upplevelse av 
programmet ligger i centrum av designprocessen. Kuniavsky 
betonar vikten av att intervjua användaren:  “to really know the 
user’s experience you have to ask him or her about it, and that’s an 
interview” (2003: s.117). Det är viktigt att träffa och intervjua några 
användare, och om möjligt att göra det på deras arbetsplats för att se 
den miljö och kontext programmet används i. Ottersten & 
Berndtsson beskriver användbarhet som ”en kvalitetsegenskap hos 
interaktiva produkter […] som visar sig i samspelet mellan 
produkten och dess användare” (2002: s.14). För att analysera 
användbarhet i praktiken måste man därför observera alla de viktiga 
element – användaren, aktiviteter, och programmet, i ett scenario 
som är grundat i användarens verklighet. En användbarhetstest eller 
usability test, är sannolikt det mest effektiva sättet att upptäcka de 
allvarligaste problemen i ett program (Kuniavsky, 2003: s259). 
Testen innebär att man intervjuar och observerar några 
representanter av sin målgrupp medan de utför bestämda uppgifter i 
programmet eller i en prototyp. Testerna brukar spelas in för att 
analyseras i efterhand. De är relativ enkla att utföra och de kräver 
varken stora resurser eller ett stort antal deltagare. Jakob Nielsen 
påstår att man kan upptäcka 85 % av de stora felen i ett program 
med en användbarhetstest med bara 5 deltagare (2000). Men enligt 
Tullis & Albert finns det opposition till den teori och en del 
forskning som visar att 5 deltagare bara räcker för att hitta 35 % av 
fel i ett program. Men de försvarar att det kan vara på grund av 
skillnader mellan individer eller mellan olika grupper av deltagare, 
och de påstår fortfarande att det räcker med 5 deltagare till varje 
tydligt definierad målgrupp man testar (2008: s.119).  

Uppgifterna i en användbarhetstest ska vara så nära de som 
användaren brukar utföra som möjligt. De ska vara möjliga och 
rimliga samt ha tydliga mål och slutpunkter (Kuniavsky, 2003: 
s.271). Det är vanligt att räkna antalet distinkta fel som uppstår, 
samt hur många distinkta fel som upptäcks av varje deltagare (Tullis 
& Albert, 2008: s.109). Det är också vanligt att mäta hur många 
deltagare utförde uppgifterna och hur lång tid det tog (Kuniavsky, 
2003: s.273). En effektiv datainsamlingsteknik som är mer 
kvalitativ i sitt syfte är att be deltagarna tänka högt: ”A major 
component to effective usability tests is to get people to say what 
they’re thinking as they’re thinking it” (Kuniavsky, 2003: s280). 
Det är till stor hjälp för att förstå användarnas upplevelse av 
programmet och deras motivering. I samband med själva testen är 
det vanligt att be deltagaren att fylla i ett frågeformulär gällande 
deras upplevelse av hur användbart programmet var och hur 
uppgifterna var att utföra. I Tullis & Alberts Measuring the User 
Experience (2008) finns även exempel av frågeformulär som man 
kan använda för att utvärdera användbarhetsgrad eller usability, 
som ASQ ”After Scenario Questionnaire” och SUS ”System 
Usability Scale” Man kan även använda de för att skapa sitt eget 
frågeformulär mer anpassat till det man vill undersöka. 
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Efter varje utvärdering ska man förhoppningsvis ha samlat 
tillräckligt med information för att bedöma vad de mest allvarliga 
felen med programmet är och vad som borde rättas till i en ny 
design. Cooper et al. i About Face 3 (2007) framför många 
praktiska råd om hur program ska utformas. Det gör de i form av 
enkla regler som vi försökt följa under vår redesign av Mini Q. Ett 
exempel är att “User interfaces should be based on user’s mental 
models rather than the implementation models.” (s.28). Det betyder 
att vi ska designa gränssnittet baserat på användarens förståelse av 
hur det borde fungera och inte baserat på hur programmet är 
tekniskt uppbyggt. Ett annat exempel av en regel från Cooper et al. 
är att man ska eliminera ”excise” (s.224) eller onödig belastning av 
användaren. Med det menar han att systemet inte ska tvinga 
användaren att utföra extra arbetsuppgifter som inte direkt hjälper 
honom att nå sitt mål. Man ska inte heller använda ”unnecessary 
rooms” (s.430) dvs. tvinga dem att gå till ett annat fönster i onödan 
för att nå en funktion som borde vara tillgängligt i samma fönster. 
Men man ska inte blanda ihop användarens mål och slutförandet av 
en uppgift. I Designing Interactive Systems menar Benyon et al. 
(2005: s.504) att en designer ska förstå att målet är det användaren 
egentligen vill, och att uppgiften utförs bara som det nödvändiga 
steg användaren är tvungen att ta för att nå sitt mål.  

En användarfokuserad designprocess betyder inte att man låter 
användaren själv designa produkten, men att de ska vara 
involverade i processen så mycket som är rimligt och att man tar 
hänsyn till deras krav och behov. Bill Buxton hävdar att:  ”we are 
not all designers.” (Buxton, 2007: s.103). Han menar att även om 
man vill få med användaren i processen är det designern som har 
den kompetens och kunskap som krävs för att slutföra designen och 
som därför måste ta ansvar för den.  

 

 

 

 

 

  



Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 11 av 70 
 

Enskilt arbete – MiniQ och färgteori 
Färg eller kulör är exceptionellt viktig för oss människor. Hur vi 
reagerar på färg är en kombination av både intellektuella och 
emotionella respons som påverkar både vad vi tänker och hur vi 
känner (Danger, 1987: s.62). Forskning i marknadsföring påstår att 
så mycket som 80 % av den visuella information vi upptäcker är 
färgrelaterad (Morton, 2008). Val av färg kan ha en stark påverkan 
på hur ett gränssnitt upplevs. Webbdesigner Molly Holzchlag 
betonar vikten av att välja färg som passar till programmets karaktär 
och syfte samt målgrupp: 

”Color choice is paramount in eliciting an appropriate visual 
response …color is one of the first things your audience 
sees…To achieve effective color design, begin by selecting 
colors that express your site’s intent. The palette that you 
develop must match the site’s personality and goals.”  

                                                                                (Holzchlag, 1999) 

QP Medtech påstår både i sin produktlitteratur och på webbsidan att 
MiniQ står för ”Trygg Medicinering”. De menar att man ska lita på 
deras långa erfarenhet i branschen samt deras kompetens: ”Quality 
Pharma är en garant för säkerhet och kompetens när det gäller 
projektledning, beslutsstöd, kvalitetsutveckling och 
läkemedelsgenomgångar. Vår erfarenhet är din trygghet.” (QP 
Medtech, 2010). Därför vill vi skapa ett gränssnitt till MiniQ som 
har ett färgschema som påminner om trygghet, stabilitet och tillit. 
Olika färger har olika associationer och konventioner kopplade till 
dem, som till exempel rött kan ofta betyda fara eller gult påminna 
om solens värme och glädje. Men det är inte exakt, människor 
upplever färg på ett mycket individuellt sätt. Hur färg tolkas och 
vad de har för associationer varierar beroende på ålder, kultur och 
kontext. De egenskaper man kopplar till färger i Europa stämmer 
inte med de som gäller i Asien till exempel (Johansson, 2004: s.80). 
Men i fallet MiniQ är målgruppen mycket väldefinierad, dvs. 
sjuksköterskor och läkare som arbetar i Sverige. Enligt Katherine 
Nolan (2003), webbdesigner hos Microsoft, kan man föreslå att 
färger i den västerländska kulturen har följande positiva och 
negativa betydelser (se fig.3 på nästa sida):  
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              Fig.3 Nolans tabell som visar färger och deras betydelse 

Enligt Nolans tabell kan blått upplevas som en färg som förmedlar 
trovärdighet och auktoritet, man kan föreslå att ett färgschema med 
nyanser av blått därför ska vara lämpligt för ett program som vill 
betraktas som trovärdigt. En studie i internet bankning hävdar att 
kallare färger var mer effektiva när det gäller att skapa tillit (Kim & 
Moon, 1997). Grubb & Davis (2001) gjorde en studie i tillit och 
trovärdighet i medicinska webbsidor som stämde med Kim & 
Moon. Deltagare i deras studie påpekade att ett färgschema med en 
mild blå nyans bedömdes som mest trovärdigt och sympatiskt:  

The use of this type of palette, specifically the low-
brightness, moderate blue pastel color, tended to instill a 
greater sense of reliability in the participants of this study 
as well. Aside from reinforcing a sense of trust, this color 
scheme was also deemed to be the most visually appealing 
by the participants. 

                                                                      (Grubb & Davis, 2001) 

Man kan också ta exempel från miljöpsykologisk forskning 
gällande hur färgsättning kan påverka känslor samt 
arbetseffektivitet. I ett experiment i Lund med ett varmfärgat rum 
och ett kallfärgat rum (se fig.4 + 5) upptäckt forskare att de varma 
färgerna aktiverade hjärnan i testpersoner medan de kalla färgerna 
hade en lugnad effekt (Küller, 2006: s194). Janssens menar att rum 
med lugna och kalla färger i mer neutrala nyanser kan låna sig till 
mer fokuserade mentala uppgifter, medan varmare och starkare 
färger vara till nytta i en miljö där man arbetar med enklare och mer 
rutinartade uppgifter (2005: s.203). Jag tror att det som passar en 
arbetsmiljö även ska passa färgsättningen av program eller delar av 
program där olika sorters arbete utförs. 
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   Fig.4: Kallfärgat försöksrummet            Fig.5: Varmfärgat försöksrummet 

Färg har en dubbel funktion i design. Å ena sidan kan man använda 
färger för att kommunicera genom de betydelser och associationer 
de har. Å andra sidan kan man använda färg rent praktiskt för att 
göra något synligt eller mer läsbart, eller för att dra uppmärksamhet 
till en särskild del av gränssnittet. Men hur man använder färg kan 
påverka en design på positivt eller negativt sätt: ”Colour enhances 
the perception of a visual message … From many experiments it is 
quite clear that people prefer colour in visuals … However an 
improper use of colour can produce negative results.” 
(Pettersson,1993: s.253).  Hall et al. (2002) förklarar hur man ska 
vara försiktig med att använda färg, och ta särskild hänsyn till 
kontrast mellan text och bakgrund. De använder färgens värde på 
gråskalan för att mäta kontrast och undvika problem som de 
illustrerade i exemplen nedan:   

 

 

 
Fig.6: Exempel på dålig text/bakgrund kontrast 

Cooper et al. varnar för de vanligaste fällor en designer kan falla i 
gällande färger, att använda för många färger; för starka färger; 
färger utan tillräcklig kontrast, och att inte ta hänsyn till de som har 
nedsatt färgseende. Men det är möjligt att göra gränssnittet läsbart 
även för dem som är färgblinda genom att använda gråskalan för att 
utvärdera det (2007: s.311).  Det finns även tjänster på nätet som 
kan visa ditt gränssnitt med ett digitalt filter som simulerar hur de 
ser ut för någon med olika grader av nedsätt färgseende, som t.ex. 
Vischeck Image Converter (Vischeck, 2010). 
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Att hitta rätt färg - programmets färgkod  
Färg har en stark påverkan på hur vi upplever ett gränssnitt, men det 
handlar om mycket mer än estetik. Enligt Wright et al. kan färg vara 
ett kraftfullt verktyg för att överföra information och öka 
effektivitet samt användbarhet i ett datorprogram: ”The proper use 
of color communicates facts and ideas more quickly and 
aesthetically to the user” (Wright et al., 2010).  Man kan öka 
läsbarheten av visuella displayer genom att använda färger i 
samband med text. Van Laar & Deshe (2002) använde vissa färger 
för att dela upp information på en elektronik display med en 
färgteknik liknande den som används för att rita kartor. Resultatet 
blev mer läsbara och effektiva displayer. Bauer & McFadden (1997) 
undersökte hur fort deltagare hittade vissa former på en datorskärm 
och upptäckte att det gick mycket snabbare med hjälp av färg. Men 
de upptäckte även att det inte bara var färg som gjorde formerna 
mer synliga utan att samspelet mellan olika färger och hur bra de 
utskiljer sig: ”separability”, var lika viktigt. I ett vanligt 
bildhanteringsprogram som Photoshop kan man visa över sexton 
millioner olika färger (Röd x Grön x Blå eller 255x255x255= 16 
581 375).  

