
 

  

Examensarbete 

Gränssnittsdesign för 

videocentrerad  

online-rådgivning 
- Utformad efter frågeställarens och rådgivarens 

olika användarroller 
 

 

Författare: Erica Nilsson 

Termin: HT12 

Examinator: Anders Gerestrand  

Handledare: Martin Östlund 

Ämne: Medieteknik 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2ME10E 



 

2 

Abstrakt 
Följande arbete är en designstudie som har, utifrån information som tagits fram från 

litteratur, tidigare undersökningar, intervjuer och personas, utvecklat ett designförslag för 

en online rådgivningstjänst, som är anpassad efter de olika användarrollerna, frågeställare 

och rådgivare, utefter den kunskap som användarna har kring ämnet men också av att 

använda webbtjänsten. Syftet med studien var att ta reda på hur gränssnitten kan utformas 

för att uppfylla de mål som respektive användarroll har med att använda tjänsten. 

Designförslaget har tagits fram som en del av ett större projekt där cancerpatienter har 

möjlighet att låna hem en iPad som ska fungera som en tillgång till information och vara 

ett kommunikationsmedel, framförallt vid den vänteperiod som inträffar efter patienten har 

fått besked om behandling, fram tills behandlingen börjar, då det inte förekommer några 

regelbundna läkarbesök. Den del som arbetet har involverats i handlar framförallt om en 

webbtjänst där cancerpatienter möjlighet till att titta på färdiginspelade informationsfilmer 

som förklarar hur behandlingen går till, och därefter kunna samtala med en sjuksköterska 

om det har dykt upp några eventuella frågor. Användarna har möjlighet, som 

kommunikationsmedel, att använda ett videoverktyg som har varit i centrum av designen 

eftersom det kan användas för att underlätta kommunikationen mellan användarna, där 

videoinformationen, som bifogas från de befintliga videoklippen, kan förtydliga 

användarens meddelande. Rådgivaren är i behov att ett gränssnitt med tillräckligt med 

funktioner för att informationen till frågeställaren ska överföras på ett så tydligt sätt som 

möjligt, vilket i designförslaget har gjorts med fler steg i videofunktionen. Designförslaget 

för frågeställarens gränssnitt har testats enskilt med fem olika deltagare, genom en prototyp 

som utvecklades med hjälp av HTML5, Css och Javascript, där deltagarna fick interagera 

med prototypen och sedan svara på intervjufrågor. Resultatet har visat att för frågeställaren 

är det viktigt att undvika ett komplicerat gränssnitt med för mycket funktioner och istället 

inrikta utformningen enkelt med tydliga textbeskrivningar och visualisering av de 

klickbara elementen, för att användaren ska kunna använda tjänsten och förstå vilka delar 

som går att interagera med, utan att bli irriterad eller lägga ner onödigt mycket tid för att 

lära sig hur det fungerar, som annars kan resultera i att de väljer att inte använda tjänsten. 

Abstract 
The following essay is a design study which has developed a design proposal for a online-

counseling service by information from literature, earlier analysis, interviews and personas 

which is suited for the user roles, questioner and advisor by their subject skills and by 

knowledge of the web service. The aim with the study was to investigate who the 

interfaces would be designed to accomplish the goals that the respective user role have 

when using the service. The design proposal is a part of a larger project where patients, 

diagnosed with cancer have had the opportunity to borrow an iPad which will work as a 

source of communication when there are no ordinary visits. The part where this work is 

involved in is a web service where patients have the opportunity to watch pre-recorded 

videos about the medication and may discuss potential questions with a nurse. The users 

have the opportunity to use a videotool as a mean of communication, which has been in the 

center of the design because it can be used to ease the communication between users. The 

video information which is attached from the existing videos can clarify the users 



 

 3 

messages. The advisor is in need for an interface with a sufficient amount of functions to 

clarify the information who is sent to the questioner. In the design proposal it has been 

made by a larger number of steps for the video function. The design proposal for the 

questioner's interface has been tested individually with five different participants through a 

prototype implemented with HTML5, Css and Javascript. The users integrated with the 

prototype and later answered some questions through an interview. The result showed that 

it is important to avoid a complicated interface with a large number of functions for the 

questioner. Furthermore, a simple interface design with clear descriptions and visualization 

for the clickable element is necessary. If the questioner is irritated and spend a lot of time 

on learning how the service works he or she may choose not to use the web service. 
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1 Introduktion 

Designförslaget som har tagits fram är tänkt att användas som ett grundläggande material i 

ett större forskningsprojekt som är ett samarbete mellan avdelningen för 

strålningsbehandling på Länssjukhuset i Kalmar och eHälsoinstitutet vid 

Linnéuniversitetet. Förslaget är tänkt att demonstrera hur gränssnitten för olika användare 

kan designas vid videocentrerad webbaserad online-rådgivning, med hänsyn till de olika 

förutsättningar och roller som frågeställare respektive rådgivare har i detta sammanhang. 

Syftet med rådgivningstjänsten är att användarna ska kunna nyttja video för att förtydliga 

sina textmeddelanden. Tack vare detta har rådgivaren goda möjligheter att exemplifiera 

och tydliggöra den information som ska besvara frågeställarens fråga. 

1.1 Bakgrund 

Vid hösten 2011 inleddes ett forskningsprojekt med syfte att erbjuda patienter som har fått 

diagnosen bröstcancer en möjlighet att ta del av information och vägledning för att ge dem 

ett känslomässigt och teoretiskt stöd i samband med deras behandling och förberedelser 

inför den, därav har projektet fått namnet: "Digitala surfplattor som stöd vid 

strålbehandling av cancerpatienter". Grundare för projektet är enheten för 

strålningsbehandling på länssjukhuset i Kalmar. 

 

Patienter som har fått diagnosen cancer och ska genomgå strålningsbehandling, har under 

sin sjukdomsperiod regelbundna möten med läkare och annan sjukvårdspersonal, men det 

finns också perioder då det inte förekommer så många möten. En sådan period inträffar 

från det att patienten har fått ett besked om behandling, fram tills behandlingen startar. 

Innan dess och efter är det en mer fullbokad period av möten, undersökningar och 

återkommande besök som gör att patienten är i regelbunden kontakt med personal, och har 

därför större tillgång till att få information. Under vänteperioden är dock patienten i extra 

behov av att kunna få information om behandling, samt få stöd som förbereder patienten 

både känslomässigt, men också fysiskt inför den kommande behandlingen. Tillgången till 

rådgivning av en professionell person är därför väldigt viktig. Huvudprojektets mål är att 

ge bröstcancerpatienter som ska genomgå strålningsbehandling en möjlighet till att, med 

hjälp av iPad, få tillgång till mer information och behålla kommunikationen med 

sjukvårdspersonal under den här perioden. Vid terapeutisk rådgivning kan klienten också 

vara i behov av att få samtala med en terapeut vid andra tillfällen utöver de ordinarie 

mötena. 

 

1.1.1 iPad som informationskälla 
Cancerpatienter har i huvudprojektet fått möjlighet till att låna hem en iPad som ska 

fungera som ett kommunikationsmedel under den mindre intensiva perioden. Med tillgång 

till iPad kan patienten känna att det fortfarande finns en "kontakt" till sjukvårdspersonal 

som gör att information kan fås även om det inte är något fysiskt möte (Östlund 2012). För 

detta ändamål finns det en anpassad webbtjänst som har utvecklats i huvudprojektet och är 

designad för att användas på iPad där patienten kan ta del av information i text, ta upp 

frågor med sjukvårdspersonal via ett forum, fylla i enkätundersökningar och dessutom titta 

på informationsfilmer som visar hur behandlingen går till, vad som händer före och efteråt 
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(se figur 1). Webbtjänsten är utvecklad för att endast kunna användas på patientens iPad 

men är också oberoende av att patienten ska behöva använda ett användarnamn och 

lösenord för att ta del av tjänsten. 

 

 
Figur 1 Huvudprojektets redan befintliga webbsida med information om behandling. 

 

Axelsson (2012) har genom en undersökning med patienter och sjuksköterskor vid deras 

användning av iPad för projektet visat att både patienterna själva och sjuksköterskorna har 

uppskattat denna kommunikationsform, eftersom den har givit möjligheter till nya 

kommunikationstillfällen utanför de regelbundna besöken. Instruktionsfilmerna fungerar i 

det här fallet som en uppskattad informationskälla med anvisningar som förklarar 

behandlingens olika steg (se figur 2). Informationsfilmerna visar dessutom ett realistiskt 

perspektiv på behandlingens olika delar eftersom de är filmade på plats med verklig 

sjukvårdspersonal. Plattformen iPad som huvudprojektet använder sig har fått positiv 

respons både från personal och patienter. Fördelen med iPad, menar Axelsson (2012), är att 

den inte är svårstyrd, enkel att använda och förstå, lätt att förflytta, samt att dess "innehåll" 

kan anpassas så att enbart de väsentliga detaljerna visas för patienten. Vanligtvis då 

användare besöker en webbsida finns det risk att det uppstår problem med webbläsaren 

vilket kräver mer inmatning från användaren som gör att interaktionen kan bli svårare att 

hantera, men eftersom innehållet på iPad kan inriktas på informationen, kan de problemen 

undvikas och patienten har istället möjlighet att enbart koncentrera sig på webbtjänstens 

huvudinnehåll (Axelsson 2012). 
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Figur 2 Den existerande webbsidan med färdiginspelade instruktionsfilmer. 

 

1.2 Videokontroll för att fördjupa information och förtydliga 

kommunikation 

Det kan fortfarande finnas obesvarade frågor efter det att patienten har tittat klart på ett 

videoklipp och eftersom videoklippen var, som Axelsson (2012) skriver, en "uppskattad 

mediaform", finns det möjlighet för videomediet att utnyttjas ytterligare genom att 

förslagsvis erbjuda patienten rådgivning online som är inriktad på videoklippen, vilket ger 

möjlighet till att besvara dessa frågor, samtidigt som videoklippens innehåll kan förtydliga 

kommunikationen mellan patient och sköterska. Eftersom patienten inte heller behöver 

befinna sig på sjukhuset, kan det också resultera i att patienten känner sig mer lugn och 

bekväm (Haberstroh et al. 2007 s. 277). 

 

Utgångspunkten för mitt arbete är de riktlinjer som huvudprojektet har givit mig, där ett 

designförslag för en rådgivningstjänst som tillåter patienten att samtala med en sköterska 

online, samt att använda innehållet i instruktionsfilmerna som ett 

informationsförtydligande verktyg är tänkt att utformas. 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att utforma gränssnitten för en rådgivningstjänst med 

videoinformation som kommunikationsförtydligare, med hänsyn till frågeställarens och 

rådgivarens olika roller, som i det specifika fallet är patient respektive sköterska. Det är 

viktigt att anpassa gränssnittet efter patientens och sköterskans användarroller men också 

efter den rådgivningssituation som användarna befinner sig i. Betydelsefullt för arbetet är 

också att kunna styrka mina designval genom att föra anteckningar på de beslut som tas i 

designprocessen. 

1.4 Frågeställning 

Den frågeställning som jag genom mitt arbete vill besvara är följande:  
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Hur bör användarnas gränssnitt, med hänsyn till frågeställares och rådgivares respektive 

användarroll och egenskaper, utformas vid en videocentrerad rådgivningstjänst för att 

uppnå användarnas mål vid användningen av tjänsten?  
  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer att inrikta sig på konversation enbart mellan en (1) rådgivare och en (1) 

frågeställare (one-to-one). 

 

2 Bakgrund / Teori 

2.1 Kommunikation, i olika former 

I verkligheten, den plats som alla individer existerar i, består en konversation av mer än en 

deltagare och när de för en dialog med varandra är detta kommunikation (Nofsinger 1999 

s. 3-5). Om kommunikationen istället utspelar sig i en online, datorinteragerad miljö delas 

den in i två olika grupper utvecklade efter konversationens egenskaper. I verkligheten sker 

deltagandet i en konversation i nutid, medan kommunikation som är online kan skilja när 

det gäller tempus. Dessa två grupper kallas för asynkron- och synkron kommunikation. Det 

finns dock en likhet mellan verklig och online kommunikation som innefattar vilken plats 

deltagarna befinner sig på under konversationen. Det kan vara på plats eller distans, och då 

det gäller online hör dessa faktorer i sin tur ihop med synkron eller asynkron 

kommunikation. Mu et al. (2003 s. 292) beskriver även en annan indelning där 

benämningen istället utgår från om webbtjänsten är interaktiv eller inte, författaren talar 

om "one-way" eller "two-way-instruction". Termen two-way är den som syftar på en mer 

"interaktiv" tjänst och är någonting som Östlund (2008 s. 50-51) också tar ställning till i sin 

undersökning där han menar att interaktivitet kan bidra till en "bra användarupplevelse". 