 
Fig.7: Photoshop Color Picker med 255x255x255 färger 

Med så många färger tillgängliga det kan faktiskt vara svårt att välja 
just de färger man vill ha till en färgkod som bara innehåller 5 
färger, särskilt om man vill göra koden så effektiv som möjligt. 
Forskning i färgteori och kognitivpsykologi har visat att antalet 
färger en vanlig människa kan känna igen och urskilja faktiskt är 
mycket mer begränsad: ”It is possible for us to see the difference 
between several million colours. However we can only distinguish 
about 10 000 different colours.” (Pettersson, 1993: s.252). Det finns 
många system som försöker definiera och kartlägga de synliga 
färgerna. Ett system heter CIE (Commission Internationale de 
l’Eclairage).  
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Det uppfanns i Frankrike på 1900-talet och användes internationellt. 
CIE är baserat på en tredimensionell modell där X, Y och Z 
riktningarna representerar rött, grönt och blått ljus. Varje färg 
definieras genom att namnge sina koordinater inom den 
tredimensionella modellen (Ware, 2004: s.103). Ett system som är 
mer populärt i Sverige och som uppfunnits här är NCS eller Natural 
Colour System. NCS systemet är grundat på ”opponent process 
theory” som kartlägger färgerna mellan tre par av motsatta 
färgpunkter eller elementarfärger: svart mot vit; röd mot grön; och 
gul mot blå. Till skillnad från CIE systemet som är byggt på 
ljusmätningar är NCS byggt på hur människan ser färg (Fridell 
Anter, 2006: s143). Enligt Fridell Anter ger det ”möjligheten att 
entydigt definiera varje tänkbar ytfärg, och det erbjuder begrepp och 
modeller för att analysera färgernas visuella egenskaper” (2006: 
s143). Båda systemen definierar och kartlägger en colour space 
eller färgrymd. Det som Bauer & McFadden (1997) menar med 
separability eller hur färg urskiljer sig, kan beräknas som avståndet 
mellan färg i färgrymden. 

 
 

Fig.8: NCS färgrymd, färgcirkel och färgtriangel 

Enligt Ware kan färgkategorier ha en stor inverkan på en färgkods 
effektivitet: ” There is evidence that confusion between colour 
codes is affected by colour categories” (2004: s113). Färgkategori 
handlar om hur vi känner igen och namnger färger, att det finns 
färger som upplevs som ideala eller elementära och som de flesta 
människor lätt kan identifiera . De elva färgkategorier det finns 
mest konsensus kring, åtminstone i västvärlden är vitt, svart, rött, 
gult, grönt, blått, brunt, orange, rosa, lila och grått. Men även turkos 
och beige kan ibland räknas som färgkategorier (Billger, 2006: 
s.157).  Ware berättar om ett experiment där deltagare namnger 210 
olika färger på en datorskärm, och resultatet stämde i princip med 
teorier om färgkategorier (2004: s113). Det fanns 8 särskilda färger 
som 75 % av deltagarna var överens om, plus vitt, svart och grått – 
se fig.9: 
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Fig.9: Resultat av ett experiment där deltagarna var överens om färgnamn 

 

Med hänsyn till färgkategorier och hur människor upptäcker 
särskilda färger lättare och tydligare har Ware (2004: s.125) kommit 
fram till ett förslag på en lista med 12 färger som kan användas med 
stor säkerhet för att markera information eller för en färgkod – se 
bilden nedan: 

                                                             
  Fig.10: Wares lista av 12 färger över vit samt svart bakgrund 

 

Wares färglista: 

• Rött 
• Grönt 
• Gult 
• Blått 
• Svart 
• Vitt 
• Rosa 
• Cyan 
• Grått 
• Orange 
• Brun 
• Lila 
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Hall et al. (2002) presenterar en något större lista av 16 färger som 
de påstår räcker till 95% av alla de vanligaste behov ett 
datorprogram har. De menar att färgerna på listan är säkra på alla 
färgade datorskärmar samt att alla är standard i Windows 
gränssnitten. Se bilden nedan: 

            

 
Fig.11: De 16 rekommenderade färgerna av Hall et al. 

Färgkoden i MiniQ är ett signalsystem, där de olika färgerna 
påpekar olika faror. Därför måste man använda färger som har hög 
synlighet. Vissa färger har bättre förmåga att signalera, som t ex rött 
och grönt, men att det finns färger som bör undvikas i ett 
signalsystem, som grått, brunt, och svart (Danger, 1987: s.81). Vitt 
ska också undvikas eftersom det är kodens bakgrundsfärg. Med 
färglistor från Ware och Hall et al. och rekommendationer från 
Danger kan jag begränsa valet av lämpliga färger för MiniQs 
färgkod till följande 8 färger: rött, orange, gult, cyan, blått, rosa, 
grönt, och lila.  

 
Fig. 12: 8 lämpliga färger för färgkoden 

”Colour is capable of enhancing communication, adding clarity and 
impact to a message.” (Pettersson, 1993: s.253). Men samtidigt kan 
dålig tillämpning av färg minska ett programs effektivitet. ”Color 
has a major impact on human-computer interaction: if not positive, 
then negative” (Wright et al., 2010).  Att hitta rätt färger innebär 
mer än att hitta de färger som tekniskt syns eller fungerar bäst på 
skärmen. Syftet med MiniQs färgkod är att kommunicera, och likt 
all kommunikation kan det misslyckas med att framföra budskapet. 
Enligt Shannon & Weavers kommunikationsmodell (se fig.13 på 
nästa sida) kan orsaken till att budskapet inte når fram vara noise 
eller brus i signalen (Pettersson, 1993: s.4). 
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Fig.13: Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

Men vad betyder brus gällande en färg, är färgen dålig? Enligt 
Nolan ”det finns inga ’bra’ eller ’dåliga’ färger. Alla färger har 
positiva och negativa effekter beroende på sammanhanget, och 
framkallar en känsla som beror på åskådarens personliga 
erfarenheter.”  (Nolan, 2003). Det kan vara associationer som 
användaren kopplar till färgen som förvränger uppfattningen av 
signalen. I sin artikel ”Studies of interference in serial verbal 
reactions” hävdar Stroop (1935) att människor har svårt att namnge 
den färg ett ord är skrivit med om ordet själv är namnet på en annan 
färg, som t.ex. ordet ”Röd” skrivet i blått bläck. Stroop påstår att 
orsaken till det är de associationer som framkallas av färgen, om de 
inte stämmer med ordets mening kan de hindra tolkning av 
budskapet. Han beskriver det som ”interference” eller brus, som 
motsvarar ”nosie” i Shannon & Weavers kommunikationsmodell. 
Effekten kallas ibland för ”Stroop effect”. Ett exempel av effekten i 
praktiken skulle vara att skriva ordet ”Stopp” i grön färg.   

En naturlig följd av Stroop-effekten är att använda associationer för 
att förstärka en signal.  Nijboer et al. (2006) berättar om hur de 
visade en färgad ruta till försökspersoner och sedan bad dem att 
hitta ett ord i ett ordfält. Det visade sig att det gick snabbare för 
försökspersonerna att hitta det om färgen stämde överens med ordet, 
som t.ex. en röd ruta och ordet ”tomat”. Om man använder en färg i 
ett signalsystem, som har associationer med en betydelse nära 
meddelandet, förstärker det meddelandets läsbarhet och gör 
systemet mer effektivt.  

         Rött      Blått     

      STOPP!  GÅ! 
   Fig.14: Exempel av Stroop-effekt 
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Enligt Schrams tillämpning av Shannon och Weavers modell (se 
fig.15 nedanför) måste det finns en överlappning av sändarens och 
mottagarens field of experience eller erfarenhetsfält (Pettersson, 
1993: s.19). En designer ska inte lita bara på sin egen erfarenhet 
men ska också ta hänsyn till användaren. Man måste ta reda på vad 
färger har för betydelse för dem, och även om det finns särskild 
signifikans för vissa färger i deras yrkesbransch. Genom att hitta 
färger som har betydelse för användaren eller associationer som 
stämmer närmast med varje varningsmeddelande kan man göra 
färgkoden mer effektiv. 

 
Fig.15: Schramms tillämpning av Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell 

 

Men, även om man kan hitta den perfekta färgkoden hur ska den 
hjälpa läsbarheten om användaren är färgblind? Enligt en studie är 
färgblindhet lika vanligt bland läkare och sjuksköterskor som bland 
den allmänna befolkningen, omkring 8 % av män och 0.4% av 
kvinnor (Spalding, 1999). Men det finns många grader av 
färgblindhet, och mer än hälften av de som anser sig färgblinda kan 
faktiskt känna igen många olika färger. Det är bara 2 % av män och 
0.02% av kvinnor som faktiskt lider av extrem färgblindhet 
(Spalding, 1999). Man kan skapa en fungerande färgkod som passar 
till den vanligaste nedsättningen av färgsynen genom att följa vissa 
riktlinjer gällande val av färger och kontrasten mellan dem 
(Hoffman, 1999).  
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Fig.16: Två bilder av hur samma färgpalett ser ut med vanligt samt med 

nedsatt färgseende 

Det finns även program som kan visa färgscheman med ett digitalt 
filter som simulerar hur de ser ut för någon med olika grader av 
nedsatt färgsyn, som till exempel Vischeck Image Converter 
(Vischeck, 2010) och Petr Staniceks ”Color Scheme Designer” 
(2009). Därutöver, har datorgränssnitt en stor fördel jämfört med 
t.ex. trycksaker, deras innehåll och utseende kan modifieras av 
användaren. Genom att lägga en funktion för det in i programmet, 
t.ex. under menyn för inställningar, kan man låta användaren själv 
välja en alternativ färgkod eller signalsystem som passar även dem 
som har svårt nedsatt färgseende. 
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Arbetsgång 

Fas 1: Introduktion till programmet, 
användare och kontext 
Under våra första veckor hos QP Medtech ägnade vi tid åt att 
bekanta oss med programmet, vad det används till, företaget och 
målgruppen – alla fyra delar av PACT modellen. Vi fick en 
introduktion till programmet av Micael Larsson. Micael är vår 
kontaktperson och är kundsansvarig hos företaget. Han har lång 
erfarenhet av både programmet och sjukvårdsbranschen, och vi fick 
mycket värdefull information av honom, inklusive alla våra 
rekryteringskontakter till intervjuer och tester. 

Walkthroughs  
Det första steget med att bekanta oss med programmet var en 
walkthrough, eller expertgenomgång.  Micael Larsson är expert på 
programmet och han presenterade det för oss och gick igenom en 
del scenarios , t.ex. hur man öppnar en läkemedelslista för en 
patient, hur man utför en analysöversikt, hur man öppnar och fyller 
i ett frågeformulär gällandesymptom , osv. Han förklarade termer 
och begrepp samt innehållet i programmet. han förklarade också hur 
programmet är strukturerat och hur det har utvecklats med tiden. 
Två veckor senare, efter vi fått mer vana med programmet fick vi en 
mer omfattande genomgång med Micael där vi ställde frågor och 
diskuterade systemens uppbyggnad samt företagets förhoppningar 
om hur programmet ska fungera i framtiden.  Under båda 
genomgångarna tog vi anteckningar som jag inkluderar i bilagorna. 
(se bilaga: 2) 

 

Fig.17 MiniQ gränssnitt – Analys fönster 
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Heuristisk analys  
Efter en första bekantskap med programmet kunde vi sätta oss in i 
det själva, fördjupa vår kunskap av det samt börja analysera det. En 
del av vårt arbete var mindre strukturerade sonderingar av 
funktioner och gränssnittet. Men vi utnyttjade också en mer 
strukturerad utvärderingsmetod, heuristisk analys, där vi gick 
igenom programmet och dess funktioner och kontrollerade hur bra 
de uppfyllde bestämda krav från en lista (Se bilaga: 3).  En fördel 
med heuristisk analys är att den är enkel, lätt att utföra och billig, 
och vi använde den under varje steg av designutvärderingen.  