Luo et al. (2011) talar om en gruppindelning för alla de egenskaper som kommunikationen 

besitter. I deras studie utgår de från en grundläggande mall som förklarar hur sambandet 

mellan deltagarna i en konversation och tekniken ser ut. Luo et al. (2011) menar att 

utvecklaren kan ta hänsyn till de faktorer som framgår i modellen och använda sig av det 

under sin designutveckling. Faktorerna handlar framförallt om tids- och platsskillnader i 

olika former av kommunikation, liknande tidigare resonemang.    

 

2.1.1 Synpunkter kring online-rådgivning 

Online rådgivning är en viss form av online-kommunikation där en eller flera deltagare för 

en diskussion med rådgivare. Haberstroh et al. (2007) visar i sin undersökning, där de 

testar online-rådgivning i terapeutiskt syfte, att användare har olika åsikter om den 

kommunikationsmetoden. Haberstroh et al. (2007) beskriver både fördelar och nackdelar 

med en sådan online-tjänst. De nackdelar som deltagarna i undersökningen uppfattade 

orsakades till stor del av de tekniska egenskaperna med tjänsten, menar Haberstroh et al. 

Undersökningen använder sig enbart av en textbaserad chatt som kommunikationsmedium, 

vilket en del av deltagarna uppfattade som en ganska stor skillnad i tid jämfört med ett 

vanligt, verkligt möte. Bland annat kunde tidsskillnaden, "rytmen" orsaka att 
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konversationen blev försenad, medan andra deltagare uppskattade det (Haberstroh et al. 

2007 s. 276-277).   

 

De fördelar som undersökningen visade var att deltagarna uppskattade den utökade 

tillgängligheten som online-rådgivning gav. Den ger möjlighet till att erbjuda "hem-bundna 

personer med funktionshinder, klienter som flyttat [...], klienter som reser och de som bor 

på landsbygden" (Haberstroh et al. 2007 s. 280) rådgivning även om de inte kan ha ett 

direkt möte med rådgivaren. Deltagarna uppskattade detta men påpekade samtidigt att det 

fanns tendens till att de gjorde någonting annat, samtidigt som de samtalade med 

rådgivaren, eftersom det nu fanns möjlighet till att exempelvis ta en kort paus, gå iväg, och 

hämta kaffe (Haberstroh et al. 2007 s. 277-278).  

 

2.2 Gränssnittsdesign 

2.2.1 Användarroller och mål  

Användare av en webbtjänst tillhör inte alla samma grupp, vilket Cooper et al. (2007) 

förklarar genom att det finns tre olika typer av användare, som är indelade i hur deras 

erfarenhet av webbtjänsten ser ut. De med minst erfarenhet och som kanske aldrig tidigare 

har använt tjänsten kallas nybörjare och kan jämföras med nybörjare i exempelvis en sport 

(Cooper et al. 2007 s. 42). Från början kan nybörjaren inte alla regler, och det tar tid innan 

han/hon lär sig samtliga förutsättningar för att kunna spela riktigt. Det är därför viktigt att 

ha i åtanke vid design för nybörjare, att inte utveckla en tjänst som är för svår och 

komplicerad för denna användare, då kommer nybörjaren, precis som Cooper et al. (2007) 

skriver: "[...] överger den". En annan typ av användare som istället "kräver" motsatta 

egenskaper är expert. Förutsättningarna för denne användare är istället, tillräckligt med 

funktioner som kan underlätta användandet (Cooper et al. 2007 s. 47).   

Slutligen, den tredje gruppen intermediates, är ett "mellanting" mellan nybörjare och 

expert. De allra enklaste funktionerna i webbtjänsten är oväsentliga, medan användarens 

roll dock fortfarande inte har den kunskap, vana, för att använda de mest komplicerade 

funktionerna som experterna använder (Cooper et al. 2007 s. 42-45, 47-48).  

 

I en online rådgivningssituation finns det två olika typer av användare som kommunicerar 

med varandra och dessa två innehar någon av dessa roller som beskrivits ovan. Östlund et 

al. (2008 s. 50) använder ytterligare två beteckningar i samband med online rådgivning 

utöver nybörjare och expert men med en annan utgångspunkt, dessa är proffs och novis. 

Det är inte enbart kunskapen om tjänsten som avgör vilken sorts roll en användare har, 

Östlund (2008) menar att förutom detta så har också användarens kunskap kring 

diskussionsämnet betydelse. Vid medicinsk rådgivning är det sjukvårdspersonalen som har 

mest kunskap kring ämnet, vid utbildning är det istället läraren som kan ses som expert (se 

tabell 1 för översikt). Hursomhelst är det viktigt att gränssnittet är anpassat efter den roll 

som användaren har så att det inte blir frustrerande för användaren att utnyttja tjänsten. Det 

är viktigt att nivån i gränssnittet är rimligt anpassad för att stödja frågeställarna under deras 

inledande upplevelser och erfarenhet vid användningen av webbtjänsten för att de ska 

förstå hur tjänstens funktioner fungerar och få en enkel uppstart på deras användning 

oavsett hur vana de blir med tiden. 
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Tabell 1 En översikt över olika användarroller vid online-rådgivning utifrån Cooper et al. 

(2007) och Östlund et al. (2008) beskrivningar. 

 

 Frågeställare 

Novis/Nybörjare 

Rådgivare 

Proffs/Expert 

Intermediate 

Erfarenhet av 

webbtjänsten 

Har lite, eller 

ingen erfarenhet 

alls av att 

använda 

webbtjänsten. 

Kan använda de 

mest avancerade 

funktionerna. Är 

proffs i 

användandet av 

tjänsten.  

Har mer 

erfarenhet än 

nybörjare men är 

inte expert 

Kunskap i 

rådgivningsämnet 

Har ytterst lite 

eller ingen 

kunskap alls om 

ämnet 

Är expert på 

ämnet i fråga  

 

 

2.2.2 Gränssnittets utformning, betydelse för kommunikationen 

Gränssnittets utformning har betydelse för att kommunikationen ska fungera mellan de 

båda användarna, att information kan tas emot, förstås och att rådgivningen fungerar 

korrekt. Vronay et al. (1999) talar bland annat om olika nackdelar som kan förekomma vid 

en textbaserad chatt och som har en direkt inverkan på kommunikationen mellan 

användarna. Vronay et al. (1999) föreslår ett antal förändringar i chattgränssnittets 

utformning som han menar kan förbättra situationen för användarna. De faktorer som har 

en inverkan på kommunikationen i en chattkonversation handlar framförallt om det som 

Vronay et al. sammanställer i en lista, där samtliga punkter också har någon koppling till 

den skillnad som finns mellan verklig och online-konversation, samt att tekniken har en 

stor betydelse för att kommunikationen ska fungera. Faktorerna är följande: 

 

 Bristande igenkänning om vilken deltagare som skriver vad 

 

 Brist på information om vilket svar som hör till vilket meddelande 

 

 Ineffektivt skrivande 

 

 Brist på statusinformation 

 

 Brist på sammanhang i konversationen 

 

 Missförstånd i meddelanden 

 

 Onyttjande av chatthistoriken 

 

(Vronay et al. 1999, s. 20, översatt från engelska).   
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Förutom Vronay et al. (1999) så finns det även flera andra författare så som Mu et al. 

(2003) och Zinman & Donath (2009) som också beskriver gränssnittproblem på ett 

liknande sätt och tar även dem upp förslag på förbättringar. Vronay et al. och Zinman & 

Donath som båda inriktar sin studie på textbaserad chatt för ett liknande resonemang om 

att denna kommunikationsform är i behov av förbättring, eftersom mediet har tendens att 

bli för rörigt för användarna. Många av de lösningar som tas upp i Zinman & Donaths 

(2009) undersökning är uppbyggda på ett mer visuellt vis och de har bland annat i sitt 

chattgränssnitt lagt till funktioner för att ge användaren möjlighet att kunna ändra ett 

meddelande, till och med efter det har skickats (2009 s. 5). Visuella verktyg så som 

pekande pilar, upplysande meddelanden och ritverktyg är några exempel på deras många 

lösningsförslag. Ett av problemen med en textbaserad chatt som flertalet av författarna tar 

upp och som går att se i Vronay et al. (1999) lista är svårigheten med att avgöra vilka svar 

som hör till vilka meddelanden (Zinman & Donath 2009, Smith et al. 2000, Vronay et al. 

1999). Zinman & Donath (2009 s. 2) använder som tidigare nämnde grafiska element och 

deras lösningsförslag på detta problem är att koppla en pil till ett meddelande för att visa 

vilket meddelande det hör till. De har också i sin prototyp implementerat funktioner för att 

kunna "förflytta" meddelandena och byta ordning på dem (Zinman & Donath 2009 s. 5). 

Smith et al. (2000) illustrera en annan lösning där de istället kopplar de olika 

meddelandena och svaren direkt till varandra när de först skapas. De använder sig av en så 

kallad trådprincip, som liknar den "trädstruktur" som finns i ett forum, där svaren hänger 

samman med den "ursprungliga" frågan. Det verka dock som att, utifrån de användartest 

som Smith et al. gjorde, att detta typ av gränssnitt blev jobbigt för användarna eftersom de 

var "tvungna" att hålla koll på när ett nytt meddelande kom, eftersom de olika trådarna 

fanns på olika platser i konversation, men deltagarna menade samtidigt att 

"diskussionerna" hölls igång lättare (Smith et al. 2000 s. 103-104). Sammanfattningsvis har 

många undersökningar visat att placering av textmeddelande och dess tillhörighet är ett 

problem i just chattgränssnitt.  

       

2.2.3 Kombination av olika medier och synkroniserade användarfunktioner   

Mu et al. (2003) har i sin undersökning tagit upp en del lösningar för gränssnittet som de 

kallar smartlinks, där de sammankopplar olika "kommunikationsmedier" med varandra, 

bland annat chatt och videoklipp. De visar bland annat exempel där chatt och videoklipp är 

sammankopplade via länk och där länken visar den tidpunkt i videoklippet som är 

synkroniserat. Mu et al. (2003) beskriver det som att länken innehåller information till en 

viss tidpunkt i videoklippet, som någon av användarna vill visa för den andra. Med hjälp 

av länken kan användaren spela upp videoklippet utifrån den tidpunkt som den andre 

användaren har angivit (Mu et al. 2003 s. 294). En av fördelarna med att använda en sådan 

metod för att visa samma videoklipp i de olika gränssnitten, är att det inte har någon 

betydelse vilket hasighet som användaren har på "internetanslutningen", utan funktionen 

ger möjlighet till att videosekvensen kan ses av alla (Mu et al. 2003 s. 295).    

 

Det finns många olika funktioner som skulle kunna utnyttja just synkronisering. Både 

Östlund (2008) och Zinman & Donath (2009) har i sina arbeten implementerat funktioner 

för exempelvis gemensam scrollning och de beskriver dessutom hur denna typ av 

scrollning kan vara till fördel för en annan av deras funktioner som lämpar sig bättre då 
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båda användarna befinner sig på samma "plats" i konversationen Zinman & Donath (2009 

s. 5). En annan funktion som Östlund (2008 s. 55) har implementerat i sitt arbete är en 

metod som gör att samtliga användares kontroll över en "3D-instruktionsbild" sker 

samtidigt, vilket Östlund menar förtydligar kommunikationen genom att det låter 

deltagarna tydligare beskriva vad de syftar på och vad de menar. 

 

Webbtjänster med synkroniserade videofunktioner 

Det finns webbtjänster som tillåter användare att titta på videoklipp tillsammans med andra 

användare live. Ett exempel är "Google hangout" som ger användare möjlighet till att spela 

upp videoklipp från Youtube och lägga till i en "gemensam spellista" (Google 2012). 

Samtliga kontroller förutom volymändring kan påverkas av varje deltagare i 

konversationen. De olika förändringarna/styrningarna är synkroniserade, så om en 

användare gör något så förändrar detta även videoklippet för de andra användarna (Google 

2012). Google hangout är dock inte utvecklat för en rådgivningssituation utan tanken med 

tjänsten är istället att den ska interagera flera användare i ett underhållningssyfte.    

 

2.2.4 Feedback på användarens aktivitet och webbsidans interaktivitet 

Vronay et al. (1999) skriver om vikten av feedback genom att bland annat förklara att vid 

tillfällen när det saknas respons som visar användarens deltagande kan det resultera i att 

konversationen påverkas, vilket författarna menar kan förebyggas om någon form av 

respons eller feedback ges till användarna, genom exempelvis olika färg- eller 

nyansskiftningar (Vronay et al. 1999 s. 22).  

 

Haberstroh et al. (2007) skriver också om feedback, att det både fanns deltagare som ansåg 

att det var positivt med en konversation utan feedback medan andra såg det som negativt, 

framförallt därför att deras kontakt med rådgivaren blev begränsad eftersom de bara kunde 

samtala med varandra via text. Deltagarna menade att eftersom de inte kunde se den 

rådgivare som de pratade med, gjorde detta att de inte kände sig lika "säkra" eller 

"bekväma" i diskussionen, eftersom de inte fick någon klar bild av vilken personen de 

pratade med var. Det är också viktigt att poängtera att det fanns en del av deltagarna som 

uppskattade det här sättet att föra ett samtal på, då diskussionen inte kändes lika 

"ansträngd", utan mer "spontan" (Haberstroh et al. 2007 s. 275-276). Utifrån den 

undersökning som Haberstroh et al. har gjort går det att se ett samband mellan feedback 

och den skillnad i tid eller "rytm" som finns vid en online-konversation. Båda faktorerna 

hör ihop med varandra eftersom tidsskillnaden gör att antalet skickade meddelande i 

konversationen blir ojämn, och utan någon visuell feedback på deltagarnas aktivitet gör 

detta att en del meddelanden avbryts av andra. Användaren går helt enkelt miste om vad 

den andre användaren gör och är då osäker på om svaret/frågan har kommit fram och om 

den andre deltagaren är där och har för avsikt att svara (Haberstroh et al. 2007 s. 276). 

 

Det finns också andra former av feedback som är viktiga i ett gränssnitt. Det är viktigt att 

de funktioner i en webbtjänst som är "klickbara" urskiljer från det övriga innehållet på 

webbsidan eftersom användaren måste få information om att det går att interagera med 

denna del för att kunna uppfatta funktionen. Cooper et al. (2007 s. 386-388) menar att det 
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finns tre olika metoder för att tala om för en användare att "den här funktionen går att 

ändra eller göra någonting med". Två av de metoderna får vi utesluta i det här 

designarbetet eftersom de är anpassade efter en muspekare, vilket inte går att använda på 

touch-gränssnittet. Båda metoderna innebär att funktionen ändras visuellt när användaren 

för en muspekare över. Den slutliga metoden innebär istället att funktionen i sig är visuellt 

designad, vilket gör att den ser ut som en "klickbar yta", exempelvis en knapp som har de 

konturer som för oss människor ser ut som en "3d-bild" av objektet. Cooper et al. (2007) 

diskuterar också utifrån en annan författare vid namn Norman hur utvecklaren, med olika 

verktyg som exempelvis belysning och skuggning,  kan åstadkomma så att ett objekt får 

denna egenskap, att ser mer verklig ut. Dess "affordance", gör att vi som användare förstår 

att vi kan interagera med det, eftersom vi referera till det så som det ser ut "i verkligheten" 

(Cooper et al. 2007 s. 282-285).    

 

2.3 Webbdesign 

2.3.1 Html 5 - Ger möjlighet att lägga till videoklipp direkt på webbsidan  

HTML används för att designa webbsidor och med den nya HTML-standarden har en 

uppsjö av funktioner tillkommit. En av dem är video-funktionen som innebär att det inte 

behövs någon extern videospelare längre för att spela upp ett videoklipp på webbsidan, 

vilket krävdes tidigare. Videotaggen, "<video>", läggs till i koden likt ett vanligt element 

och det finns sedan olika videokontroller (start, stopp, paus och en tidslinje) som kan styras 

med hjälp av JavaScript (W3school 2012). HTML 5 stöds dessutom av större delen av alla 

webbläsare men för att det ska fungera ordentligt är webbläsaren beroende av rätt sorts 

videoformat (Wisniewski 2011), som är begränsade till Ogg, WebM och MP4 (W3school 

2012). Eftersom JavaScript gör det möjligt att styra de olika videokontrollerna behöver 

utvecklaren inte använda sig av de originalkontroller som finns som standard då 

videoklippet skapas, utan han/hon kan välja att lägga till egna knappar som fungerar som 

start eller stopp med mera. Det går också att ta emot värden från videoklippet, exempelvis 

hur långt det är eller vid vilken position uppspelningen befinner sig. Möjligheten att lägga 

till ett videoklipp, inbäddat på webbsidan är en fördel i användningen av ipad, eftersom en 

separat videouppspelare inte behöver användas, vilket det annars hade resulterat i att 

användarna hade blivit "bortkopplade" från webbsidan varje gång ett videoklipp startar.    

 

2.3.2 Huvudprojektets kanalsystem 

Huvudprojektet har utvecklat ett kanalsystem som kan användas för att skicka data mellan 

två olika användare genom att kunna utföra "push-kommunikation mellan olika 

plattformar" (Östlund 2012). Systemet är uppbyggt som en kanal där data kan skickas och 

tas emot med hjälp av en teknik som kallas JSONP och long-polling, även kallad Comet. 

Det innehåll som skickas till en kanal fördelas automatiskt och det sker direkt en "push" till 

de lyssnare som kopplat upp mot kanalen och "det krävs inget plugin eller annat stöd än 

standard http-kommunikation" (Östlund 2012). Kanalsystemet kan bland annat användas 

för att skicka synkroniserings- eller chattmeddelanden mellan olika klienter (Östlund 2012) 

(se bilaga 3 för ytterligare beskrivning om hur kanalsystemet har använts i prototypen). 
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2.3.3 Anpassningar för iPad som plattform 

Att använda iPad som plattform för en webbtjänst ger en del fördelar, bland annat menar 

Axelsson (2012) att plattformen är lätt att interagera med, men det finns också faktorer 

som utvecklaren måste ta hänsyn till då webbtjänsten utformas. En del av dem är mer 

kodmässiga begränsningar som inte fungerar på iPad så som "drag-and-drop-funktionen" 

som innebär att användaren kan dra ett objekt till en annan plats på sidan. Videomediet i 

HTML 5 har en inbyggd kontrollpanel med bland annat olika knappar och tidslinje för att 

kunna interagera med videoklippet. För iPad kan dock inte "seeking-funktionen" användas, 

som innebär att tjänsten kan kontrollera om användaren håller på att spola i ett videoklipp, 

därför är den inbyggda tidslinjen inte lika användbar på iPad-plattformen. 

 

I samband med den valda plattformen måste också hänsyn tas till i vilken vinkel den 

används, eftersom det för användarna finns två olika möjligheter att hålla iPaden, antingen 

i horisontalt eller vertikalt läge. Det är därför viktigt att designen anpassas oavsett i vilket 

läge användaren interagera med tjänsten. Preston (2012) skriver bland annat att designen 

kan anpassa sig på detta sätt genom att "länka till olika css-filer", som ändras beroende på i 

vilken vinkel iPaden används (Preston 2012 s.45-46). Detta kan göras genom att lägga till 

"(orientation:portrait/landscape)" i css-anropet, så att css-filerna byts ut automatiskt och 

ingen komplicerad kod behöver därför användas. På så vis behöver webbdesignern enbart 

utforma två olika css-filer som är anpassade efter specifik vinkel.         
    

3 Metod 
Under arbetet har jag använt en metod som består av: 

 

 Litteratur- och informationsläsning samt intervjuat kontaktperson för 

huvudprojektet 

 

 Designat förslag, utifrån källor och användning av personas 

 

 Diskuterat designval med kontaktperson från huvudprojektet, fått feedback 

 

 Bearbetat feedback och vidareutvecklat! 

 

 Genomfört användartester och utvärdera resultaten 

 

3.1 Utvecklandet av designförslag 

3.1.1 Skriftliga källor och information som har använts för designarbetet 

Olika källor så som vetenskapliga artiklar, böcker och webbsidor, har använts i arbetet för 

att, genom vidare utveckling, få fram ett designförslag på hur gränssnitten vid online-

rådgivning med videostyrning, kan anpassas efter rådgivare och frågeställare.  
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Källorna har varit viktiga för att:  

 

 Identifiera olika användarroller  

 

 Se vilka undersökningar som tidigare gjorts  

 

 Ta reda på vilka fördelar respektive nackdelar som andra författare har upptäckt 

kring online konversation  

 

En hel del av de argument som författarna har diskuterat kring chattgränssnitt, så som 

feedback har även kunnat anpassas till detta arbete med videoverktyget som fokus, med 

vissa ändringar. Mu et al. (2003) förslag med "smartlinks" har varit väldigt användbara för 

designutvecklingen, eftersom de fördelar som deras metod har visat, förbättrade 

möjligheten till att "människor med sämre internetuppkoppling kan ta del av 

videomaterialet" (Mu et al. 2003 s.295), vilket har gjort att mitt designförslag för 

videokontrollerna har vidareutvecklats på ett liknande sätt. 

3.1.2 Intervjuer 

Den information som har använts för att ta fram ett designförslag har också tillämpats från 

muntlig källa, via intervjuer med kontaktperson från huvudprojektet (Östlund 2012). Tack 

vare den expertis som kontaktpersonen har haft kring det specifika fallet, har det hjälpt mig 

att (Östlund 2012): 

 

 Ta reda på fakta för vilka förutsättningar som gäller vid medicinsk rådgivning  

 

 Identifiera de olika rollerna som sköterska och patient har  

 

Informationen har varit viktig för att förstå vad sköterskan och patienten vill få ut och vilka 

krav det ställer på en rådgivningstjänst. Det blev en tydligare bild av det medicinska fallet, 

samtidigt som litteraturen gav ett mer övergripande perspektiv på rådgivningssituationer. 

Intervjuerna inträffade vid olika tidpunkter under arbetet, där syftet med intervjuerna inte 

enbart var att skaffa information om användarnas roller, utan de genomfördes också för att 

få feedback på designförslagen eftersom kontaktpersonen, utifrån sin kompetens, kunde 

avgöra hur pass användbar en funktion var, om den fyllde något syfte i designen. 

Bearbetningar har sedan gjorts i designförslaget utifrån den feedback som gavs (Se figur 3 

för en bild av designprocessen).  

3.1.3 Personas 

Jag har i arbetet med designförslagen utvecklat tre olika personas (se bilaga 1) som har 

varit till hjälp och haft en viktig roll för designutvecklingen av gränssnitten. Vanligtvis 

utvecklas personas genom att utföra studier och intervjuer med personer från den tänkta 

målgruppen men för det här designarbetet har informationen istället hämtats utifrån 

intervjuer med kontaktperson för huvudprojektet och det har bidragit till att personas ändå 

har kunnat användas som en del av designutvecklingen eftersom den kunskap som 

kontaktpersonen har kring användarna och den specifika situationen gör att informationen 

är användbar. Personas har haft som avsikt i detta arbete att fungera som ett designredskap 
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som kan nyttjas för att validera och utveckla gränssnittsförslagen, eftersom det då blir 

enklare att reflektera och dra "logiska" slutsatser om jag utgår från användare, definierad i 

en situation och analysera hur användaren möjligtvis skulle reagera i situationen och ta 

reda på vilka lösningar som är lämpliga att implementera i de olika gränssnittsförslagen.     

 

3.1.4 Anteckningar för designbeslut 
Beslut som har fattats gällande designförslagen har skrivits ner i anteckningar för att jag 

alltid under arbetet ska kunna vara medveten om varför jag har valt att utforma en funktion 

eller gränssnittet så, eftersom det för summan av arbetet är betydelsefullt att veta, för att 

styrka och visa förklaringar till mitt designförslag.  

 

 

 
Figur 3 Designförslag bearbetades och vidareutvecklades efter den feedback som gavs. 

 

Det är på detta sätt arbetet har fortsatt framåt genom olika moment, funktioner och idéer 

har skissats fram med hjälp av personas, scenarios och sedan bearbetats vidare, utifrån 

kommentarer av kontaktperson, tills den specifika idén har valts att implementeras i 

designen eller om förslaget har tagits bort. Den arbetsmetod som har utnyttjats är "iterativ", 

vilket många författare (Asztalos 2008, Berns 2004, Boivie et al. 2000 och Lundström & 

Gustavsson 2006) beskriver som ett tillvägagångssätt där utvecklaren utformar tjänsten 

genom "etapper" av bearbetning och vidareutveckling. En del av designförslagen har valts 

bort medan nya har växt fram och sedan vidareutvecklats till det slutliga designförslaget. 

 

3.2 Användartester 

För att utvärdera designförslaget för frågeställarens gränssnitt genomfördes användartest 

på fem personer där testet var indelat i två olika delar som bestod av en praktisk uppgift 

och sedan intervju. Målet med användartesten var att ta reda på hur designförslagets 

funktioner fungerade och om deltagarna ansåg att en sådan tjänst är användbar för 

cancerpatienter.  

3.2.1 Användartestens deltagare 

Användartesten gjordes enskilt med varje person och två av deltagarna hade lite mindre 

vana av att använda touch medan de andra deltagarna var mer vana vid ett sådant 

gränssnitt. Jag valde att namnge deltagarna: deltagare 1, deltagare 2, deltagare 3, deltagare 
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4 och deltagare 5 för att undvika namn men ändå kunna referera till var och en av 

användarna (se tabell 2). 

 

Tabell 2 En översikt över de deltagare som gjorde användartestet. 