Intervjuer med användare 
Vi utförde två intervjuer med användare som var vana med den PC-
baserade versionen av programmet. Intervjuerna hölls på 
användarnas arbetsplats för att observera kontexten programmet 
används i. Intervjuerna var kvalitativa, och semi-strukturerade, vi 
använde en lista av öppna frågor men lät intervjupersonen fritt 
beskriva sin erfarenhet av programmet och sitt arbetsätt.  

Deltagare - intervjuer 
Vi intervjuade två användare, en sjuksköterska och en läkare.  Båda 
arbetar hos en vårdklinik i centrala Västerås. Urvalet var delvis 
strategiskt för vi ville ha en representant från båda delar av 
målgruppen, men det var också ett bekvämlighetsurval för vi fick 
kontakt med dem genom vår kontaktperson hos QPMedtech , 
Micael. Båda intervjupersoner var frivilliga och de fick ingen 
ersättning.  

Material- intervjuer 
MP3 spelare med inbyggd mikrofon, anteckningsblock, och en 
frågelista (se bilaga: 4). 

Procedur- intervjuer 
Vi träffade intervjupersonerna på deras arbetsplats. Intervju 1 hölls i 
ett konferensrum hos kliniken, intervju 2 hölls på läkarens kontor. 
Vi ställde frågor från listan, men också andra frågor som vi tyckte 
var relevanta. Både Tomas och jag var med på intervjuerna, och vi 
båda ställde frågor. Intervjuerna spelades in på MP3 spelare och vi 
tog anteckningar i ett anteckningsblock. 

Resultat- intervjuer 
Här visar jag huvudpunkter från intervjuerna. Mer omfattande 
transkriberingar finns i bilagor (se bilagor: 5 ). 
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Intervju 1 – Sjuksköterska 
 

2010.04.09.  Västerås 

Vanligaste uppgift hon utför i programmet: “Förberedde läkemedels genomgång med doktor 
[namn] … tanken är att ta fram just den 
patientens mediciner.” 
 

Hur de söker patienter  ”Många av våra patienter har ap-dos… då söker 
man på personnumret för att få den personens 
medicinlista.” 
De söker alltid genom Ap-dos, eller med 
personnumret. 
 

Hur de använder programmet ”Vi använder det bara som hjälpmedel till oss 
själva när doktorn ska komma, det är ingenting 
som vi sitter och jobbar i hela tiden, inte i nu-
läget.” 
 
 

 Hon frågar om det inte går att koppla ihop 
Prokapita och MiniQ. 
 
Modellen för det nya systemet skulle vara 
Outlook, det skulle fungera lika lätt som ett 
vanligt e-post program. 
 

Tabell.1: Sammanfattning av Intervju 1 – Sjuksköterska 

 

Intervju2 – Läkare 
 

2010.04.21. Västerås 

Vanligaste uppgift han utför i programmet: kollar på läkmedel för analys och stöd samt 
länkar till relevanta delar av Fass boken. 
 

Vad han tänker om i programmet: Han tycker att Bas-listan är bra, och bra att ha 
i Mini Q, han använder ”alternativ” funktion 
också. 
 

Vad han använder programmet mest till: Han använder MiniQ bara för de patienter som 
äter mycket mediciner, och använder inte 
programmet om han ska ger en patient något 
som t.ex. en kräm för exem. 
 

Vad han upplever som krångligt i 
programmet: 

Han vill inte logga in igen i MiniQ varje gång 
han använder det. Det skulle vara interagerat 
in i systemet. 
 

 Tabell .2: Sammanfattning av Intervju 2 - Läkare 
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Analys och slutsats- intervjuer 
Intervjuerna gav oss en inblick i hur våra två målgrupper använder 
programmet. Vi såg deras respektive arbetsplats i förstahand och 
fick mer förståelse för kontexten programmet används i. Enligt våra 
intervjupersoner är det läkemedelsgenomgångar programmet 
används mest för, och läkare använder analysdelen av programmet 
medan sjuksköterskor använder symptomskattningen och förbereder 
läkemedelsgenomgångar för läkaren. Det är inloggningen som 
upplevs som mycket krånglig, de kommer in i programmet 
huvudsakligen via ett annat program som ”E-dos” eller ”Apo-dos”.  

Övriga informationskällor 
 Under de veckor vi arbetade hos QPMedtech samlade vi in en stor 
och viktig mängd av vår information om produkten, företaget, 
branschen, och användarna från odokumenterade källor som nätet 
och samtal med personal hos företaget.  

Analys och Slutsats  -Fas 1 
Vad vi fick från Fas -1 av vår undersökning var att bekanta oss med 
programmet och hur det fungerar samt lära känna användarna och 
deras upplevelse av programmet.  Från Walkthroughs och 
heuristikanalys fick vi lära oss hur programmet fungerar och vad 
man kan göra med det, det som i PACT modellen motsvarar 
Activities och Technologies.  Från intervjuerna fick vi viss 
förståelse för användaren och kontexten, som motsvarar People och 
Context i PACT modellen.  Informationen vi fick i första fasen av 
undersökningen blev grunden för att skapa vår användbarhetstest 
med uppgifter så nära användarens verklighet som möjligt. 

 

Fas 2. A: Användbarhetstest 
Ett användbarhetstest är sannolikt det mest effektiva sättet att 
upptäcka de allvarligaste problemen i ett program. Det var en 
essentiell del av vår undersökning att observera användarens 
interaktion med programmet, för att se vilka fel som framträder men 
även för att ta reda på användarnas upplevelse av programmet.  I 
samband med användbarhetstester utförde Tomas och jag varsin test 
med varje deltagare gällande vårt eget fokusområde i 
undersökningen.  Jag utförde ett färgtest, och Tomas utförde ett test 
av informationsstruktur, de ligger i Fas2 del B.  

Deltagare - Användbarhetstest 
Vi hade 6 deltagare i vår test, 5 sjuksköterskor och en läkare, alla 
arbetar i Västerås. Ingen hade erfarenhet av Webb-MiniQ men en 
del hade erfarenhet av PC versionen, alla ansåg sig datorvana nog 
för att arbeta i ett datorprogram. Urvalet var liksom för intervjuerna 
en blandning av ett strategi och bekvämlighet, med representanter 
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från båda delar av målgruppen, men från en lista vi fick från vår 
kontaktperson hos QPMedtech , Micael. Alla 6 intervjupersoner var 
frivilliga och de fick varsin Trisslott som belöning.   

Material - Användbarhetstest 
En 13½ tums bärbar dator med nätuppkoppling och Webb-MiniQ 
samt E-dos installerade och öppnade på skärmen och 
inspelningsprogrammet Camtasia på. Varje deltagare fick en lista 
med instruktioner och uppgifter samt en lista av besvär för en fiktiv 
patient (se bilaga: 6). De fick ett ASQ- liknande frågeformulär efter 
testet med stängda frågor om hur upplevde uppgifterna och 
programmet , som svarades på en semantisk differentialskala . (se 
bilaga:7) 

Procedur - Användbarhetstest 
Testerna utfördes hos QPMedtech i Västerås, i ett konferensrum.  
Alla deltagare satt vid datorn och fick en lista med instruktioner och 
uppgifter. En av oss var alltid med deltagaren i testrummet, och 
hjälpte dem om de satt fast i utförandet av en uppgift. Vi tog 
anteckningar i anteckningsblock och alla test spelas in i Camtasia 
programmet med både skärmbild och ansiktsbild samt röst. Alla test 
tog mellan 20 och 30 minuter att utföra. Deltagarna fyllde in ett 
frågeformulär efter testen. 

Resultat- Användbarhetstest 
Här presenteras resultatet av de 6 användbarhetstesterna. Vi kollade 
på alla filmer från Camtasia inspelningarna och sammanställde en 
lista av problem som uppstod, som vi sedan delade upp enligt 
frekvens. För att få en bättre förståelse för vilken del av programmet 
drabbades av problem delade vi upp dem enligt funktion eller task 
område.  

Här visas problem uppdelat efter frekvens: 

 

1. Mest frekventa problem 
 
 

1. Kastades ut från programmet då de försökte spara symptomlistan genom att klicka på 
spara knappen. (6 fall) 
 

2. Ingen kollade utan uppmaning på FASS (6 fall) 
 

3. Försöker ta bort medicin ur analysöversikten eller kvalitetsutlåtandet, istället för att ta 
bort den ur läkemedelslistan.  (4 fall) 
 

4. LRP listan – hoppade fram och tillbaks mellan rader och spalter för att skriva in, Skrev 
in på flera rader och missade att fylla i all information. (4 fall) 
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2. Näst mest frekventa problem 
 

1. Tog bort första medicinen i läkemedelslistan av misstag, saknar ångra knapp (3 fall) 
 

2. Läser igenom listan i analysöversikten och använder sig av egen kunskap för att 
bedöma vilken medicin som är långverkande benzodiazepin, istället för att titta på 
färgkoden och från den få informationen. (3 fall) 
 

3. Läkarnamnet försvann ur LRP-listan när deltagaren sparade (3 fall) 
 

4. Sökning efter patient, försökte klicka på namnet på sökresultatet, fick fram person och 
namnuppgifter men inte informationen om patienten. (3 fall) 

 
3. Tredje mest frekventa problem 

 
1. Datumets format var inte uppenbart, deltagaren skrev in fel format (2 fall) 

 
2. Vill skriva in medicinen som tagits bort ur läkemedelslistan i LRP -listan men kan inte 

komma ihåg vilken styrka det var på preparatet som tagits bort. (2 fall) 
 

3. Fick upp patienten Kalle snabbt men istället för att klicka på hans namn eller senaste 
uppgifter så klickade deltagaren på ”analys” och fick upp den föregående patientens 
analys (2 fall) 
 

4. Klickade på lägg till ny efter att de skapat en ny symptomskattning, programmet ville 
då skapa ytterligare en ny lista istället för att spara den som just matats in. (2 fall) 

5. Minst frekventa problem 
 

1. Problem med patientinfo i inloggningen, upplevde det som oklart vad som skulle fyllas 
i och i vilket format (1 fall) 
 

2. Kunde inte trycka på enter för att logga in, måste klicka på knappen med musen.(1 fall) 
 

3. Inloggning, deltagaren skrev in 22 som födelseår och programmet accepterade det, kan 
man skriva in vad som helst där? (1 fall) 

 
4. Kunde inte kolla på läkemedelslistan när deltagaren stod i frågeformulärsfönstret, ville 

ha en tillbaka knapp för att igen kunna titta på läkemedelslistan. (1 fall) 
 

5. Hade svårt att läsa färgkoden: ”Det var inte självklart från början för mig, det skulle 
man ha utbildning för”. (1 fall) 

 
6. Försökte hitta koden för ”utsättning” i LRP-listan, sökte runt alla sidans menyer och 

knappar (1 fall) 
 

7. Tryckte på ”ENTER” när placerad i LRP-listan, hela sidan laddades om och 
informationen försvann, saknar ångra-knapp eller gå tillbaka knapp. (1 fall) 

 
8. Klickade på lägg till ny för att söka rätt på Kalle Karlsson. (1 fall) 

 
9. Försökte hitta Kalle Karlssons läkemedelslista genom att klicka på läkemedelslista 

istället för att först söka rätt på honom. (1 fall) 
 

10. Hade svårt att hitta ”symptoms/besvärsskattnig”. (1 fall) 
                    Tabell.3: Problem uppdelat efter frekvens 
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Här visas problem uppdelat efter funktion: 

Inloggning 
1. Problem med patientinfo i inloggningen (1 fall) 

 
2. Kunde inte trycka på enter för att logga in, måste klicka på knappen med musen.(1 fall) 

 
3. Inloggning, hon skrev in 22 som födelseår och programmet accepterade det, kan man 

skriva in vad som helst där? (1 fall) 
 

4. Problem med patientinfo i inloggningen (1 fall) 
 

5. Kunde inte trycka på enter för att logga in, måste klicka på knappen med musen.(1 fall) 
 

6. Inloggning, hon skrev in 22 som födelseår och programmet accepterade det, kan man 
skriva in vad som helst där? (1 fall) 

 
7. Problem med patientinfo i inloggningen (1 fall) 

 
8. Kunde inte trycka på enter för att logga in, måste klicka på knappen med musen.(1 fall) 

 
9. Inloggning, hon skrev in 22 som födelseår och programmet accepterade det, kan man 

skriva in vad som helst där? (1 fall) 
Analys/Läkemedelslista 

1. Försöker ta bort medicin ur analysöversikten eller kvalitetsutlåtandet, istället för att ta 
bort den ur medicinlistan.  (4 fall) 