 

 Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 

Ålder: 21 21 24 23 52 

Kön: Kvinna Man Man Man Kvinna 

Erfarenhet 

av touch-

gränssnitt: 

God vana God vana Mindre vana God vana Mindre vana 

 

3.2.2 Procedur 

I den första delen av testet fick deltagarna interagera med prototypen utifrån specifika 

uppgifter som jag gav dem. Innan testet startade förklarade jag för varje deltagare vad 

tjänsten är till för och vilket syfte den har i sitt sammanhang. De blev också upplysta om 

att användartestet var frivilligt, anonymt och endast till för att utvärdera designförslaget. 

 

Uppgifterna som deltagarna fick utföra handlade framförallt om att testa de delar av 

designen som har varit i fokus under arbetet. De ombeddes att: 

 

1. Välja ut ett videoklipp, starta det och sedan stoppa/pausa 

 

2. Starta en konversation med rådgivare 

 

3. Försöka att förtydliga sin fråga 

 

4. Testa videofunktionen 

 

5. Förklara vad de skulle göra om rådgivaren skickar över en videoposition 

 

Under testet kontrollerade jag också om deltagarna uppfattade skillnaden i gränssnittet då 

det finns och inte finns en rådgivare tillgänglig samt om de såg att knapparna i videodelen 

inte fungerar om användaren inte har valt ett videoklipp. Jag frågade även om deltagarna 

förstod vad frågetecken-knapparna som fanns placerade i gränssnittet hade för funktion.  

 

Under tiden som testet pågick bad jag deltagarna att förklara "vad de gjorde och varför det 

gick till väga så" för att lösa uppgiften, precis som Benyon (2010 s. 233) föreslår borde 

finnas med i ett användartest. Benyon (2010 s.154) menar, genom att användaren "tänker 

högt" och beskriver sina tankar så ger det extra "detaljer" och feedback kring designen.  

3.2.3 Upptagning av information 
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Inspelning av användartestet 

Användartesten filmades med en videokamera för att informationen skulle kunna sparas 

och användas under bearbetningen av resultatet. Kameran hade fokus på iPaden så att jag 

tydligt kunde se vilka knappar och funktioner som användaren använde sig av. 

Intervjuer med användarna 

Jag kompletterade sedan testet genom en intervju med respektive användare för att få mer 

information om deras kommentarer kring designförslaget. Intervjufrågorna (se bilaga 2 för 

fullständiga intervjufrågor) utgick från vilka tankar deltagarna fick under testet gällande: 

  

 Enkelhet i designen 

 

 Storlek på knappar och andra klickbara element 

 

 Antal funktioner 

 

 Feedback 

 

 Videofunktionen och dess syfte 

 

 Asynkron eller synkron lösning 

 

 Cancerpatienters användning av tjänsten 

 

 Om tjänsten är användbar i andra situationer 

 

 Svårigheter med designen 

 

 Förslag på förbättringar  

 

Samtliga intervjuer spelades in för vidare bearbetning. 

3.2.4 Bearbetning av resultat 

Efter att samtliga användartester var genomförda analyserade det material som spelats in 

med videokamera från testerna för att utvärdera deltagarnas interaktion med prototypen 

och hur/om de klarade av uppgifterna. De inspelade intervjuerna lyssnade jag också 

igenom och sammanställde för att slutligen dra slutsatser kring vad som är positivt med 

designen och vilka ändringar som kanske behöver göras. 

3.2.5 Implementerade funktioner 

Större delen av de funktioner som skulle utvärderas på frågeställarens gränssnitt var 

implementerade då användartesten gjordes. Den funktion som gör om tidspositionen i det 

skickade chattmeddelandet till en länk som användaren kan klicka på, var dock inte 

implementerad under testtillfället men dess utformning gick ändå att testa eftersom jag 

förklarade för deltagaren att den var tänkt att se ut som en länk. Efter användartestet 
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implementerades dock funktionen så att den fungerade (för en mer teknisk beskrivning se 

bilaga 3). 

4 Resultat 

4.1 Prototypen - specifik situation med chatt och videoöverföring som 

kommunikationsmedier 

Det designförslag som har tagits fram illustreras med hjälp av en prototyp som består av en 

webbsida med instruktionsfilmer som patienten har möjlighet att titta på. Patienten kan 

med hjälp av en textbaserad chatt föra en live konversation med en sköterska för att få svar 

på sina frågor. Tanken är att videomaterialet ska fungera som ett extra verktyg, vilket 

innebär att rådgivaren har möjlighet att förtydliga sina svar och frågeställaren att förtydliga 

sina frågor, genom att skicka över videopositioner via ett chattmeddelande, som kan bidra 

till förbättrad kommunikation. Prototypen är fristående och anpassad för att användas på 

iPad med fokus på gränssnitten och videoverktyget, utifrån rådgivarens roll som expert och 

frågeställarens roll som nybörjare (se figur 6 och 7).  

 

 
Figur 6 En bild från frågeställarens gränssnitt. 
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Figur 7 En bild från rådgivarens gränssnitt. 

4.1.1 Identifiera användarnas roller och mål med gränssnitten 

Med utgångspunkt från huvudprojektet är rådgivaren en legitimerad sköterska som är 

specialiserad på just cancerbehandling. Hennes kunskaper kring ämnet och användandet av 

webbtjänsten gör att hon kan ses som expert och professionell. Sköterskans syfte och mål 

med användandet av tjänsten utgår inte enbart på att svara på de frågor som patienten 

ställer, utan också att vara där som ett "stöd", vilket i det här fallet kan innefatta olika 

former. Östlund (2012) nämner bland annat att stödet innebär att finnas där känslomässigt 

för patienten, men också att "förbereda" patienten på den kommande behandlingen.   

 

Patienten eller frågeställaren kan istället ses som en nybörjare, både i ämnet och 

webbtjänsten, som vill få svar på frågor om behandlingen men också få ett mer 

känslomässigt eller praktiskt stöd (Östlund 2012). Det finns en viktig skillnad mellan de 

två användarna. Förutom nybörjare-expert innehar rådgivaren lite mer ansvar än vad 

frågeställaren har. Sköterskans ansvar är att kunna tolka signaler på att det även finns andra 

frågor hos patienten som kanske inte kommer fram, men som sköterskan ändå kan se finns 

där. Det är också viktigt att lyfta fram att sköterskan inte är den som på något sätt 

bestämmer vad patienten ska göra, utan patienten har givetvis möjlighet att själv välja vad 

hon vill göra, diskutera, eller avgöra när rådgivningen känns avslutad. Skillnaden mot 

andra rådgivningssituationer är dock att en patient oftast inte blir en återkommande 

användare, som exempelvis en elev kan bli vid en online-kurs.  

Målet med gränssnittet 

Målet med gränssnittet för rådgivningstjänsten är att det ska vara anpassat efter den roll 

som användaren har och på så vis kunna hjälpa användaren att använda webbsidans 

funktioner, för att kunna förtydliga kommunikationen och uppfylla det mål som 
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användaren har. Eftersom användarens roll är av kunskap om ämnet och vana, ställs det 

olika krav på gränssnittet beroende på vilken användare det är. Rådgivaren har ett litet 

större krav än frågeställaren, eftersom det är rådgivarens uppgift, framförallt i det här 

specifika fallet som sköterska, att kunna hjälpa frågeställaren att svara på frågor och kunna 

formulera svar på ett så tydligt sätt som möjligt, så att frågeställaren förstår och kan ta till 

sig informationen. Det innebär att sköterskan har som ansvar att informationen förmedlas 

som den ska, både genom svaren och frågorna som ställs. Därför är det viktigt att 

gränssnittet ger sköterskan möjlighet till att uppfylla dessa krav. Frågeställarens gränssnitt 

vill vi istället ska vara enkelt att använda så denne användare inte känner sig dum eller 

förvirrad när han/hon besöker webbsidan, men ändå kunna ha möjlighet till att förtydliga 

sitt meddelande. Hur kan gränssnitten utformas för att de olika användarnas krav uppfylls 

på ett sätt som är tilltalande för deras specifika användarroller?  

4.2 Gemensamma och specifika designval 

De designbeslut som tagits fram och som är resultatet av detta arbete har utvecklats i olika 

inriktningar, framförallt till de specifika rollerna som rådgivare och frågeställare men 

också till gemensamma val som har rört båda användarna. Många av de gemensamma 

designvalen har utvecklats i samband med de anpassningar som har gjorts för iPad men 

också för den feedback som visar att ett objekt är interaktivt, medan de andra delarna av 

gränssnitten så som videofunktionerna har anpassats efter specifik användarroll.  

 

För de specifika valen, har jag för frågeställarens del eftersträvat att gränssnittet inte ska 

vara för komplicerat för att använda, samtidigt som jag har försökt begränsa olika val, så 

att frågeställaren bara behöver välja mellan ett fåtal alternativ och inte flera stycken. För 

rådgivaren har jag istället strävat efter att designa ett gränssnitt som innehåller tillräckligt 

med funktioner för att kunna uttrycka sig tydligt, så att informationen kan nå frågeställaren 

så tydligt och lättförståeligt som möjligt.  

4.2.1 Anpassningar för iPad  

Eftersom det finns vissa skillnader med iPad jämfört med om tjänsten designas för att vara 

anpassad för dator var det därför viktigt att ta hänsyn till denna plattform vid utformningen 

av gränssnitten. Från början var tanken att rådgivaren skulle använda "drag-and-drop-

funktionen" för att dra ett videoklipp från videolistan och "släppa" detta på 

uppspelningsrutan, men på grund av att funktionen inte stöds på iPad valdes istället att 

använda en knapp för att lägga till ett videoklipp (se figur 8). 

 

  
Figur 8 Genom att klicka på knappen kan rådgivaren lägga till ett videoklipp i 

uppspelningsfönstret. 
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"Range", som är en ny HTML 5-tagg har använts för att skapa en tidslinje, eftersom den 

ursprungliga begränsades av plattformen. Med "range" gick det dock att få fram ungefär 

samma information som med den ursprungliga tidslinjen. Med hjälp av Css kunde jag 

sedan ändra bredden på tidslinjen så att den blev längre, men för att ändra andra utseenden 

på elementet, fick jag använda en "specialkod". Med hjälp av koden gick det till slut att 

ändra andra egenskaper så som höjd, färg men också en av de viktigaste egenskaperna för 

just touch-gränssnittet, själva kontrollen som dras över tidslinjen för att flytta position i 

filmen. Den ursprungliga knappen var väldigt liten och svår att styra med touch-gränssnitt, 

därför var det viktigt att den gick att förstora.  

 

Skärmen på en iPad är mycket mindre än en vanlig datorskärm vilket har gjort att storleken 

på olika element, framförallt knappar och andra interaktiva delar, gjorts större för att 

användaren ska kunna klicka på dem utan problem. Samma beslut har gällt för båda 

gränssnitten eftersom ingen av användarna ska har svårigheter med att interagera med 

tjänsten. Förutom knappar har också texten anpassats till en större storlek för att den ska 

vara lätt att läsa, och ikoner har gjorts extra tydliga för att de ska kunna ses på en mindre 

skärm. 

4.2.2 Feedback på interaktivitet 

I prototypen har jag försökt att anpassa de interaktiva delarna på ett liknande sätt som 

Cooper et al. (2007) argumenterar för, genom att lägga till en viss skuggeffekt på det 

interaktiva elementet, för att få det att "sticka ut" från sidan (se figur 9).    

 

  
Figur 9 Med hjälp av en specialkod gick det att få timelinen att se mer "klickbar" ut. 

 

Det är också viktigt med "omedelbar feedback" som talar om för användaren att någonting 

händer, menar Östlund (2012). Klickar användaren exempelvis på en knapp är det viktigt 

att detta också visas, framförallt så frågeställaren ser att någonting händer (Östlund 2012). 

Jag har därför i frågeställarens gränssnitt lagt till tre ikoner för start, paus och rewind som, 

beroende på vilken knapp frågeställaren har klickat på, visas i nedre delen av vänstra 

hörnet på videouppspelningen (se figur 10). 
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Figur 10 Beroende på vilken knapp frågeställaren har klickat på visas motsvarande ikon 

på videouppspelningen. 

 

Frågeställaren får bland annat också vägledning efter att ett videoklipp har valts från 

videolistan. Då visas en textruta med information om vilken interaktion som bör göras 

härnäst (se figur 11). Textrutan försvinner sedan efter ett antal sekunder. 

         

 
Figur 11 En textruta som visas efter att frågeställaren har valt ett videoklipp i listan. 

 

 

För rådgivarens gränssnitt, om han/hon klickar på listan med videoklipp så kommer denna 

lista inte enbart att expandera utan titeln på fliken börjar också att lysa eller skuggas för att 

visa att rådgivaren har klickat på fliken, och att den nu är synlig. Skulle rådgivaren välja att 

dölja videolistan så kommer titeln inte längre att lysa, eftersom listan nu är dold (se figur 

12). 