 
2. Ingen kollade utan uppmaning på fass (6 fall) 

 
3. Tog bort första medicinen i listan av misstag, saknar ångra knapp (3 fall) 

 
4. Läser igenom analyslistan och använder sig av egen kunskap för att bedöma vilken 

medicin som är långverkande benzodiazepin, istället för att titta på färgkoden och från 
den få informationen. (3 fall) 

 
5. Kunde inte kolla på läkemedelslistan när hon stod i frågeformulärsfönstret, ville ha en 

tillbaka knapp för att igen kunna titta på läkemedelslistan. (1 fall) 
 

6. Hade svårt att läsa färgkoden: ”Det var inte självklart från början för mig, det skulle 
man ha utbildning för”. (1 fall) 

LRP-listan 
1. LRP-listan – hoppade fram och tillbaks mellan rader och spalter för att skriva in (4 fall) 

 
2. Läkarnamn försvann ur LRP-listan när de sparade (3 fall) 

 
3. Datumets format var inte uppenbart, deltagaren skrev in fel format (2 fall) 

 
4. Vill skriva in stesolid i LRP -listan men kan inte komma ihåg vilken styrka det var på 

preparatet hon tog bort. (2 fall) 
 

5. Försökte hitta ”utsättning” i LRP-listan, sökte runt alla sidan menyer och knappar (1 
fall) 

 
6. Tryckte på ENTER i LRP-listan hela sidan laddades om och informationen försvann, 

saknar ångra-knapp eller gå tillbaka knapp. (1 fall) 
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Startsida 
1. Sökning efter patient, försökte klicka på namnet på sökresultatet, fick fram person och 

namnuppgifter men inte informationen om patienten. (3 fall) 
 

2. Fick upp patienten Kalle snabbt men istället för att klicka på hans namn eller senaste 
uppgifter så klickade de på analys och fick upp en annan patient (2 fall) 

 
3. Klickade på lägg till ny för att söka rätt på Kalle Karlsson. (1 fall) 

 
4. Försökte hitta Kalle Karlssons läkemedelslista genom att klicka på läkemedelslista 

istället för att först söka rätt på honom. (1 fall) 
 

Besvärsskattning 
1. Kastades ut från programmet då de försökte spara symptomlistan genom att klicka på 

spara knappen. (6 fall) 
 

2. Klickade på lägg till ny efter att de skapat en ny symptomskattning, programmet ville 
då skapa ytterligare en ny lista istället för att spara den hon just matat in. (2 fall) 

 
3. Hade svårt att hitta ”symptoms/besvärsskattning”. (1 fall) 

Tabell.4: Problem uppdelat efter funktion 

 

ASQ frågeformulär 
Varje deltagare fyllde in ett frågeformulär som var baserade på en 
ASQ (After Scenario Questionaire). Frågorna var stängda med svar 
på en semantic differential scale. (Se bilaga - 7) 

 

 
Frågor –kortfattade 

 

 
Medelvärd (av 6) 

1.  Var lätt att öppna från E-dos 
 2.  Var lätt att öppna från Startsidan 
 3.  Ingress från startsidan -för komplicerat 
 4.  Läkemedelsanalys - lätt att hita 
 5.  Läkemedelsanalys - lättbegriplig 
 6.  Läkemedelsanalys - överkomplicerat 
 7.  Lätt att ta bort medicin från listan 
 8.  Lätt att anteckna in i LRP-listan 
 9.  Information - relevant & lättbegriplig 
10. Besvärsskattning - lätt at fylla i. 
11. Besvärsskattning - lätt att uppdatera 
12. Tycker om utseende  
13. Struktur var logisk och konsekvent 
14. Nöjd med hur enkelt programmet var 

 

3,8 
4,1 
2,1 
3,5 
4,1 
1,8 
3,8 
4,1 

4 
4,6 
4,6 
4,6 
4,1 

   4,3 
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Analys och Slutsats - Fas 2.A: Användbarhetstest 
För att underlätta vår analys av datan från användbarhetstesten 
ordnade vi alla unika problem enligt en bedömning av allvarlighet – 
eller severity rating.  Severity rating är kalkylerad genom att samla 
problemens frekvens och hur stor effekten blir, exempel på stor 
effekt är att mycket data är borttappad eller programmet kraschar. 
Det hjälpte oss mycket med att både se vad de värsta problemen var 
och vad som borde fixas direkt. 

Här visas problem i rangordning efter allvarlighet: 

Severity rating 
 

MiniQ Användbarhetstest.  April/ Maj 2010. 

High severity 
Many users * large impact = 
high severity 

 

1. Kastades ut från programmet då de försökte spara symptomlistan 
genom att klicka på spara knappen. (6 fall)  

2. LRP listan – hoppade fram och tillbaks mellan rader och spalter 
för att skriva in, Skrev in på flera rader och missade att fylla i all 
information. (4 fall)  

3. Försöker ta bort medicin ur analysöversikten eller 
kvalitetsutlåtandet, istället för att ta bort den ur läkemedelslistan.  
(4 fall)  

4. Tog bort första medicinen i läkemedelslistan av misstag, saknar 
ångra knapp (3 fall)  

5. Läkarnamnet försvann ur LRP-listan när deltagaren sparade (3 
fall)  

6. Sökning efter patient, försökte klicka på namnet på sökresultatet, 
fick fram person och namnuppgifter men inte informationen om 
patienten. (3 fall)  
 

 
Medium severity 
Many users * small impact = 
medium severity 
Few users * large impact = 
medium severity 

 
1. Ingen kollade utan uppmaning på FASS (6 fall)  
2. Läser igenom listan i analysöversikten och använder sig av egen 

kunskap för att bedöma vilken medicin som är långverkande 
benzodiazepin, istället för att titta på färgkoden och från den få 
informationen. (3 fall)  

3. Vill skriva in stesolid (medicinen som tagits bort ur 
läkemedelslistan) i LRP -listan men kan inte komma ihåg vilken 
styrka det var på preparatet som tagits bort. (2 fall)  

4. Fick upp patienten Kalle snabbt men istället för att klicka på 
hans namn eller senaste uppgifter så klickade deltagaren på 
”analys” och fick upp den föregående patientens analys (2 fall).   

5. Klickade på lägg till ny efter att de skapat en ny 
symptomskattning, programmet ville då skapa ytterligare en ny 
lista istället för att spara den som just matats in. (2 fall)  

6. Problem med patientinfo i inloggningen, upplevde det som 
oklart vad som skulle fyllas i och i vilket format (1 fall)  

7. Tryckte på ”ENTER” när hon stod i LRP-listan, hela sidan 
laddades om och informationen försvann, saknar ångra-knapp 
eller gå tillbaka knapp. (1 fall)   
 



Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 30 av 70 
 

 
Low severity 
Few users * small impact = 
low severity 

 
1. Datumets format var inte uppenbart, deltagaren skrev in fel 

format 
4. Inloggning, deltagaren skrev in 22 som födelseår och 

programmet accepterade det, kan man skriva in vad som helst 
där? (1 fall)  

5. Kunde inte kolla på läkemedelslistan när deltagaren stod i 
frågeformulärsfönstret, ville ha en tillbaka knapp för att igen 
kunna titta på läkemedelslistan. (1 fall)  

6. Hade svårt att läsa färgkoden: ”Det var inte självklart från början 
för mig, det skulle man ha utbildning för”. (1 fall) 

7. Försökte hitta koden för ”utsättning” i LRP-listan, sökte runt alla 
sidans menyer och knappar (1 fall) 

8. Klickade på lägg till ny för att söka rätt på Kalle Karlsson. (1 
fall)  

9. Försökte hitta Kalle Karlssons läkemedelslista genom att klicka 
på läkemedelslista istället för att först söka rätt på honom. (1 
fall) 

10. Hade svårt att hitta ”symptoms/besvärsskattnig”. (1 fall)  
 

Tabell.5: Problem i rangordning efter allvarlighet 

 

I den här fasen av projektet stod vi på steg 2 och 3 i den human-
centered design cycle, där vi ska få en förståelse av problemen, 
kontext och användarens krav. 

 
    Fig.18: Vår position i human-centered design lifecycle model  
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Vi skapade en modell av hur användaren ser programmet, och vad 
de vill göra med det – att gå till en analys av en läkemedelslista från 
en journal eller från en inmatad lista (se fig.19 nedanför): 

Analysera en läkemedelslista

Journal
(t.ex. journal3 eller e-

dos)

Patients läkemedelslista

MiniQ

Analys av 
läkemedelslista

Vad användaren vill göra

Hur det går till idag

Godkänna att MiniQ ska 
öppna patientens lista

Logga in med namn 
och lösenord

Lägga in patientinfo 
(namn, år o.s.v)

Läkemedelslista, 
måste godkänna

Fylla i frågeform.

Njurfunktionskalk.

 
           Fig.19: Vad användaren vill göra och hur det går till 

Nu hade vi fått en förståelse för interaktionen och samspelet mellan 
programmet och användaren. Enligt PACT modellen hade vi nu an 
helhetsbild av systemet som innefattade: People, Activities, Context 
och Technologies.  

Resultat av ASQ frågeformulär var väldigt positiv, som vi tycker 
speglar inte verkligheten. Deltagarna svarade på en positiv sätt till 
och beskrev scenarios som lätt trotts att vi såg att det gick svårt för 
dem. Vi tycker att resultatet kan vara påverkad av deltagarnas vilja 
att verka positiv mot företaget och oss som ställde testen. Vi därför 
lagt inte mycket vikt på svararna.  
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Vårt nästa steg var att skapa en bild av hur vi uppfattade att 
användaren förstår systemet – hur programmet och gränssnittet 
funkar, en så kallad ”users mental model” av systemet (se fig 20): 

Mental modell av gränssnittet

Läkemedelslista

Läkemedelslista

Patientinfo

Analys

LRP-lista

Patientinfo

 
Fig.20: Vår uppfattning av users mental model av systemet 

 

Vår slutsats var, bland annat, att vi skulle försöka fixa följande: 

• Inloggningen måste bli enklare och innebära färre moment 
• Uppdelning och placering av funktioner och 

informationsfönster ska vara mer konsekvent 
• Strukturen ska stämma mer med användarens mentala 

modell 
• Det borde vara möjligt eller lättare att ångra en aktion  
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Fas 2.B: Färg-undersökning 

Prallellt med det gemensamma projektarbetet utförde Tomas och 
jag varsin egen undersökning. Vi utförde några test med våra 6 
deltagare samtidigt som vi utförde användbarhetstesten. Tomas 
hade fokus på systemets struktur och gjorde en card-sorting studie 
för att bättre förstå hur användarna ser programmet.  Jag la mer 
fokus på hur färg använts i gränssnittet och utförde ett tvådelat 
färgtest med våra deltagare. 

Deltagare  
Vi hade 6 deltagare i vår test, 5 sjuksköterskor och en läkare. Alla 
jobbar i Västerås och ingen hade tidigare erfarenhet av Webb-
MiniQ . Som för användbarhetstesten var urvalet delvis baserat på 
strategi och bekvämlighet. Båda delar av målgruppen 
representerades men vi fick kontakt med de genom vår kontakt 
person hos företaget. Alla intervjupersoner var frivilliga och de fick 
varsin Trisslott som belöning.  

Material  
En 13½ tums bärbardator med Photoshop bildhanterings program; 2 
versioner av MiniQ gränssnitt med olika färgscheman på, en testbild 
som innehöll en lista med varningsmeddelanden från MiniQ 
programmet och 8 färger (se fig.21 nedanför och 22 på nästa sida): 

 

             
        

       Fig.21: Två versioner av färgschema för MiniQ, blott och orange färg 
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Procedur  
Testerna utfördes hos QPMedtech i Västerås, i ett konferensrum 
utan fönster. Ljus i rummet kom från vanliga takarmaturer.  Alla 
deltagare satt vid datorn men jag satt bredvid och hanterade 
programmet.  Första del av testen innebar att jag visade varje 
deltagare två bilder av MiniQ gränssnittet på datorn, en med ett blått 
och orange färgschema, den andra med två nyanser av blått (se 
fig.21 på föregående sida). Jag bad deltagaren att välja det 
färgschema de tyckte passade bäst till MiniQ och att även motivera 
beslutet.   