 

 
Figur 12 Titeln på videolistan i rådgivarens gränssnitt lyser, skuggas om listan visas. 

 

4.2.3 Videofunktioner för respektive användare 

Resultatet för det designförslag som jag har arbetat fram för att låta användarna kunna 

förtydliga sina meddelanden görs med hjälp av olika kontroller som användarna, oavsett 

roll, kan utnyttja för att exempelvis visa en specifik del av ett videoklipp. Mu et al. (2003 s. 

295) menar att fördelen med ett sådant system i gränssnittet är att videoklippen kan 

användas som ett värdefullt verktyg och inte bara tittas på, som gör att användaren kan 

uttrycka sig tydligare. 
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Start, paus, rewind 

De videofunktioner som är vanligt förekommande i en videouppspelning har också införts i 

designförslagets två gränssnitt så som: start, pause, rewind och volym (se figur 13). Dessa 

knappar har lagts till i designförslaget eftersom de på något sätt fyller ett syfte i tjänsten. 

En stoppknapp valdes exempelvis bort och ersattes istället av en rewindknapp, där 

anledningen till detta var att pauseknappen fyller den funktion som stoppknappen 

egentligen skulle ha haft, genom att videoklippet stoppas vid aktuell uppspelning när 

användaren klickar på pause. Stoppknappen var inte heller nödvändig för att stoppa ett 

videoklipp helt eftersom den funktionen inte fyller något syfte i den här tjänsten på grund 

av att om frågeställaren går tillbaka till videolistan resulterar detta i att videoklippet 

stoppas automatiskt, och om rådgivaren väljer ett nytt videoklipp i listan så gör även detta 

att det aktuella videoklippet stoppas, eftersom det ersätts av ett nytt. Om användaren 

däremot skulle vilja spola tillbaka informationsfilmen till början så kan frågeställaren eller 

rådgivaren använda rewindknappen.   

 

Samtidigt har jag i designen inte utvecklat några funktioner som gör att användaren kan 

spola tillbaka- eller framåt i videoklippet, undertiden som användaren ser att videoklippet 

spolas. Detta beror dels på det skärmutrymme som är begränsat på iPaden, vilket gjorde att 

jag ansåg att dessa funktioner inte var nödvändiga eftersom användaren, oavsett roll, spolar 

i ett videoklipp genom att dra i tidslinjen, och då behövdes det inga ytterligare knappar för 

att lägga till samma funktion som redan finns. Ett annat designbeslut som också 

påverkades av touch-gränssnitt var att ha en separat start- och pausknapp. Alternativt 

skulle samma knapp kunna användas för att byta mellan start och paus, men återigen 

handlar det om ett touchgränssnitt och för att undvika onödiga felklickningar valdes istället 

att göra två olika knappar, för båda gränssnitten.    

 

 
Figur 13 Start, paus och rewind har utformats lika på båda gränssnitten. 

 

Tidslinje 

I båda gränssnitten finns det en tidslinje som är kopplad till videoklippet och placerad 

nedanför videofönstret. Tidslinjen visar videoklippets längd och den aktuella 

uppspelningstiden (se figur 14). Funktionen ser likadan ut för både frågeställaren och 

rådgivaren eftersom det inte finns något särskilt argument för att den skulle utformas 

annorlunda för något av gränssnitten. Genom att flytta kontrollen på tidslinjen har 

frågeställaren och rådgivaren möjlighet till att spola fram eller tillbaka i videoklippet 

samtidigt som användarna kan se att videoklippet "spolas" i uppspelningsfönstret.   
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Figur 14 Tidslinjen har också utformats lika för båda gränssnitten.     

 

Förbereda videoklipp 

För att "effektivisera" rådgivningen kan det vara en fördel att ha någon typ av funktion som 

tillåter rådgivaren att förbereda ett videoklipp medan frågeställaren håller på att titta på ett 

annat videoklipp, vilket gör att konversationen flyter på eftersom rådgivaren kan förbereda 

nästa videoklipp som ska skickas, samtidigt som rådgivaren också ha någonting att göra 

under tiden som frågeställaren är upptagen. Ett alternativ är att anpassa funktionen till ett 

förhandsvisningsfönster (preview), vilket ge rådgivaren möjlighet till att lägga till ett 

videoklipp, sedan välja ut en del ur det och därefter bifoga detta tillsammans med texten i 

chattmeddelandet. Samma funktion skulle dock inte vara användbar för frågeställaren 

eftersom denne användare inte är i behov av att förbereda "nästa videoklipp" på samma sätt 

som rådgivaren. Frågeställaren tar en fråga i taget och tittar på ett videoklipp åt gången. 

Eftersom designförslaget för videofunktionen innehåller en lösning, som innebär att 

användarnas gränssnitt inte är synkroniserade, gör detta att ett preview-fönster inte är 

nödvändigt. Rådgivaren kan förbereda videoklippet direkt i uppspelningsfönstret, utan att 

frågeställarens videospelare ändras. 

Välja ut videosekvenser 

Den del som gör instruktionsfilmerna till ett kommunikationsverktyg är funktionen för att 

välja ut videosekvenser, eftersom den låter rådgivaren eller frågeställaren hänvisa till en 

viss tidpunkt i instruktionsfilmen. 

 

Funktionen att "välja ut" denna del eller position kan göras av exempelvis markörer eller 

knappar. För rådgivarens gränssnitt valdes att använda sig av två olika knappar som 

representera en "startmarkör" och en "slutmarkör" (se figur 15). Genom att flytta 

kontrollen på tidslinjen (se figur 14) kan rådgivaren sedan klicka på startmarkör för att 

beskriva var videoklippet ska börja, spola fram, och klicka på slutmarkör för när 

videoklippet ska sluta. Alternativt skulle rådgivaren kunna använda markörer för att 

"märka ut" videopositioner, men anledningen till att knappar valdes var på grund av deras 

interaktiva egenskap och för att göra det mer tydligt för rådgivaren att funktionen är 

kopplad med de andra videokontrollerna, eftersom de också är knappar. Start- och 

slutmarkör visas inte från början utan enbart då rådgivaren välja att lägga till en ny 

videosekvens, genom att klicka på knappen "ny videosekvens" (se figur 16). När 

rådgivaren har valt ut videopositioner och klickat på knappen "lägg till i videolistan" (se 

figur 17) så skapas en videosekvens från det ursprungliga videoklippet som rådgivaren kan 

välja att lägga till i chattmeddelandet (se figur 18 och 19).  När frågeställaren sedan har 

tagit emot meddelandet kan videosekvensen spelas upp och videoklippet visas enbart 

mellan de tidpunkter som rådgivaren sparade. 

     

 



 

 28 

 
Figur 15 Rådgivaren väljer ut videopositioner med hjälp av startmarkör och slutmarkör. 

 

 
Figur 16 Om rådgivaren klickar på "ny videosekvens" visas start- och slutmarkör. 

 

 
Figur 17 Rådgivaren lägger till de sparade videopositionerna som en ny videosekvens i 

videolistan. 

 

 
Figur 18 Rådgivaren kan sedan bifoga en videosekvens från videolistan till 

chattmeddelandet genom att klicka på knappen "bifoga i chattmeddelande". 
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Figur 19 Videopositionerna läggs sedan till i chattmeddelandet. 

 

Den funktion som beskrivits ovan är anpassad för just rådgivarens gränssnitt eftersom de 

kontroller som han/hon kan använda sig av är rätt komplicerade och tillhör mycket av det 

som diskuterades tidigare med förberedelse av videoklipp.  

 

För frågeställarens gränssnitt utvecklades istället en annan lösning för att undvika att 

funktionen skulle bli allt för komplicerad. Verktyget förenklades genom att låta 

frågeställaren, enbart kunna spara ner startpositionen för ett videoklipp. Återigen behöver 

frågeställaren inte "välja ut" en videosekvens på samma sätt som rådgivaren. För 

frågeställarens del räcker det med att spola fram till den position som videoklippet ska 

visas från. Den expertroll som rådgivaren har gör att han/hon själv kan avgöra när 

informationen om vad patienten menar har nått fram, vilket gör att en funktion för att lägga 

till sluttid inte är relevant för frågeställaren. På frågeställarens gränssnitt finns det istället 

en knapp med texten "bifoga videoposition", som användaren har möjlighet till att skicka 

med i sitt meddelande (se figur 19). Knappar valdes även för detta gränssnitt på grund av 

interaktiviteten och kopplingen till de andra videofunktionerna. Frågeställaren börjar på 

liknande sätt som rådgivaren genom att spola fram till en viss position i tidslinjen, men 

därefter räcker det med att enbart klicka på ovannämnda knapp för att lägga till 

videopositionen i chattmeddelandet (se figur 20). Efter att videopositionen har lagts till i 

meddelandet visas en text i videorutan som talar om att videopositionen är bifogad (se 

figur 21). Antalet steg för att lägga till en videoposition blir färre eftersom frågeställaren 

bara behöver flytta tidskontrollen till specifik position och därefter klicka på en knapp för 

att skicka med det. 

 

 
Figur 20 Frågeställaren behöver enbart ange startposition för en videosekvens och kan 

sedan trycka på knappen för att bifoga videoposition. 
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Figur 21 När användaren klickar på knappen "bifoga videoposition" visas denna textruta 

som en bekräftelse på att videopositionen har lagts till i skrivrutan   

 

 

I designförslaget för båda gränssnitten har jag valt att göra skillnad på tidpunkten och den 

övriga texten, genom att lägga till "[" före och "]" efter tidspositionen, som syns då 

användarna har lagt till detta i meddelandet som ska skickas. När meddelandet sedan är 

skickat och syns i chattfönstret är tanken att videopositionen ska ha omvandlats till en länk, 

som har en grön/blå nyans och på så vis också urskiljer sig från texten. Denna information 

är till för att tala om för användaren, oavsett om det är frågeställaren eller rådgivaren, att 

chattmeddelandet också innehåller någonting annat än bara text, vilket kan vara lätt för 

användaren att missa om den ser likadan ut som meddelandetexten.        

Lista för tillgängliga videoklipp  

I samband med att förbereda videoklipp har också en form av lista utvecklats på 

rådgivarens gränssnitt för att kunna visa vilka aktuella videosekvenser som rådgivaren har 

möjlighet att skicka med i ett meddelande och för att spela upp och titta på ett videoklipp. 

Rådgivaren kan också välja att ta bort en videosekvens från listan om han/hon inte vill att 

den ska vara kvar. Men det är dock viktigt att komma ihåg att det endast är en del av ett 

fullt videoklipp som kan tas bort. Originalen som innehåller hela den inspelade filmen kan 

inte raderas eftersom de videoklippen är utgångspunkt för rådgivningen. På grund av att 

skärmutrymmet är begränsat på en iPad har videolistan designats så att den enbart syns om 

användaren väljer att visa den, genom en klickbar flik som expanderar beroende på om 

listan ska visas eller inte (se figur 22 och 23). 

 

 
Figur 22 Genom att klicka på fliken "instruktionsfilmer" kan rådgivaren välja att visa eller 

inte visa videolistan. 
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Figur 23 Rådgivarens gränssnitt ser lite annorlunda ut om videolistan har valt att visas 

(jämför med figur 7). 

 

Eftersom enkelhet har varit inriktning på frågeställarens gränssnitt har jag valt att undvika 

listfunktionen för denna användare. Vi vill inte att frågeställaren ska ha onödigt många 

funktioner men frågeställaren måste ändå kunna välja ett videoklipp att titta på, och därför 

innehåller dennes gränssnittet en enkel lista med de olika instruktionsfilmerna, titlar samt 

beskrivning, istället för en expanderbar flik. Listan finns placerad i videofönstret och 

försvinner så fort frågeställaren startar ett videoklipp, men för att kunna återvända till 

videolistan igen har en knapp implementerats, som är aktiv så länge videolistan inte syns. 

Knappen har lagts till synligt i videofönstret men med en viss genomskinlighet för att den 

ska synas men ändå smälta in lite i bakgrunden så att den inte stör uppspelningen. 

 

4.2.4 Hjälprutor för att ge frågeställaren information om webbtjänsten 

Även om syftet med frågeställarens gränssnitt är att vara enkelt kan det ändå vara viktigt 

att ge frågeställaren information kring hur webbtjänsten används. Cooper et al. (2007 s. 45) 

skriver bland annat att nybörjare behöver "någon sorts information", men "för mycket" bör 

dock undvikas eftersom användaren istället kan bli irriterad. I designförslaget för 

frågeställarens gränssnitt har jag därför lagt till en möjlighet för frågeställaren att få 

information om tjänsten, som kan fås genom två olika knappar som finns placerade på 

chattdelen och videodelen av webbtjänsten (se figur 24). Knapparna är utformade med ett 

stort frågetecken för att indikera "hjälp". Om frågeställaren trycker på någon av dessa 

knappar visas en "hjälpruta" med information om antingen chattfunktionen eller 

videofunktionen, beroende på vilken knapp användaren har klickat på. Rutan kan sedan 

klickas bort genom knappen "stäng ner ruta" (se figur 25). Utseendemässigt har 
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hjälprutorna en annan opacitet än vad övriga funktioner på sidan har för att de ska smälta 

in i bakgrunden, men inte för mycket, utan det ska ändå synas att de finns där och att de är 

klickbara. Frågeställaren kan alltid interagera med knapparna oavsett om det finns eller 

inte finns en rådgivare tillgänglig. Rådgivarens roll, som ser annorlunda ut, kräver inte att 

gränssnittet ska innehålla någon information om tjänsten eftersom rådgivaren får den 

kunskap och utbildning i hur tjänsten används och sådan information blir därför inte 

användbar.   

 

 
Figur 24 Två knappar för att visa hjälprutor med information om tjänsten finns 

utplacerade i frågeställarens gränssnitt. 

 

 

 
Figur 25 Hjälprutan placeras ovanför de andra elementen och kan tas bort genom 

knappen under informationstexten.   

 

4.3 Synkning av användarnas funktioner 

Med det designförslag som har tagits fram finns det egentligen ingen funktion som kräver 

någon direkt synkronisering, det som överförs är meddelanden innehållande text och 

videopositioner. Eftersom tidigare undersökningar har visat att mycket av de problem som 

olika deltagare uppfattar med online kommunikation, till stor del har att göra med tekniska 

bitar, fungerar det därför att använda Mu et al. (2003) "smartlinks", eftersom det inte 
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behöver tas någon hänsyn till eventuella "förseningar" i kommunikationen på grund av att 

innehållet i meddelandet är asynkront. 

 

För att användaren ska kunna spela upp videoklippet från rätt position så måste 

användarens gränssnitt läsa av informationen (tidpunkten) som finns sparad i 

chattmeddelandet, startar från den position som finns angiven och spelar upp en 

videosekvens endast mellan de angivna tiderna, och inte hela det ursprungliga 

videoklippet. Konversationen, rådgivningen förekommer live (synkron kommunikation) 

mellan frågeställare och rådgivare men däremot är designlösningen för överföringarna av 

videopositionerna asynkron kommunikation eftersom användarna behöver inte ta del av 

information direkt när den skickas över, det gör att designförslaget blir en blandning 

mellan synkron- och asynkron kommunikation. Anledningen till att jag har utvecklat en 

design som innehåller en asynkron lösning för just överföringarna av videopositioner är 

precis det som Mu et al. talar om, att det "minska överföringsproblem", "det tar inte lika 

stor plats att skicka över positioner".  

 

4.4 Feedback på användarnas aktiviteter 

För designarbetet var det viktigt att ta reda på vilka former av feedback som var av 

relevans för respektive användare. Rådgivaren, i det här fallet sköterskan är den användare 

som kräver lite mer information om den andre användaren, vilket hör samman med det 

ansvar som sköterskan har för att förstå vad det är patienten vill få fram i sitt meddelande, 

men informationen ska samtidigt inte heller vara meningslös. Det är alltså viktigt att se till 

så att sköterskan får tillräckligt med information om frågeställarens aktivitet, men den ska 

ändå vara viktig och ha betydelse. För frågeställarens del ställs det inte lika höga krav på 

att få information om den andre användaren eftersom frågeställarens roll inte är i behov av 

det. Det är viktigt med information som visar att det finns en rådgivare där, men det är 

ännu viktigare att informationen inte blir för överflödig och istället irriterar eller förvirrar 

frågeställaren. Därför måste det finnas en balans mellan att vara tillräckligt informerande, 

men samtidigt inte "störa" frågeställaren, eftersom gränssnittets enkelhet måste behållas.  

 

Vidare skrev jag ned två olika listor, med utgångspunkt från personas och intervjuer med 

kontaktperson, för att sammanställa vilken sorts feedback som var nödvändig för 

rådgivaren respektive frågeställaren, utifrån ovanstående resonemang.  

 

Vad behöver rådgivaren veta? 

 Om det finns en användare som besöker webbsidan just nu. Genom att visa 

information om detta kan rådgivaren göra sig beredd på att en fråga kan dyka upp. 

 Om rådgivaren har skickat iväg ett meddelande med en länk till en viss 

videosekvens så kan det vara relevant att visa feedback på att patienten har 

startat/tittat på videoklippet, så rådgivaren vet att meddelandet har kommit fram 

och att patienten har tagit del av exemplet.  

 Rådgivaren behöver också veta när patienten har sett klart ett videoklipp, så att 

rådgivaren inte avbryter medan patienten håller på att titta på videoklippet eller 

formulera ett svar.  

 Rådgivaren måste veta när frågeställaren styr ett videoklipp så att rådgivaren inte 

avbryter när patienten försöker att exempelvis spola fram i videoklippet.  



 

 34 

 Det kan också vara en god idé att förutom att visa för rådgivaren när frågeställaren 

håller på att styra ett videoklipp, sköterskan också få veta när patienten håller på att 

svara på ett meddelande.   

 

Vad behöver frågeställaren veta? 

 Om det finns en rådgivare tillgänglig på sidan som har möjlighet att svara på 

frågor. Det är viktigt att patienten vet att det finns en online rådgivare som har 

möjlighet att starta en konversation. 

 Frågeställaren behöver information om rådgivarens aktivitet vid skrivning av 

meddelande eller styrning av videoklipp. Det kan vara bra för patienten att 

exempelvis se att en rådgivare håller på att formulera ett svar, så att patienten inte 

bara sitter och väntar otåligt och rådgivaren inte ens har läst meddelandet. Men 

denna funktion kanske inte är så användbar under tiden patienten tittar på ett 

videoklipp. Då kanske det istället stör patienten att visa vad rådgivaren gör 

samtidigt. Feedback kanske kan stängas av om patienten håller på att titta på ett 

videoklipp?   

  

Mycket av den feedback som rådgivaren behöver, handlar inte bara om att förstå 

frågeställarens meddelande, utan också veta om frågeställaren exempelvis håller på att titta 

igenom det videoklipp som rådgivaren tidigare skickade, så att rådgivaren kan undvika att 

avbryta eller störa frågeställaren med att skicka en ny videosekvens.  

Längst upp i rådgivarens gränssnitt finns det en ruta som visar frågeställarens aktivitet just 

nu (se figur 26). Med hjälp av denna information kan rådgivaren veta när frågeställaren har 

kollat klart på ett videoklipp, så att rådgivaren kan skicka ett nytt meddelande utan att 

störa. På så vis undviks de problem som Haberstroh et al. (2007) visar där några av 

användarna tyckte det var besvärligt med att inte veta vad den andre användaren gjorde, 

vilket kunde orsaka att fler meddelanden skickades på raken av samma användare, utan att 

veta att den andre användaren "höll på att skriva ett svar" till den första frågan (Haberstroh 

et al. 2007 s. 276). 

  

 

 
Figur 26 Aktivitetsfönstret ger rådgivaren feedback på vad frågeställaren gör. 

 

En annan informationsruta som har implementerats i rådgivarens gränssnitt, finns placerad 

ovanför chattfönstret med en text som beskriver hur många användare som besöker sidan 

just nu. Tanken med detta är att göra rådgivaren uppmärksammad (ge feedback) på att 

någon är där, och göra sig beredd på att det eventuellt kan dyka upp en fråga (se figur 27). 

När en frågeställare sedan har ställt en fråga försvinner rutan och hela chattfönstret blir 

tillgängligt. 
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Figur 27 Textrutan förbereder rådgivaren på att det snart kan dyka upp en fråga. 

 

I listan framgår det också att frågeställaren behöver veta att det finns en rådgivare 

tillgänglig på webbsidan och att det finns möjlighet till att få rådgivning om frågeställaren 

skulle vilja. Som designförslag har en "aktivitetspanel" implementerats på frågeställarens 

gränssnitt som visar information kring om det finns möjlighet till att få rådgivning, och om 

inte, vilka tider som det i såfall finns. För att göra denna funktion extra tydlig och synlig 

finns det en ikon som "lyser" och är i färg om det finns en rådgivare tillgänglig. Om det 

inte finns någon rådgivare tillgänglig är hela chattfönstret grått och varken textrutan eller 

skickaknappen kan användas. Det visas också en beskrivande text om när nästa 

rådgivningstillfällen är. Denna aktivitetspanel är permanent och försvinner inte från 

gränssnittet (se figur 28 och 29). 

 

 
Figur 28 Om det finns en tillgänglig rådgivare lyser en ikon och en beskrivande text visas. 
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Figur 29 Om det inte finns en tillgänglig rådgivare är hela chattfunktionen gråmarkerad 

och skickaknappen eller skrivrutan går inte att använda. Text visar vid vilka tillfällen det 

går att få rådgivning. 

 

4.5 Resultat användartest 

4.5.1 Genomförande av uppgifter 

 

Första uppgiften, inleda användartestet 

I den första delen av användartestet fick deltagarna som uppgift att välja ut ett videoklipp 

från videolistan och titta på de första minuterna av det. Samtliga användare klarade av 

detta och de kunde också starta och pausa videoklippet utan större problem. Deltagare 1 

och 4 var dock lite osäkra på hur de sedan startar en konversation med rådgivare, men efter 

lite vägledning
1
 förstår dem sedan hur de ska gå till väga och deltagare 1 uppfattar 

dessutom att frågeknapparna kan användas för att ta reda på hur hon ska göra.  

 

Möjligheten med videofunktionen 

                                                      
1
 Deltagare 4 pekar på chattdelen och klicka på skicka, jag ber henne trycka på skrivrutan men och hon tror 

först att konversationsrutan är skrivrutan men jag visar henne var den är.  För deltagare 1 illustrerar jag det 

som ska stå i hjälptexten genom att förklara hur frågeställaren startar en konversation.    
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Då deltagarna ombeddes att försöka förtydliga sina chattmeddelanden var det ingen av 

deltagarna som föreslog att de skulle använda information från videoklippet för att visa var 

i filmen de menar. De började istället att skriva om eller omformulera frågan för att göra 

den tydligare, men efter att jag väl förklarat att det finns en videofunktion och vilken 

möjlighet den ger, klickar samtliga deltagare på knappen "bifoga videoposition" (se figur 

20). Deltagarna uppfattade också att de flyttar markören i tidslinjen för att ändra till den 

tidsposition som de vill skicka med i meddelandet, men deltagare 3 tror dock först att han 

förändra tidspositionen genom att trycka på den bifogade tiden i skrivrutan men förstår 

sedan efter att jag omformulerat frågan att han använder markören på tidslinjen. Deltagare 

3 var sedan också lite osäker på att han ska klicka på "bifoga videoposition" igen efter att 

han har flyttat markören och trodde istället att det är en synkron lösning så att den 

förändring som görs med markören på tidslinjen inträffar direkt på rådgivarens sida. Jag 

förklarar att det inte är en synkron lösning och deltagare 3 påpekar då att han hade gjort på 

det föreslagna sättet istället. Överlag förstod de flesta av deltagarna att de klickar på 

"bifoga videoposition" efter att markören är justerad.   
 

Tidspositionen i chattmeddelandet 

Deltagarna förstod att den tidsposition som visas i meddelandet (se figur 19) går att klicka 

på och då spelas ett videoklipp upp i videofönstret från den tidpunkt som tidspositionen i 

meddelandet visar. 

 

Förändring i gränssnittet 

Två av tre deltagare såg skillnad i chattgränssnittet då det inte finns en sköterska tillgänglig 

(se figur 28) genom att det i textrutan står: "tider för rådgivning" vilket det inte gjorde 

tidigare. Samtliga användare förstod också varför skrivrutan inte fungerade då jag bad dem 

att försöka skriva någonting eftersom det nu står "tider för rådgivning". En del av 

deltagarna påpekade dessutom att den var "avstängd" eftersom det inte går att få 

rådgivning för tillfället.  

 

Uppspelningsknapparna på videodelen 
Deltagarna uppmärksammade att knapparna på videodelen av sidan inte syntes lika tydligt  

då sidan laddats om, för att illustrera att inget videoklipp har valts. De märkte också att det 

inte går att klicka på dem, men två av deltagarna tror först anledningen till det är att det 

inte finns någon rådgivare tillgänglig, medan de andra tre deltagarna påpekade att det beror 

på att inget videoklipp har valts.       