Andra del av testen innebar att jag visade deltagaren en bild i 
Photoshop med 5 varningsmeddelanden från MiniQ på övre delen, 
och 8 färgade rutor på undre delen (se fig.22). Jag bad deltagaren att 
välja från färgerna i den undre delen, den färg som de trodde 
passade bäst till varje meddelande, som från en färglåda. Jag bad 
dem att motivera beslutet och jag sparade resultatet på datorn samt 
skrev ner motivering i ett formulär.  

                         

 
                          Fig.22: Den ”färglåda” testbild för färgkoden 

 

Resultat 
Resultatet av den första delen av testen var väldigt tydligt. 5 av 6 
deltagare valde färgschemat med två nyanser av blått. Motiveringar 
visas nedan (se tabell.6 på nästa sida).  
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Resultat av färgtest 1 – antal 
 

MiniQ .                            April/ Maj 2010. 
Västerås 

Färgschema 1 – Blått & orange 
 

Färgschema 2 – 2 nyanser av blått 

 
1 
 
 

 
5 

Resultat av färgtest 1 – 
motivering 

 

 

Färgschema 1 – Blått & orange 
 

Färgschema 2 – 2 nyanser av blått 

 
Orange syns bättre, lite ovanligt, 
man märker det. 
 

 
Det har med professionen att göra, det är 
blått och vitt som gäller. Orange ser inte 
bra ut. 
Blått passar bättre in i branschen (vård). 
Blå är en lugnande färg.  
Orange gör mig stressad. 
Man kan fokusera bättre på innehållet 
(med blå). 
 

            Tabell.6: Resultat av färgtest del 1, val av färgschema. 

 

Resultat av del 2 av färgtesten är samlade här med varje deltagares 
preferenser gällande färgval som passar bäst till varje meddelande. 

 

 
 

                           Fig.23: Resultat av färgtest del 2, färgkod. 
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Deltagares motiveringar visas sammanfattande nedan i tabell 7: 

Resultat av färgtest 2 färgkod motivering och 
associationer 

MiniQ .                            
April/ Maj 2010. Västerås 

Meddelande Motivering 
Interaktioner Klass D 1.Röd. Det betyder fara, klass D är högsta grad av fara för 

interaktioner.  
2.Röd. Det varnar mest tydligt om fara. 
3.Röd. Farlig, mest farliga färgen. 
4.Orange. Farlig men inte så farlig som Benzodiazapiner. 
5.Röd. Farligast, röd betyder fara.  
6.Röd. Det farligaste, en varningsfärg. 
 

Interaktioner Klass C 1.Gul. Det är nästa grad av fara, ska fungera som övergång till 
röd. 
2.Orange. Det är mindre fara, inte lika farlig som rött. 
3.Orange. Näst mest farlig, inte lika stark som röd. 
4,Gul. Näst mest farlig 
5.Orange, näst farligast färg efter röd. 
6.Orange, näst farligast, Röd och Orange ihop. 
 

Dubblering 1.Lila. Det sticker ut, enligt personen är det inte svagt. 
Dubbleringar bör kontrolleras men är inte alltid farliga. Färgen 
skulle dra uppmärksamhet till sig utan att nödvändigtvis betyda 
fara. 
2.Gul. Dubbleringar är mindre farliga.  
3.Grön. Dubblering är inte alltid farlig. 
4.Lila. Dubblering kan vara acceptabel ibland 
5.Lila. Observant färg, kontrast är viktig. 
6.Blå. Ska ha sin egen färg 
 

Antikolinergiska 1.Grön. Det är ett lugnande färg. 
2.Blå. Det är omvårdnads färg, omsorgens färg . 
3.Lila. Det ska vara hög kontrast mellan färgerna. 
4.Cyan - Ljusblå. Ovanligt att det uppstår farliga biverkningar 
av de medicinerna.  
5.Rosa. Också observant, skulle ha kontrast. 
6.Lila. Lila och Rosa för dem sista två. 
 

Benzodiazepiner 1.Blå. Blått är beständigt, man kan lita på den 
2.Cyan – ljus blå. Blått handlar om vård. De medicinerna ska 
göra något bra för människor som behöver ta dem. 
3.Blå. Blå så att det inte är samma som lila, kontrast är viktigast  
4.Röd. Mest farlig, måste ha röd, som en trafikljus. 
5.Grön. Som bas, som gräsmatta.  
6.Rosa. Hör ihop med Lila, båda för biverkningar. 
 

                             Tabell.7: Resultat av färgtest del 2, motivering. 
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 Analys och slutsats – Fas 2.B: Färg-undersöknning 
Resultatet av första delen av färgtesten var väldigt tydligt, de valde 
blått över orange för färgschemat. Motiveringarna var också väldigt 
intressanta och till en stor del stämde de med teorin att det är kallare 
färger och särskilt blått som passar bäst till ett medicinskt 
gränssnitt. Motiveringen från den enda deltagare som valde orange 
stämde också något med teorin, de valde orange för att det var 
annorlunda och originellt, där företaget menar att det tvärtom ska 
upplevas som stabilt och trovärdigt.   

Resultatet för del 2 av färgtesten var varierande. Gällande de första 
två färgerna var användarna i stort sett överens.  För de andra tre 
färgerna var det inte mycket gemensamt mellan deltagarna, förutom 
en preferens för lila gällande meddelande 3. Det verkar som att de 
tre alternativen av färg var godtyckliga för dem. En orsak till det 
kan vara att de första två meddelanden hade tydligare mening som 
lätt kan kopplas till konventioner kring färg, rött betyder fara, och 
orange är en varningsfärg som är ett steg under rött. De andra tre 
meddelanden är väldigt diffusa gällande färgkonventioner, t.ex. 
vilket färg betyder ”dubblering”? 

Det är därför att det var så viktig att samla in användarnas 
motiveringar. Motiveringarna var intressanta, särskilt när deltagarna 
gav så annorlunda svar för samma färg eller för samma 
meddelande. Men här kom undersökningens syfte och form att spela 
roll, det var en kvalitativ studie och inte kvantitativ, och därför var 
det inte någon tävling om antal men var mer ett förslag för att få en 
bättre förståelse för användarna. Jag tyckte också att jag kunde ta 
vissa designbeslut själv som designer, även om jag försökt ta med 
mig så mycket input från användarna som möjligt. Men deltagarna 
var faktiskt överens om många saker: 

• Att blått och grönt är lugnande och trovärdiga färger 
• Att gult betyder varning, och att det är det nästa steg under 

orange och röd 
• Att dubblering av mediciner inte är alltid farligt. 
• Att kontrast mellan färgerna är viktigt 

Det var märkligt att en stor del av deltagarna valde lugnande färger 
för att signalera ”Långverkande Benzodiazepiner” och att bara en 
valde en varnande färg för dem. Från deras motiveringar kunde jag 
tolka att skillnaden var beroende på att Benzodiazepiner är 
lugnande mediciner. Det kunde vara möjligt att en del av deltagarna 
tänkt på vad medicinen brukar göra, som de ser som något positivt: 
”De medicinerna ska göra något bra för människor som behöver ta 
dem.” (deltagare 2, Tabell 7, sista ruta).  I sammanhanget av en 
varningssignal tyckte jag därför att jag kunde döma bort både grönt 
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och blått. Att dubbleringen inte alltid är farlig och att biverkningar 
med Antikolinergiska mediciner inte är så vanligt ledde mig till att 
bedöma meddelandet för Benzodiazepiner som näst mest farliga, 
efter interaktioner av C och D klass. En av deltagarna bedömde till 
och med dem som mest farliga av alla. Därför tog jag gul för att 
signalera Benzodiazepiner för att gul bedömdes som näst mest 
farlig färg efter röd och orange. Då fanns det bara cyan, rosa och 
lila kvar att välja mellan för de sista två meddelanden.  Deltagarna 
var överens om att kontrast mellan färgerna var viktigt, och här tog 
jag ett beslut baserat på designkrav och valde bort rosa. Att välja 
bort rosa skapade mer möjligheter för starkare kontrast i koden. 
Kontrast mellan cyan och lila är starkare än mellan cyan och rosa, 
och med rosa borta kunde jag använda en lite ljusare ton av lila som 
inte skulle krocka med rött på gråskalan. Med cyan och lila att välja 
från tog jag cyan för dubblering av mediciner. Både dubblering och 
interaktioner visas i MiniQ som en kurva som länkar de läkemedel 
på listan som är i fråga (se fig.24).  

 
Fig.24: Kopplingar i MiniQ. 

Med orange och cyan finns kontrast mellan dem som är baserat inte 
bara på nyans men även på kontrast mellan varm och kall färg och 
på ljuskontrast. Ett sista steg i valet av färg var att kontrollera 
färgerna gällande kontrast och läsbarhet för användare med nedsatt 
färgseende. Jag fick den här analysen (se fig.25) från Vischeck 
Image Converter (Vischeck, 2010).  

        

   Fig.25: nedsätt färgseende analys på koden 



Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 39 av 70 
 

Alla färgerna verkade ha tillräckligt bra kontrast för att vara läsbart 
även för användare med nedsatt färgseende. Därför presenterar jag 
här den färdiga färgkoden för MiniQ (se fig.26): 

 

 
Fig.26: Den färdiga färgkoden. 

 

 

Enkät undersökning 
Vi skapade en webbenkät med tanken att den skulle skickas ut till 
ungefär 80 användaren i norra Sverige som nyligen har köpt 
programmet. Tyvärr gick det inte. Vi fick ut den till bara 4 
användare på grund av att landstinget som har köpt programmet 
gjorde bedömningen att de flesta inte hade tillräckligt med 
erfarenhet av programmet för att kunna hjälpa med undersökningen. 
De 4 svar vi fick var från de som landstinget ansåg hade åtminstone 
någon erfarenhet med det. Då vi fick ett så litet antal svar beslutade 
vi att inte presentera det här eller analysera det på grund av att det 
inte har något statistiskt signifikans. Men enkäten är fortfarande 
tillgänglig på nätet genom att följa länken:  

 http://www.surveymonkey.com/s/WebbMiniQenkat  

 

 

http://www.surveymonkey.com/s/WebbMiniQenkat�
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Slutsats 

Förbättringsförslag för MiniQ 
Med Fas.1 och Fas.2 uppfyllde vi krav av på första 2 stegen i ISOs 
rekommenderade fyra uppgifter som en human-centered design 
process ska innebära: 

1. To understand and specify the context of use. √ 

2. To specify the user and organizational requirements. √ 

3. To produce design solutions 

4. To evaluate design against requirements. 

Nästa steg var att skapa nya designförslag och sedan utvärdera de 
mot användarnas och företagets krav och mål. Vårt examensarbete 
innebar inte att vi skulle skapa en färdig produkt, men att vi skulle 
presentera vårt design förslag för företaget i form av bild och 
skisser av gränssnittet samt funktioner. För den här fasen av 
processen använde vi både pappersskisser och en vit tavla som stod 
i QPMedtechs konferensrum.  

 
          Fig.27: Skisser på vita tavlan 

Processen var iterativ, vi skissade förslag för varje funktion och 
tillsammans utvärderade vi dem med både en heuristisk lista och en 
scenariogenomgång. Om förslaget inte klarade utvärderingen 
kastade vi bort det och skissade ett nytt förslag som i sin tur fick 
utvärderas.  
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    Fig.28: Vår position i human-centered design lifecycle model  

 

När vi hade tillräckligt med förslag som klarade utvärderingen 
skapade vi skisser av gränssnittet i Photoshop. Vi skapade skisser i 
svart och vit för att kunna färdigställa dem snabbt och enkelt men 
också för att hålla fokus på strukturen samt funktionerna och hur de 
fungerar, utan att distrahera med detaljer av utseendet eller färg. En 
större samling skisser finns i bilagor (se bilaga:8) men en del visas 
här (fig. 29 – 32):  

 
            Fig.29: Patientuppgifter sidan 
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            Fig.30: Patientdata sidan  

 

 

 
Fig.31: Redigera läkemedelslista sidan med fråga 
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                     Fig.32: LRP sidan 

 

Likt skisserna på papper och vita tavlan gjorde vi utvärderingar av 
skisserna på datorskärm. Vi skapade färgsatta skisser av gränssnittet 
i Photoshop och samlade alla skisser i en PowerPoint presentation. 
Vår största ändring av programmet var i strukturen. Vi tog bort 
huvudmenyn med tabs och flikar och lät alla funktioner styras av 
flikarna i de två huvud fönstren. Funktioner gällande 
läkemedelslistan är placerade på vänster sida, alla funktioner som 
har med information om patient och medicin är placerade på höger 
sida. För att göra inloggningen snabbare och enklare har vi en ny 
startsida med ett fönster för patientdata som samlar ihop en del av 
informationsfälten från de gamla fönstren och även en del av de 
inloggningsmoment som förut fanns i pop-ups innan programmet 
öppnade. Läkemedelslistan ska stanna på plats när man växlar 
mellan Analys och Redigera fönstren, eftersom vi anser att det 
kommer att underlätta borttagning av mediciner. Vi tycker att det 
nya färgschemat med mer blått och mindre orange bör uppskattas av 
användarna och att den nya färgkoden kommer vara mer effektiv 
och lätt tolkad.  