4.5.2 Resultat intervjuer 

 

a.) Webbtjänstens användbarhet  

Intervjuerna visade att deltagarna tyckte designen var enkel att använda för att utföra de 

uppgifter som jag gav dem och deltagare 4 menar att: "Det blir mindre svårt ju mer man 

tittar" på gränssnittet. Tre av deltagarna tyckte dock att en del specifika funktioner i 

gränssnittet skulle kunna omformuleras rent textmässigt för att göra det tydligare för 

användaren vad funktionen syftar på. En av deltagarna menar bland annat att texten som 

visas i videolistan (se figur 30) skulle kunna bytas ut från "välj ett videoklipp ur listan", till 

"tryck på ett videoklipp för och välja" för att förtydliga att det är bilden som frågeställaren 
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ska trycka på. För någon person som inte är van vid det tekniska är det inte säkert att detta 

är en självklarhet.  

 
Figur 30 En av deltagarna tyckte att texten "Välj ett videoklipp ur listan" skulle bytas ut 

mot exempelvis "tryck på ett videoklipp för och välja" 

 

Likaså önskade en del av deltagarna att skrivrutan skulle utformas så att den syns lite 

tydligare i gränssnittet. Deltagare 3 efterfrågade här en text där det står att användaren ska 

klicka på skrivrutan för att skapa ett meddelande just: "för att kunna tillgodose även dem 

som inte är så tekniska" (deltagare 3). För personer som inte är vana eller uppvuxna med 

tekniken, eventuellt äldre användare, kan det bli ett problem att inte "veta hur man ska 

skriva meddelanden och när man få svar". Texten "bifoga videoposition" (se figur 20) 

tyckte deltagare 1 skulle bytas ut mot exempelvis: "sekvens eller videosekvens" istället för 

att det är lite otydligt vad ordet videoposition betyder. Deltagare 2 nämnde att tillbaka-

knappen i videolistan (se figur 31) också skulle kunna göras lite tydligare, exempelvis 

ändra texten till: "tillbaka till instruktionsfilmerna" för att användaren ska veta att han/hon 

återvänder till videolistan och "går tillbaka ett steg" (deltagare 2). 

 

 
Figur 31 En av deltagarna tyckte att texten på tillbaka-knappen skulle omformuleras 

 

b.) Storleken på de klickbara elementen, enskilda element 
Storleken på de klickbara elementen i webbtjänsten uppskattades av samtliga deltagare och 

de tyckte även att utformningen gjorde så att det gick att se att användaren kunde klicka på 

dem. Deltagare 4 uppskattade framförallt storleken på markören i tidslinjen (se figur 9) och 
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menar att det är mindre chans att användaren inte lyckas träffa den, även för någon med 

"lite större fingrar", eftersom det ibland kan bli att touch-gränssnitten inte reagerar där 

användaren trycker. Deltagare 4 ansåg också att de thumbnails som ska representera 

videoklippen "stack ut" från sidan och användaren ser därför att de är klickbara. En 

klickbar-del i webbtjänsten som deltagare 2 dock påpekade skulle kunna sticka ut lite mer 

var skrivrutan i chattdelen. Deltagaren menar att den var svår att lägga märke till och ge 

som exempel att den kanske skulle kunna synas bättre genom någon form av inramning 

eller någonting annat. Deltagare 3 tyckte att det var mer tydligt i videodelen vad som gick 

att klicka på, den var mer nybörjarvänlig, medan det var svårare att förstå chattdelen. Det 

var uppskattat att ha text istället för symboler och tecken vid starta, stopp, paus med mera 

eftersom: "även en novis kan förstå hur man ska göra" (deltagare 3), som kanske inte är 

van vid symboler. 

 

c.) Textrutor som ger feedback och instruktioner 

Nästan alla deltagare såg den textruta som visas då användaren har bifogat en 

videoposition (se figur 21) och samtliga användare såg rutan som visas efter användaren 

har valt och ska starta ett videoklipp (se figur 11). Deltagare 4 uppskattade texten eftersom 

användaren då fick bekräftelse på att videopositionen har lagts till i meddelandet, "annars 

kanske man trycker flera gånger i onödan då så det kommer upp hur många som helst" 

(deltagare 4). Deltagare 3 uppfattade inte texten "bifoga videoposition" men ansåg ändå att 

den feedback som finns i tjänsten var tillräcklig och menar att för mycket feedback inte är 

användbart alls, de "väsentliga delarna är att ge information, inte ge feedback på hur man 

ger information". Deltagare 5 uppfattade inte heller texten "bifoga videoposition", även om 

det var "mitt framför ögonen" menar deltagaren som tror "att man många gånger har för 

bråttom", men tyckte ändå att texten är bra placerad där den är och bör inte utformas på 

något annat vis. Det är lite "upp till den som använder tjänsten att vara uppmärksam när 

man tittar" menar deltagare 5.  

 

d.) Videofunktionens utformning 
Även om deltagarna först under testet inte uppfattade videofunktionen visade intervjuerna 

att fyra av fem deltagare tyckte funktionen var enkel att använda när de väl hade prövat 

den och att den uppfyllde sitt syfte. Deltagare 1 påpekade också att markören på tidslinjen 

"påminner om en vanlig funktion som används för att spola i musik och filmer". Deltagare 

2 förklarade att det krävdes inga "extra tryck" för att bifoga videopositionen, utan den 

placeras direkt i skrivrutan och användaren behöver inte "bekräfta" att den ska läggas till 

där. Eftersom användaren kan se när videopositionen har lagts till gå det enkelt att byta ut 

den om det inte skulle vara den sekvens som användaren vill skicka. Deltagare 3 

efterfrågade dock en funktion där användaren få bekräfta vilken tid de vill lägga till 

eftersom denne användare istället tyckte att videofunktionen var lite svårare att förstå från 

början, men menar samtidigt att funktionen i sig verkade vara enkel gjord men att den 

kanske kan bli svår för någon som inte är van vid teknik. Deltagare 4 menar samtidigt att, 

om användaren är nybörjare, kan han/hon testa sig fram och ser hur funktionen fungera 

eftersom den är "lätthanterlig", och "man ser var man är i filmen". Första gången är det 

viktigt att ta sig tid påpekade deltagare 5 och tror också att "många inte lyssnar idag", att 

de "kan själv" och det är därför viktigt att ta till sig instruktionerna.  
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e.) Syftet med videofunktionen som hjälp vid rådgivning  
Videofunktionen var ett uppskattat verktyg och deltagarna tror att både frågeställare och 

rådgivare har användning av det eftersom det är viktigt för båda användarna att kunna 

förtydliga kommunikationen för att undvika långa, obegripliga meningar och istället "gå 

rakt på sak". Deltagare 1 menar att om funktionen ska vara användbar så är det viktigt att 

"alla har samma material att utgå från". Det är bra att kunna använda filmerna för att hitta 

svaren och samtidigt visa sjukvårdspersonal vad som kanske var otydligt beskrivet i 

filmerna. Deltagarna tyckte framförallt att det var en fördel för frågeställaren att använda 

videofunktionen eftersom det blir tydligare för rådgivaren vilken del i filmen som 

frågeställaren tyckte var svår att förstå, medan fördelen för rådgivaren är att kunna skriva 

ett svar på frågan och samtidigt kunna "visa var i filmen". "Då blir det både bild och ord på 

samma" menar deltagare 3, och deltagare 2 poängtera att det blir "mer informationsrikt" 

med att "få information i film och bilder". Deltagare 5 tyckte att fördelen med 

videofunktionen var att patienten har möjlighet att få information om det är någonting 

kring sjukdomen "som de går och tänker på", kanske kring behandlingen eller någonting 

annat. "Tror att man aldrig kan få för mycket information, just med en sådan sjukdom" 

vilket givetvis varierar från individ till individ, menar deltagaren. 

 

f.) En likadan videofunktion för frågeställaren 

Tre av fem deltagare, varav en med mindre vana, tyckte att en likadan videofunktion som 

rådgivaren har skulle kunna användas även av frågeställaren. Deltagarna tror inte att det 

blir för svårt, utan tycker att det blir mer koncentrerat, mer specifikt definierat dit 

frågeställaren vill att rådgivaren ska titta. De deltagare som däremot inte tyckte att samma 

funktion ska användas menar att gränssnittet istället hade blivit mer komplicerat och "tagit 

längre tid" (deltagare 2) för "att komma dit man vill" (deltagare 1). "Det blir enklare för 

frågeställaren att bara välja startposition" (deltagare 3). Deltagare 3 menar bland annat att 

en sådan funktion är mer användbar för rådgivaren och deltagare 1 påpekar att en tjänst 

med för mycket "steg" kanske gör att användaren väljer att istället ringa och inte använda 

tjänsten.  Den videolista som rådgivaren använder sig av tyckte deltagare 3 är enklare för 

rådgivaren att använda eftersom sköterskorna är utbildade och har "en liknande syn" 

medan frågeställaren som patient inte tänker likadant som en annan patient. Videolistan i 

sig tycker deltagare 3 skulle kunna ses av frågeställaren som då får möjlighet att se ifall 

frågan har ställts tidigare och behöver kanske inte inleda en konversation med rådgivaren. 

Det är en fördel menar deltagaren att ha "färdiga frågor" eftersom tjänsten då inte är i 

behov av att lika mycket sjukvårdspersonal ska finnas tillgänglig.   

 

g.) Antalet funktioner  

Antalet funktioner i webbtjänsten var också lämpligt för det syfte som tjänsten är till för 

och två av deltagarna uppfattade även att de två frågeknapparna hör till varsin del av 

gränssnittet. Deltagare 1 ansåg att det var bra med två separata knappar för att undvika att 

information "inte blandades med varandra" medan deltagare 3 förklarar att för 

hjälpfunktionen är det viktigare med fler knappar, men för knappar generellt i gränssnittet 

är det bättre med ett mindre antal "så man inte trycker fel" eller att det "skapa irritation". 

Deltagare 3 poängtera hur viktigt det är att användaren får tydliga instruktioner så att 

han/hon kan använda tjänsten på rätt sätt. En av deltagarna förstod först inte vad 
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frågetecken-knapparna var till för men efter att jag förklarat syftet med dem tyckte 

deltagaren att det "egentligen var rätt logiskt".        

 

h.) Deltagarnas åsikter kring en synkroniserad lösning som alternativt förslag 
Förslaget om en synkroniserad lösning för webbtjänsten fick positiv respons från samtliga 

deltagare. De menar att det blir tydligare för rådgivaren som kan se direkt vad det är 

frågeställaren menar och det gör att rådgivningen blir mer effektiv. Deltagare 2 tyckte att 

den lösning som finns i designförslaget är funktionell som den är men att en synkroniserad 

lösning skulle kunna fungera som ett alternativ,  på så sätt ser både frågeställaren och 

rådgivaren på exakt samma videosekvens och det blir då mer tydligt för användarna. Ingen 

av användarna behöver skicka över videopositioner och chattdelen används enbart för 

konversationen, "jag behöver inte göra något som patient" (deltagare 1). Det blir dock 

också viktigt för användarna att vara uppmärksamma på när videosekvensen visas så det 

går att föra en diskussion kring informationen. Deltagare 4 uppmärksamma dessutom 

eventuella användarkrockar och ge som förslag, för att undvika det, att funktionen i såfall 

kan låsa sig så att frågeställaren inte kan använda den om rådgivaren redan styr, men att 

den sedan går och använda igen när rådgivaren är klar. Deltagaren menar att rådgivarens 

styrning borde vara "lite mer dominerad", där rådgivaren har ett överläge mot 

frågeställaren. Även missförstånd och stress är en nackdel som en av deltagarna tar upp 

och som skulle kunna inträffa hos sköterskan ifall frågeställaren inte riktigt vet vad 

han/hon vill visa. Deltagare 5 tror att båda lösningarna hade fungerat.      

 

i.) Nytta av en tjänst för cancerpatienter 
Intervjuerna visade att deltagarna tyckte att tjänsten är lämplig för den här 

rådgivningsituationen. De tror att tjänsten skulle bli uppskattad av cancerpatienter, 

framförallt eftersom patienten inte behöver "sitta i telefonkö" och "få telefontid" för att få 

svar på sina frågor menar deltagare 1 och 2. Samtidigt påpekar deltagare 1 att det kanske 

kan bli svårt för frågeställaren att inte "få med allt man vill säga" i enbart text och att det 

därför kan uppstå "missförstånd" men tycker ändå att tjänsten verkar positiv. Det är dock 

viktigt menar deltagare 3 att det finns "tillräckligt med sköterskor" och att det finns 

möjlighet till att få rådgivning "tillräckligt ofta". Deltagare 3 tyckte också att det är en "bra 

och lugn färg" på webbtjänsten som säkert är uppskattat av patienter. 

 

j.) Nytta av tjänsten inom vården 
Generellt inom vården kan det vara en fördel att utveckla en liknande tjänst, patienter som 

har en fråga skulle kunna få kontakt med sjukvårdspersonal för att ta reda på om de vill att 

han/hon ska åka till sjukhuset eller om de uppmana personen till att "vänta ett tag till". 