Slutfasen av processen var att presentera våra designförslag för 
företaget, med en rapport om vilka problem vi hade upptäckt i 
programmet. Då vi själva anser att vårt förbättringsförslag skulle 
uppfylla användarnas krav var det företaget som skulle bedöma om 
det uppfyllt deras krav. Två färgade skisser visas här (fig. 33 och 
34), och finns i bilagor i stora format (se bilaga: 9). 
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Fig.33: Vårt förslag för den nya “Analysöversikt” sidan i MiniQ 

 
    Fig.34: Vårt förslag för den nya ”Läkemedelslista” sidan i MiniQ 
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Diskussion 
Vi gjorde en användbarhetsanalys på MiniQ programmet och 
upptäckte en del problem med det. Vi upptäckte en del tekniska fel, 
men de flesta problem som våra deltagare upplevde under testet var 
på grund av att funktionerna inte var placerade där de förväntade sig 
eller inte betedde sig som förväntat. Vi påstår att huvudorsaken till 
problemen är luckan mellan användarens mentala modell av hur 
programmet fungerar och hur programmet och gränssnittet är 
uppbyggt. Uppdelningen av funktionerna och fönstren var inte alltid 
konsekvent och ledde till att programmet såg mycket mer 
komplicerat ut än det faktiskt är. Vi tror att genom att följa en 
användarinriktad designprocess vi har gjort ett designförslag som 
kommer att lösa en stor del av problemen med programmet och 
göra det mer användarvänligt. Vi tycker att vi har effektivt använt 
de kunskaper och teorier vi tar med oss från vår utbildning för att 
skapa detta designförslag. 

Jag har undersökt hur gränssnittet borde uppfattas och hur färgteori 
kan tillämpas för att hitta ett färgschema som passar bättre med 
målet. Jag kan inte bevisa ifall den nya färgkoden är mer effektiv 
och användarvänlig än den gamla utan en bredare undersökning för 
att jämföra båda koder.  

Jag tycker att jag har visat i princip hur man kan använda en 
kombination av färgteori och användarinriktad designprocess för att 
skapa en färgkod. Genom att ta hänsyn till målgruppen gör man 
koden mer lättolkad och därför mer effektiv. 

Presentation till företaget 
Företaget var väldigt nöjda med vårt arbete och vår insats. De visste 
redan att det fanns problem med programmet och gränssnittet men 
de ansåg det värdefullt att få problemen tydligt kartlagda för dem. 
De var mest imponerade av filmer vi visade dem från 
användbarhetstesten, som var en sammanfattning av höjdpunkterna 
från våra Camtasia- inspelningarna. De var också väldigt nöjda med 
vårt designförslag och lösningar. Enligt dem kan vårt designförslag 
nå långt i avsikten att göra programmet mer lättlärt och 
användarvänligt. 

Begränsningar 
En begränsning som vi upplever som en stor brist i vår 
undersökning är att vi inte har tid eller resurser för att pröva våra 
insatser och idéer i en bred och djup uppföljning av vårt arbete. Det 
skulle ha varit bra att ser hur riktiga användare upplever vårt 
förbättringsförslag på en fungerande prototyp av programmet, och 
att se om vi verkligen har lyckats med att göra MiniQ programmet 
mer användarvänligt. 
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Vidare forskning 
Att utvärdera vårt designförslag med ett till användbarhetstest skulle 
vara intressant. Det skulle vara bra att göra en undersökning med en 
mer kvantitativ karaktär, med fokus på enskilda delar av 
programmet men med fler deltagare, med syftet att mäta om de nya 
lösningarna i vårt förbättringsförslag hade något påverkan på 
effektiviteten.  

Tack för hjälpen! 

En essentiell resurs vi hade hos QPMedtech var företagets personal, 
särskilt Micael Larsson. Han fungerade som vår handledare samt 
kontaktperson och var alltid tillgänglig för oss med snabba och 
fullkomliga svar på våra frågor. Under veckorna vi arbetade hos 
QPMedtech har vi samlat in en stor och viktig mängd av 
information om produkten, företaget, branschen, och användarna 
från informella källor. Vi fick prata med företagets styrelse, vd Pål 
Török, systemets utvecklare Fredrik Johansson, och Pär Börell som 
lånade oss sitt kontor. Utan denna mänskliga kontakt kunde vi inte 
ha skapat den omfattande förståelse för produkten som vi gjorde. 
Att de alla bemött oss med respekt och goodwill gjorde vår tid hos 
företaget trevlig och intressant. Därför vill vi tacka de alla hos QP 
Medtech och alla våra testdeltagare. Stort tack från oss! 

 

 

 
  



Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 47 av 70 
 

Referenser  
Böcker  
Benyon, David & Turner Phil & Turner Susan. (2005) Designing 
Interactive Systems. People, Activities, Contexts, Technologies.    
Pearson Education Ltd, Harlow, Essex, England. 

Billger, Monica (2006) Rummet som färgernas mötesplats från 
Forskare och Praktiker om färg, ljus, rum. Formas, Stockholm, 
Sverige. 

Buxton, Bill (2007) Sketching User Experiences, getting the design 
right and the right design Elsevier Inc, San Francisco, USA. 

Cooper, Alan. (2007)  About Face 3. The essentials of Interaction 
Design.  Wiley Publishing, Indianapolis, IN, USA. 

Danger, Eric P. (1987)  The Colour Handbook. How to use colour 
in commerce and industry.  Gower Technical Press, Brookfield, 
Vermont, USA. 

Fridell Anter, Karin (2006) Färgsystem och färgbeteckningar från 
Forskare och Praktiker om färg, ljus, rum. Formas, Stockholm, 
Sverige. 

Holme, Idar Magne & Bernt Krohn Solvang (2008). 
Forskningsmetodik. Om kvalitativ och kvantitativa metoder.  Övers. 
Björn Nilsson. Lund: Studentlitteratur. 

Janssens, Jan (2006) Lagom är best: om belysning och färgsätning 
på kontor från Forskare och Praktiker om färg, ljus, rum. Formas, 
Stockholm, Sverige. 

Johansson, Peter (2004) Färg och form från Bild och form för 
informationsdesign Studentlitteratur, Lund, Sverige. 

Kuniavsky Mike. (2003) Observing the User Experience. A 
Practitioners Guide to User Research.      Morgan Kaufmann, San 
Francisco, CA,USA. 

Küler, Rikard (2006) Färg, ljus och människa: Ett miljöpsykologiskt 
perspektiv från Forskare och Praktiker om färg, ljus, rum. Formas, 
Stockholm, Sverige. 

Ottersten, Ingrid & Berndtsson Johan. (2002) Användbarhet I 
praktiken.     Studentlitteratur, Lund, Sverige. 

Pettersson, Rune (1993) Visual Information   Educational 
Technology Publications, New Jersey, USA. 

Sharp, Helen & Rogers, Yvonne & Preece Jenny. (2007)  
Interaction Design; beyond human computer interaction. Wiley and 
Sons Ltd, Chichester, England. 



Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 48 av 70 
 

Stanton, Neville A., Salmon Paul M., Walker, Guy H., Baber, Chris, 
& Jenkins, Daniel P. (2005) Human Factors Methods, A Practical 
Guide for engineering and Design.  Ashgate Publishing, 
Hampshire, England. 

Tullis, Tom & Albert, Bill. (2008)  Measuring the User Experience. 
Collecting, Analysing, and Presenting Usability Metrics.   Morgan 
Kaufmann, Burlington, MA, USA. 

Ware, Colin. (2004) Information Visualization. Perception for 
design.  Morgan Kaufmann by Elsevier, San Francisco, CA, USA. 

Wijk, Helle (2006) Färg som stöd och stimulans i vårdmiljön från 
Forskare och Praktiker om färg, ljus, rum. Formas, Stockholm, 
Sverige. 

 

 

Artiklar hämtad från databas  
Ben Bauer & Sharon McFadden (1997) Linear separability and 
redundant colour coding in visual search displays      Displays  
Vol:18, Issue:1, p.21.  Hämtade från Elsevier Science Direct hos 
MDH bibliotek: 2010.03.03. 

http://ep.bib.mdh.se:2100/10.1016/S0141-9382(96)01039-6  

Darren Van Laar & Ofer Deshe (2002)  Evaluation of a visual 
layering methodology for colour coding control room displays   
Applied Ergonomics   Vol: 33, Issue: 4, p.371. Hämtade från 
Elsevier Science Direct hos MDH bibliotek: 2010.03.03. 

http://ep.bib.mdh.se:2100/10.1016/S0003-6870(01)00048-5 

 

Grubb, Krystie & Davis, Amy (2001) Online Medical Site 
Interfaces: Trust Study School of Information and Library Science, 
University of North Carolina. Dec.2001. Hämtade: 2010.04.08. 

http://www.ils.unc.edu/~march/courses/180_f01/grubb-davis-
project-trust-interfaces.pdf 

 

Hall, Susan; Cockerham, Keith; Rhodes, Duncan (2002) Whats 
Your Color? Human-machine interface design   IEEE Industry 
Applications Magazine 2002 vol.8, 2, 50-54.                    ISSN 
077-2618.  DOI: 10.1109/2943.985683  Hämtade: 2010.04.08. 

http://ep.bib.mdh.se:2158/xpls/abs_all.jsp?arnumber=985683&tag=
1 

http://ep.bib.mdh.se:2100/10.1016/S0141-9382(96)01039-6�
http://ep.bib.mdh.se:2100/10.1016/S0003-6870(01)00048-5�
http://www.ils.unc.edu/~march/courses/180_f01/grubb-davis-project-trust-interfaces.pdf�
http://www.ils.unc.edu/~march/courses/180_f01/grubb-davis-project-trust-interfaces.pdf�
http://ep.bib.mdh.se:2078/10.1109/2943.985683�
http://ep.bib.mdh.se:2158/xpls/abs_all.jsp?arnumber=985683&tag=1�
http://ep.bib.mdh.se:2158/xpls/abs_all.jsp?arnumber=985683&tag=1�


Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 49 av 70 
 

 

Hoffman, Paul (1999) Accomodating Color Blindness   Usability 
Interface Vol:6, Issue:2, October 1999. Hämtade från Society for 
Technical Communication: 2010.03.23. 

http://www.stcsig.org/usability/newsletter/9910-color-
blindness.html 

 

Kim, Jinwoo & Moon, Jae Yun (1997) Emotional Usability of 
Customer Interfaces – Focusing on Cyber Banking system 
Interfaces  Cognitive Information Engineering Laboratory Yonsei 
University Seoul, Korea. Hämtade: 2010.04.08. 

http://www.sigchi.org/chi97/proceedings/short-talk/jki.htm 

 

Nijboer, Tanja; Zandvoort, Martine; Haan Edward (2006) Seeing 
red primes for tomato: evidence for comparable priming from 
colour and colour name primes to semantically related word targets    
Cognitive Processing Vol: 7, Issue: 4, p.269.  Hämtade från 
Springer Link hos MDH bibliotek: 2010.03.03. 

http://ep.bib.mdh.se:2117/content/m071uk5849600q89/?p=9d8bc82
ec4b44a4d8ac2dd3937cb5fe4&pi=0  

 

Spalding J. Anthony B. (1999) Colour vision deficiency in the 
medical profession   British Journal of General Practice, 1999, 
vol.49, 469-475.  Hämtade från Exlibris Inc. via MDH bibliotek: 
2010.03.23. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1313448/pdf/10562
750.pdf 

 

Stroop, J.Ridley (1935)  Studies of interference in serial verbal 
reactions  Journal Exp. Psychology  Vol. 18, 643-682. Hämtade 
från Psychclassics: 2010.03.09. 

http://psychclassics.yorku.ca/Stroop/ 

 

Wright, Peggy; Mosser-Wooley, Diane; Wooley, Bruce (2010) 
Techniques & Tools flr Using Color In Computer Interface Design 
ACM Crossroads Magazine, ACM webbsida. Hämtade: 2101.01.23. 

http://www.acm.org/crossroads/xrds3-3/color.html 

http://www.stcsig.org/usability/newsletter/9910-color-blindness.html�
http://www.stcsig.org/usability/newsletter/9910-color-blindness.html�
http://www.sigchi.org/chi97/proceedings/short-talk/jki.htm�
http://ep.bib.mdh.se:2117/content/m071uk5849600q89/?p=9d8bc82ec4b44a4d8ac2dd3937cb5fe4&pi=0�
http://ep.bib.mdh.se:2117/content/m071uk5849600q89/?p=9d8bc82ec4b44a4d8ac2dd3937cb5fe4&pi=0�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1313448/pdf/10562750.pdf�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1313448/pdf/10562750.pdf�
http://psychclassics.yorku.ca/Stroop/�
http://www.acm.org/crossroads/xrds3-3/color.html�


Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 50 av 70 
 

 

Övriga webbkällor 
 

Holzchlag, Molly E., (1999) satisfying customers with color, shape, 
and type  Molly.com Webbsida . Hämtade: 2010.03.03 

http://molly.com/articles/webdesign/1999-11-customers.php 

 

Fryckstedt, Jessica & Asker-Hagelberg, Charlotte (2008) 
Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten  
Lakartidning.se 2008-03-18 nummer 12. Hämtade: 2010.05.08. 

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=9065 

 

Morton, Jill (2008) Who own hues?  Color Matters.com Webbsida. 
Hämtade: 2010.05.18 

http://www.colormatters.com/color_trademark.html 
 

Nielsen, Jakob (2000) Why You Only Need to Test with 5 Users 
Jakob Nielsens Alert Box March 19 2000.  Webbsida. Hämtade: 
2010.05.18 

http://www.useit.com/alertbox/20000319.html 

 

Nolan, Katherine (2003) Effektfulla färger: Hur färger påverkar 
användaren Microsoft Office Front Page 2003. Webbsida. Hämtade 
2010.03.10 

http://office.microsoft.com/sv-se/frontpage/HA010429371053.aspx 

 

QP Medtech (2010) Quality Pharma levererar en helhetslösning för 
Läkemedelsgenomgångar!  Quality Pharma Medtech Webbsida. 
Hemtade: 2010.05.18 

http://www.qpmedtech.se/ 

 

Stanicek, Petr (2009) Color Scheme Designer   Webbsida, 
Hämtade: 2010.03.23. 

http://colorschemedesigner.com/ 

http://molly.com/articles/webdesign/1999-11-customers.php�
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=9065�
http://www.colormatters.com/color_trademark.html�
http://www.useit.com/alertbox/20000319.html�
http://office.microsoft.com/sv-se/frontpage/HA010429371053.aspx�
http://www.qpmedtech.se/�
http://colorschemedesigner.com/�


Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 51 av 70 
 

 

SVR (2010) 1177, Råd om vård på webb och telefon 
Sjukvårdsrådgivningens webbsida. Hämtade: 2010.04.29.   

http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=38886 

 

Söderbeck, Anita; Rittsel, Lotta; Osei-Fofie, Bernard; Winroth, 
Annica (2007)  Slutrapport Sälma: Säker läkemedelsanvändning för 
en bättre livskvalitet hos äldre.  Länstinget Västmanlands online 
filarkiv. Hämtade: 2010.04.29. 

http://www.ltv.se/upload/Filarkiv/Egna_filer/Närsjukvård/Genombr
ott/Slutrapport%20Herrgärdet%202.pdf 

Vischeck (2010) Vischeck AVS image converter. Webbsida. 
Hämtade: 2010.05.19. 

http://www.vischeck.com/vischeck/vischeckImage.php 

 

 

 

Bilder 
När bild har ingen referens då är det min egen. 

Fig.1: The ISO 13407 human-centered design lifecycle model  s.7 

(Sharp et al., 2007: s.463, efter ISO 13407) 

Fig.2: PACT modellen av interaktionens helhet  s.8  

(Benyon et al., 2005: s57) 

Fig.3 En tabell som visar färger och deras betydelse s.12 

(Nolan, Katherine, 2003) 

Fig.4: Kallfärgat försöksrummet.   s.13       (Janssens,2005) 

Fig.5: Varmfärgat försöksrummet   s.13      (Janssens,2005) 

 

Fig.6: Exempel på dålig text/bakgrund kontrast  s.13  

(Hall et al 2002) 

Fig.7: Photoshop Color Picker med 255x255x255 färger   s.14 

Fig.8: NCS färgrymd, färgcirkel och färgtriangel  s15  (Fridell Anter, 2006) 

http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=38886�
http://www.ltv.se/upload/Filarkiv/Egna_filer/N%C3%A4rsjukv%C3%A5rd/Genombrott/Slutrapport%20Herrg%C3%A4rdet%202.pdf�
http://www.ltv.se/upload/Filarkiv/Egna_filer/N%C3%A4rsjukv%C3%A5rd/Genombrott/Slutrapport%20Herrg%C3%A4rdet%202.pdf�
http://www.vischeck.com/vischeck/vischeckImage.php�


Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 52 av 70 
 

Fig.9: Resultat av ett experiment där deltagarna var överens om färgnamn   
s.16        (Ware, 2004) 

Fig.10: Wares lista av 12 färger över vit samt svart bakgrund   s.16    
   (Ware, 2004) 

Fig.11: De 16 rekommenderade färgerna av Hall et al.   s.17 

(Hall et al 2002) 

Fig. 12: 8 lämpliga färger för färgkoden  s.12 

Fig.13: Shannon & Weavers kommunikationsmodell  s.18 
(Pettersson,1993) 

Fig.14: Exempel av Stroop-effekt   s.18 

Fig.15: Schramms tillämpning av Shannon & Weavers 
kommunikationsmodell    s.19  (Pettersson,1993) 

Fig.16: Två bilder av hur samma färgpalett ser ut med vanligt samt med 
nedsatt färgseende   s.20    (Nolan, 2010) 

Fig.17 MiniQ gränssnitt – Analys fönster   s.21 

Fig.18: Vår position i human-centered design lifecycle model   s.30  

(Sharp et al., 2007: s.463, efter ISO 13407) 

Fig.19: Vad användaren vill göra och hur det går till      s.31 

Fig.20: Vår uppfattning av users mental model av system   s.32 

Fig.21: Två versioner av färgschema för MiniQ  s.33 

Fig.22: färglådetest för färgkoden    s.34  

Fig.23: Resultat av färgtest del 2, färgkod.  s.35 

Fig.24: Kopplingar i MiniQ.   38 

Fig.25: nedsätt färgseende analys på koden          s.38 

Fig.26: Den färdiga färgkoden.   s.39 

Fig.27: Skisser på vita tavlan   s. 40 

Fig.28: Vår position i human-centered design lifecycle model  s.41    
(Sharp et al., 2007: s.463, efter ISO 13407) 

Fig.29: Patientuppgifter sidan    s.41 

Fig.30: Patientdata sidan   s.42 

Fig.31: Redigera läkemedelslista sidan med fråga s. 42 

Fig.32: LRP sidan   s.43 

Fig.33: Analy översikt sidan   s.44 

Fig.34: Läkemedelslista sidan   s.44 



Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 53 av 70 
 

Bilagor  
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Bilaga 1 

Allmänna Uppgifter 

 

Företaget  

              Arbetsgivare:  QP Medtech AB 

                     Kontakt: Micael Larsson, Key Accounts Manager 

QP Medtech, Linslagargränd 1,   

Västerås Science Park,   

72130, VÄSTERÅS 

Tel: 021-4702135, Mobil:  070-5120808  

E-post: micael.larsson@qpmedtech.se 

Web: www.qpmedtech.se 

 

Mälardalens högskola             

               Handledare: Jonas Andersson: jonastics@gmail.com  

      Ansvarig KIT158: Mattias Meldert: mattias.meldert@mdh.se   
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Bilaga 2a 

Anteckningar från Walkthrough – 
1 MiniQ                                                                     

10.03.31 

Micael Larsson.  QP Medtech        

 

Mini Q “HUB” sitter på datorn 

Funkar med explorer 7, men inte med 8 

Använd E-dos eller AP-dos [medicinpacket] 

Testperson – Otto Larsson : Modell av en läkemedelslista 
Höstlovet: 121212 OTLA  

Först 2 bokstav från namn plus födelseår. 

Ortostatism = yr, fallrisk.   Njurkalkylator = [ce värd] Creatin 
Clearance 

DDD = Definierad dags dos 

Interaktioner: Klass A, B, C, D.  Minst till mest farliga. 

• Går inte att bläddra i analys fönstret 
• Förklaringar för njur ikoner finns inte 

LRP = läkemedels relaterade problem 

FastTrack – Start – Fyll i – Få resultat 
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Bilaga 2b 

Anteckningar från Walkthrough – 
2 MiniQ                                                                     

10.04.14 

Micael Larsson.  QP Medtech        

 

PC MiniQ:   

Läsa från e-dos, Ap-dos 

Kan komma in från E-dos direkt med högerklick på Q 

Kan kopiera läkemedelslista med vänsterklick på Q 

Vänsterklick på medicin få upp info om medicin  

Högerklick får man Fas och Alternativ. 

Är INTE en journal – det är ett arbetsredskap. 

LRP = är huvudverktyget. 

”kod” – varför? Inte pnr? 

Kan kopia till Word och skicka till den riktiga journalen. 

 

Webb Mini Q: 

Logga in från E-dos med inlognning av användare plus lösenord. 

Mata in patient data – kod skrivs automatiskt 

Alternativ funktion funkar inte 

LRP del nu flyttad till ”läkemedelslista” 

Ingång är inte konsekvent, beroende på hur man komma in 

E-dos mappen, använd Test1, Test2, Test3 html filer. 
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Bilaga 3 

Heuristik checklist   MiniQ 
 

 
1. Är programmets /funktionens status väl synligt och förser 

det användaren med relevant feedback 
2. Är programmet/funktionen konsekvent utformat vad gäller 

termer och beteckningar, används samma termer för olika 
saker 

3. Erbjuder programmet /funktionen användaren kontroll över 
händelser, tillåter det misstag och tillhandahåller det 
”undo/redo” – funktionalitet. 

4. Tillhandahåller programmet en hjälp-funktion om problem 
uppstår 

5. Är det enkelt att överblicka programmets struktur och 
navigera genom den 

6. Vilka begränsningar finns i programmet 
7. Är programmets design estetisk och minimalistisk, finns det 

onödiga element som stjäl uppmärksamhet från användaren 
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Bilaga 4 
 

Intervju frågor 

 

1. Hur såg din senaste session vid programmet ut?                                         
Verklighet 
 
 

2. Hur tog du dig in i programmet?                                        
Verklighet – Task specifik 
 
 

3. Hur ser en typisk session vid programmet ut?                         
Verklighet 
 
 

4. Hur bruka du göra för att ta dig in i programmet?                
Verklighet – Task specifik 

 

5. Vad vill du göra när du startar programmet?                    
Användarmål 

 

6. Vilken är den vanligaste uppgiften som du utför på 
programmet?              Verklighet 

 

7. Hur söker du reda på ”patientX” i programmet?        
Detalj - Taskspecific 

 

8. Använder du personnr eller namn när du söker, eller 
bläddrar du?                                                                          .                                                                                                       
Detalj – Taskspecifik  

 

9. Vad är bäst med programmet?                    
Erfarenhet med programmet 
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10. Vad är sämst med programmet?                                          
Erfarenhet med programmet 

 

11. Om programmet var en magisk låda som kunde göra vad 
som helst, vad skulle du önska att det kunna göra? 
                         Öppet idee 
 

 

Bilaga 5a 

Intervju  QP1       Sjuksköterskan                
2010.04.09 
 

Fråga: Vad brukar du göra med programmet, vanligaste? 

Vanligaste hon göra i programmet: “Förberedde läkemedels 
genomgång med doktor [namn] … tanken är att ta fram just den 
patientens mediciner.” 

Fråga: Hur söker du, med namn eller personnumret? 

”Det måste vara med personnumret” 

Fråga: Om du vill kolla på ”Kalles” medicinslista? 

”Många av våra patienter har ap-dos… då söker man på 
personnumret för att få den personens medicinslista.” 

De laddade in detaljerna av alla de patienter som var med i projektet 
men de har inte använt programmet så mycket, de kolla inte på det. 

De söker alltid genom Ap-dos, eller med personnumret. 

Förberedda för läkarbesök. Analysera tillsammans med doktorn. 

De fyller in besvärsskattning på papper och de mata inte in den i 
programmet. 

Om Fas20 frågeformulär: ”Det har vi gjort vid sidan om.” - ”Jag 
tror inte att vi har den.”! 

Mer om Fas20: ”Har jag det på pappret så ta jag med inte till att 
lägga in det på datorn, jag tycker att jag har den redan.” 

Deras avvikelse program är väldigt krångligt och inte överskadligt. 



Mälardalens Högskola  IDT  Donal Freeney  VT 2010 
 

Sida 60 av 70 
 

Fråga (Tomas): ”Du logga in på programmet, tar den från Ap-dos, 
lägga in det, sedan kommer över till doktorn, och sedan logga ut?”  

”Precis”. 

Det kunde vara bra att ha livskvalitets formulär in i programmet. 

De använder inte programmet så mycket, de sitter inte in i det men 
logga in bara ner doktorn vill se en patients medicinslista. 

”Vi använder det bara som hjälpmedel till själva när doktorn ska 
komma, det är ingenting som vi sitter och jobba i hela tiden, inte i 
nu läget.” 

Fråga: Om programmet var en magisk låda som kunde göra vad 
som helst? 

Skulle vara bra att ha en lista över din egen patienter, alfabetisk 
ordnad. Det skulle vara lätt att få upp ”Mina patienter”, snabbt kan 
få upp hans medicin och biverkningar.  

De har ungefär 100 patienter. De får mycket information från 
personalen. De har ansvar för 15 till 20 patienter men de har inte 
alltid så mycket kontakt med dem. 

En del skjuter sig själv, och då är deras medicinslista nästan helt 
okänt för oss. 

Hon kan inte tänka på någonting som är riktig dåligt med 
programmet. 

Det är bra att det finns ”relativt få moment” i programmet, inte för 
mycket att klicka på, inte för många delar i det. 

Det är många moment för de, att kolla på e-dos, kolla med 
journalen, kolla med doktorn. 

De har en journal som heter Prokapita. 

’Journal Data Lagen’ beskriver rätt mycket. 

Hon frågar om det inte går att koppla ihop Prokapita och MiniQ. 

Modellen för det nya systemet skull vara Outlook, det skulle 
fungera så lätt som en vanlig email program. 
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Bilaga 5b 

Intervju QP2     Läkaren       
2010.04.21 
 

Kommer in I programmet, han öppnar den på morgonen så han har 
det liggande redan på skrivbordet – den lilla “Q”. 

Han har en patientlista från ”Journal 3” för varje dag med hans 
schema. Då måste han klicka på patientens namn i Journal 3 och 
sedan högerklicka för att öppna MiniQ. 

Han måste välja patient först från Journal 3, från sin tidbok. 

Den vanligaste han göra, kolla på läkmedel för analys och stod och 
länkar till relevanta delar av Fass boken. 

Han går in från Journal 3 eller Ap-dos eller E-dos, han godkänner 
läkemedelslista och kollar på analysen. 

*I det exempel som han visade missade programmet en dubbling av 
medicin i ”Kalle Kranks” lista. 

*Han kollar på listan i analys del av programmet, och vill ta bort en 
av medicinerna på listan, men det går inte, han är tvungen att gå 
tillbaka till medicins lista för att ta bort den. 

Han tänker att Bas-listen är bra, och bra att ha i Mini Q, han 
använder ”alternativ” funktion också. 

Citat om system han hade: ”Det var så mycket krång med den”. 

Citat Om Mini Q: ”Jag försöker att använda det dagligen, men, som 
jag nämnde förr, det är inte alltid man hittar patient som behöver 
det.” 

Han använder MiniQ bara för de patienter som äter mycket 
mediciner, och kolla inte på programmet om han ska ger en patient 
något som t.ex. en kräm för exema. 

Enligt honom är det ”polifarmaci” om man äter flera än fem olika 
mediciner. 

Det är inte alltid man har tid att gå och läsa upp mediciner i Fass 
boken eller Journalen. Därför tänker han att länkar till relevanta 
delar av den i MiniQ är mycket bra. 

Han använder inte de andra funktionerna i programmet. Han ville 
använda LRP men det var inte tillgängligt när de testade 
programmet. 
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Han tycker om ”Remis” funktionen, men har aldrig hade chans att 
använder den. 

Statistik har han aldrig använt heller. 

Frågeformulär (Fas 20). De har använt frågeformuläret mycket, men 
på papper. Sjuksköterska har gjort det men de mata inte in data från 
det i programmet efter, de använder alltid den på papper. 

De sitter med patienten och sjuksköterska och fyller i Fas 20 på 
papper, de väger patienten, och kolla på Crea – njurfunktion. De 
använder programmet sedan om det behövs. 

De var med i den national programmet som heter Selma. De var 
bäst i test. Men det var för många kocker. 

Han tycker om Fas Ut boken också, som handlar om hur man säkert 
ta bort mediciner. 

Han söker aldrig patienten direkt i Mini Q. Programmet är mer som 
ett verktyg åt sidan. Han kommer alltid in genom Journal 3 eller 
Ap-dos. Han tänker att det är dubbelt jobb om man måste mata in 
allting i både journalen och Mini Q. 

Han jämföra Mini Q med en miniräknare. Det är mycket lättare att 
göra matematik med mini räknare än det är att göra det på papper. 
På samma sätt är det lättare att använda Mini Q för att hitta 
relevanta delar av Fass boken i stället för att slå upp allting 
manuellt. 

Han vill ha njure funktion och vikt inskrivande automatisk in i 
patientens info. Vill inte göra det varje gång manuellt. 

Han vill inte logga in igen i MiniQ varje gång han använder det. Det 
skulle vara interagerat in i systemet så att den kopplas lättare från 
Ap-dos eller Journalen. Han ville inte bli tvungen att logga in varje 
gång han byter patient. 

Han vill inte behöva välja aktivt att lada in patients lista i MiniQ, 
det skulle göras automatisk. Kanske om programmet körs hela tiden 
med att söka upp listan till vilken patient han jobba med just nu i 
Journalen eller Ap-dos. 

Citat om tidsbrist: ”Vi har 30 minuter, och det går fort.” 
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Bilaga 6  

Användbarhetstest på Webb-MiniQ   
 

Tack för att du delta i vår undersökning. Vi vill att du i programmet 
ska utföra dessa följande uppgifter. Vi vill veta hur användarna 
tänker och vad de upplever som problem med programmet, därför 
ber vi dig om att berätta vad du gör samtidigt som du gör det, detta 
skulle hjälpa oss mycket. 

Del 1 
 

1. En E-dos sida står redan öppet på skärmen, kan du nu öppna 
Webb-MiniQ - genom att klicka på ”Q” symbolen i 
verktygsfältet. Patienten är en man med födelseår är 1922, 
och tillhör ”testenhetenQP”. Inloggningsnamn och passord 
får du av oss. 
 

2. Få upp patientens läkemedelslista i MiniQ och godkänn den. 

 

3. Få upp analysen av läkemedelslistan och nämn en medicin 
som är en långverkande bensodiazepin.               ( Patienten 
är född 1922, väger 72kg, och har s.krea värd av 95). 

 

4. Vad kan programmet berätta om just denna medicin för dig, 
kan du hitta relevant information om den i programmet? 
Vad verkar klickbart, hur kommer man åt informationen? 
 

5. Ta bort den medicinen från läkemedelslistan och godkänn 
den. 
 

6. Gör en anteckning i programmet om borttagningen i LRP-
listan. 
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Del 2 

 

1. Öppna läkemedelslistan för Kalle Karlsson från Enebacken i 
Webb MiniQ från ”Startsidan”.  

 

2. Öppna Analysöversikt för patienten. 

 

3. Fyll i en ny besvärsskattning för honom enligt bifogad 
besvärslista, och spara den. 

 

Besvärslista 
 

Yr    Små 

 

Sover dåligt     Stora 

 

Ont i magen     Små 

 

Dålig aptit   Måttliga 

 

Muntorr    Stora 

 

Hjärtklappning  Måttliga 
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Bilaga 7 

Mini Q ASQ 
1. Överlag så tycker jag att programmet var lätt att öppna från ”E-

dos” sidan 
2. Jag upplevde att ingressen till programmet från ”Startsidan” var 

lätt och enkelt 
3. Jag upplevde att ingressen till programmet från ”Startsidan” var 

onödigt komplicerat  
4. Överlag så tycker jag att läkemedelsanalysen var enkel att hitta 
5. Jag upplevde att läkemedelsanalysen var lättbegripligt 
6. Överlag så tycker jag att läkemedelsanalysen var 

överkomplicerat 
7. Jag upplevde att det var lätt att ta bort en medicin från listan 
8. Jag upplevde att det var lätt att anteckna i programmets LRP-

lista 
9. Jag upplevde att programmet tillhandahöll relevant och 

lättbegriplig information 
10. Att fylla i besvärsskattningen var lätt och enkelt 
11. Att spara och uppdatera besvärsskattningen var lätt och enkelt 
12. Överlag så tycker jag om programmets utseende: 
13. Jag upplevde programmets struktur som logisk och konsekvent 
14. Överlag så är jag nöjd med hur enkelt det var att använda 

programmet 

Alla frågor svaras på en skala från 1 till fem där 1 betyder ”Håller 
med” och 5 betyder ”håller inte med”. 
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Bilaga 8a 

  
Startsidan med sökfunktion och ”Att göra lista” Startsida, med sökresultat efter att användaren klickat på 

”Sök” 

  
Patientuppgifter, denna syns när man klickat på ett sökresultat. 
Här kan man välja mellan att gå in i tidigare ärenden, skapa 
nytt ärende eller att ändra patientuppgifterna 

Användaren har laddat in en läkemedelslista från e-dos / 
journal3 alternativt öppnat ett befintligt ärende.  Här kan 
användaren verifiera läkemedelslistan och patientdata 
genom att klicka på godkänn och analysera. Eller gå direkt 
in i patientdata för att titta på eller editera den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 8b 
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z   
Här har användaren klickat på godkänn och analysera och får 
då upp analysöversikten tillsammans med kvalitetsutlåtandet. 

Här har användaren klickat på edit/redigera och får då upp 
all information om läkemedelslistan och kan redigera den. 

  
Här har användaren gjort en ändring i läkemedelslistan och 
tillfrågas om denne vill göra en anteckning om det i LRP-listan 

Användaren svara ja, och får då upp LRP-listan där 
medicinen som tagits bort, eller på annat sätt ändrats, redan 
är ifylld.   

  
Här har användaren antecknat i listan, varpå ett till list-element 
framträder. 
 

Här har användaren klickat på spara LRP, denne kommer då 
tillbaka till edit/redigera läkemedelslistan 
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Bilaga 8c 
 

  
Här har användaren klickat på hämta ny lista, programmet 
frågar var man hämta läkemedelslistan ifrån. Senaste stället 
man hämtade en läkemedelslista ifrån står överst i li listan och 
är markerad. 

Ny lista har hämtats och användaren ombed verifiera listan 
och patientdata för att få fram analysen. Alternativ kan 
användaren gå in i patientdata och titta/editera den. 

 

 

Användaren valde att gå in i symtomskattning, varpå den 
kommer upp som en pop-up som tar upp hela sidan. 
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Bilaga 9a 
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Bilaga 9b 
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