Deltagare 4 tror att en sådan tjänst är användbar "för alla sjukdomar" och att den skulle 

kunna ha "olika chattrum för de allmänna respektive lite svårare sjukdomarna". "Det är 

viktigt att ha en tjänst för alla" (deltagare 4). Deltagare 2 tror också att en online 

videotjänst är en fördel för "icke-patienter", exempelvis anhöriga eller elever som har 

skolarbete, att få information om olika sjukdomar. En annan inriktning inom vården är 

tandvård, som deltagare 2 tror skulle kunna ha användning av en online-tjänst med 

videofilmer som beskriver olika tandproblem för användaren, om det är något specifikt 

problem med en tand som han/hon har. Deltagare 3 tror att om tjänsten ska användas 

allmänt inom vården är det viktigt att "sköterskan kan chatta med fler patienter samtidigt", 
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kanske i de mer "enklare frågorna" men att samtalen fortfarande är enskilda. Det är dock 

viktigt att sköterskan inte talar med "för många" patienter samtidigt.  

 

k.) Nytta av tjänsten inom annan rådgivning 
Deltagarna tyckte också att en sådan tjänst skulle kunna användas inom annan rådgivning 

och de gav några exempel, bland annat för ekonomisk rådgivning eller inom 

försäkringsbranschen. Deltagare 1 menar att det för ekonomisk rådgivning hade varit 

lättare att förstå informationen om rådgivaren haft möjlighet att visa bilder eller "diagram" 

samtidigt som de pratar med varandra, oavsett om det är över chatt eller telefon. Det är en 

bra möjlighet för personer som "inte har möjlighet att gå på ett fysiskt möte" (deltagare 1), 

"de behöver inte ta sig till platsen och kan ställa frågor hemifrån" (deltagare 3), och det 

gäller inte enbart för ekonomisk rådgivning utan deltagare 1 menar att möjligheten till att 

kunna ha en tydlig konversation mellan två personer som "inte befinner sig på samma 

plats", genom att "kombinera" bild och samtal är en fördel inom vården också. Deltagare 4 

är dock skeptisk till att använda en tjänst för just ekonomisk rådgivning, privata saker som 

lån blir svårt att diskutera över internet men för enklare rådgivning skulle det kunna 

fungera. Deltagare 5 diskuterade istället att försäkringsbranschen skulle kunna ha 

användning av en online-tjänst just för alla olika typer av försäkringar som det finns, hus, 

fritid, bil med mera. Personer kan använda tjänsten för att få information om de olika 

försäkringarna, istället för att behöva gå igenom "högvis med papper" som erhålls "när en 

person tecknar försäkring" och där det generellt är en liten textstorlek menar deltagaren. 

Det går att "söka det på ett annat vis", och "bläddra igenom" informationen mer effektivt. 

 

l.) Använda tjänsten utanför rådgivning 
Några av deltagarna tyckte bland annat att en sådan tjänst skulle kunna fungera inom skola 

och "för personer som reser mycket" och är i behov av möten på distans. Deltagare 1 

menar att om tjänsten ska nyttjas i en annan situation behöver den i såfall "kompletteras", 

med kanske fler funktioner som exempelvis fler medier att bifoga eller "ett fönster där man 

kan se personen" som frågeställaren samtalar med. "För den specifika situationen" är det 

dock onödigt att ha för mycket funktioner poängterar deltagare 1 eftersom chatt och 

videoklipp är de två medier som användarna "vill komma åt". Deltagare 2 är istället lite 

osäker på hur det skulle fungera "utanför vården" och tycker att designförslaget lämpar sig 

just för rådgivning eftersom utformningen är anpassad så att frågeställaren får ett mer 

"personligt samtal" med rådgivaren, istället för "videoklipp-kommentera". Deltagaren tror 

istället att om lösningen hade varit synkron hade den nog kunnat användas vid andra 

tillfällen, exempelvis "vid två personer som vill titta på samma sak" och "samtidigt 

kommentera och samtala med varandra" (deltagare 2). "Det finns så många andra metoder" 

med video och text menar deltagare 2. Deltagare 3 var också skeptisk till om designen är 

lämplig utanför vården men tror att den skulle kunna fungera på ett universitet där 

studenter, genom "en gemensam chatt", har möjlighet att samtala och ställa frågor till 

läraren, inför en tentamen. Deltagare 4 tror också att tjänsten har möjlighet att utvecklas 

inom skola. Om eleverna har tillgång till datorer skulle de exempelvis kunna titta på ett 

avsnitt eller videoklipp inom ett specifikt ämne och därefter besvara frågor, eller lösa olika 

problem som läraren ger dem. Deltagare 5 är också positiv till att använda tjänsten i skola 

och tror att den skulle kunna användas redan för barn "som går på lekis".           
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m.) Utökning av videofunktionen 

Videofunktionen fick som sagt positiv respons och deltagare 1 diskuterade dessutom en 

möjlig utökning av just videodelen som går att koppla med tidigare resonemang kring att 

låta sjukvårdspersonal avgöra om frågeställaren behöver eller inte behöver åka till 

sjukhuset. Deltagaren menar att användaren i såfall skulle ha möjlighet att bifoga bilder 

som visar ett eventuellt "utslag" som personen kanske har, och som han/hon kan diskutera 

med personal om vad som bör göras. 

 

n.) Förslag på förbättringar i designen 

En del förslag på förbättringar har redan nämnts och har varierat från deltagare till 

deltagare men deltagare 5 menar att dessa typer av idéer kommer efterhand som tjänsten 

har varit i bruk och hade därför inte något konkret förslag. Deltagare 4 påpekar också att 

förslag kommer efterhand, "finns alltid saker man kan förbättra" och kan inte komma på 

några specifika ändringar, möjligtvis i utseendet. Ett förslag som deltagaren dock nämner 

är att det skulle kunna göras en gränssnitts-version som är anpassad för de användare som 

är "mer vana" och där det finns några "mer svåranvända funktioner". Deltagaren föreslår 

också att tjänsten skulle kunna ha ett "chattrum" där frågeställaren kan diskutera med flera 

personer samtidigt istället för enbart med en rådgivare , förutsatt att det inte handlar om 

något känsligt som frågeställaren vill ta upp.   

 

o.) Övriga tankar, allmänna kommentarer 
En av deltagarna förklarade att det är bra om frågeställaren får information om att 

konversationen görs "en till en", att frågeställaren får veta hur det ser ut från rådgivarens 

sida, att det är ett privat samtal, även om rådgivaren kanske samtalar med flera patienter 

samtidigt, men att frågeställaren är medveten om att patienterna inte ser varandras 

konversationer.    

 

5 Diskussion 

5.2 Gränssnittens utformning 

Eftersom deltagarnas användarroller skiljer sig i rådgivningssituationen var det viktigt att 

anpassa gränssnitten efter dessa roller för att kunna uppfylla målen som deltagarna har, 

som ser annorlunda ut beroende på vilken användarroll det är. Användarnas roller med 

tillhörande förutsättningar och mål har gjort att gränssnitten är i behov av olika antal 

funktioner och annorlunda utformning sinsemellan.  

 

Antalet funktioner i frågeställarens gränssnitt 

Antalet funktioner i gränssnittet gör att frågeställaren inte behöver ta ställning och 

reflektera över vilka val som kan göras, vilket kan bekräftas genom användartesten som 

visade att deltagarna tyckte gränssnittet var enkelt att använda, samtidigt som de 

poängterade hur viktigt det är med få steg, vilket gör att det inte blir komplicerat för 

frågeställaren att utnyttja webbtjänsten. Fler knappar för att exempelvis bifoga 

videopositionen hade resulterat i att frågeställaren hade behövt ta in mer information som i 

sin tur hade försämrat rådgivningen eftersom situationen till slut hade medfört frustration 

hos användaren. Vi hade också gått ifrån den princip som vi ville följa med begränsat antal 
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val. Deltagarna uppskattade att det fanns två stycken hjälpknappar, hade gränssnittet 

innehållit mer hade frågeställaren varit tvungen att leta reda på vilken knapp som 

innehåller den information som frågeställaren efterfrågar. En av deltagarna poängterade att 

det är bättre med för mycket knappar gällande hjälpknappar men samtidigt bör gränssnittet 

ha ett litet antal knappar. Ett alternativ är att endast implementera en knapp med all 

information i en och samma ruta, men detta skulle istället kunna bli för mycket information 

på en gång för frågeställaren. Därför tror jag att två stycken hjälpknappar, en för varje del 

gör att det dels blir mindre knappar som användaren behöver leta igenom, antalet val hålls 

begränsat, samtidigt som det blir tillräckligt med information för varje del som också blir 

mer uppdelad.   

Starta en konversation 

De flesta av deltagarna i användartesten förstod att de klickar i skrivrutan för att skriva en 

fråga och att en rådgivare sedan svarar på deras meddelande, men det fanns också de som 

först inte förstod hur konversationen startas, där en av dem dessutom hade god vana att 

använda touch-gränssnitt. 

 

 Förslag på lösning: Hjälpknappen som finns placerad i chattfönstret på 

frågeställarens gränssnitt är tänkt att innehålla en beskrivning om hur frågeställaren 

inleder en konversation. Mitt förslag är att skrivrutan kan innehålla en mening som 

referera till hjälpknappen för att frågeställaren ska klicka där och läsa 

informationen. Det skulle exempelvis kunna stå: "Klicka på knappen med 

frågetecken för att få mer information om hur en konversation startas", alternativt 

"Klicka i rutan för att skapa ett nytt meddelande eller klicka på knappen med 

frågetecken för att få mer information".  

Osynlig skrivruta 

Skrivrutan visade sig vara "osynlig" även för en van användare vilket betyder att dess 

utformning kan förbättras så att den tydligare ser interaktiv ut och där det finns en text som 

beskriver att användaren kan klicka på den. För någon som har använt sig av chatt tidigare 

är det kanske enklare att känna igen en sådan skrivruta, men eftersom tjänsten är anpassad 

för en nybörjare, som kanske aldrig har använt en chatt, måste rutan verkligen antyda att 

den är klickbar. Fokus i arbetet har varit på videodelen men eftersom en av deltagarna 

kommenterade att enbart den delen kändes nybörjarvänlig (se resultat intervjuer - b) är det 

också viktigt att chattdelen förstås av en nybörjare.   

 

 Förslag på lösning: Skuggor har använts för att "utmärka" andra klickbara 

funktioner i gränssnittet och en liknande metod skulle exempelvis kunna användas 

även för skrivrutan, kompletterad med en beskrivande text: "Klicka i rutan för att 

skapa ett nytt meddelande". 

 

Frågeställaren medveten om videofunktionen 

Eftersom deltagarna började att omformulera istället för att visa var i filmen de menar då 

de ombeddes att förtydliga sina meddelanden, visar det att videofunktionen var svår att 

lägga märke till. Hur blir frågeställaren medveten om att det finns en videofunktion?  
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 Förslag på lösning: Jag tror det är viktigt att användarna får information om 

videofunktionen innan de börjar använda tjänsten. Sjukvårdspersonal kan berätta 

hur funktionen fungerar och dess syfte eller så kan det finnas en text som visas i en 

ruta över gränssnittet varje gång frågeställaren gått in eller besöker sidan. En 

likadan knapp som används för att stänga ner rutorna till frågeteckenknapparna (se 

figur 25) kan i såfall användas även här. En annan lösning är istället att rådgivaren 

påpekar för frågeställaren, när en konversation har inletts, att det finns en 

videfunktion och där han/hon sedan visar hur den fungerar. Rådgivaren kan 

exempelvis genom någon synkroniserad lösning, manuellt visa frågeställaren hur 

funktionen används eller enbart "uppmärksamma" frågeställaren på att den finns 

och göra så att knappen "bifoga videoposition" lyser eller någonting liknande. Om 

en lösning väljs som gör att rådgivaren har ansvaret att ge frågeställaren denna 

information är det viktigt att frågeställaren samtidigt inte känner sig "tvingad" att 

använda funktionen, utan det är endast ett förslag som kan användas om 

användaren vill. Det är därför en fråga som bör diskuteras vidare i den fortsatta 

utvecklingen, vilken lösning som "ställer mindre krav" på att frågeställaren "måste 

använda" videofunktionen.  

Likadan videofunktion som rådgivaren 

Hade det egentligen blivit svårare för frågeställaren att ha en likadan videofunktion som 

rådgivaren? Kommentarerna kring den frågan varierande mellan deltagarna, och det var 

överraskande många som inte tyckte att en likadan videofunktion skulle bli för svår för 

frågeställaren. Det är dock viktigt att poängtera att deltagarna fick den här frågan efter att 

de själva hade testat funktionen, det är osäkert på hur de hade svarat om frågan hade ställts 

innan de hade testat funktionen och först bara fått information kring hur den fungerar. 

 

 Förslag på lösning: En av deltagarna (se resultat intervjuer - n.) föreslog som sagt 

att det skulle finnas en gränssnittsversion som är anpassad för de användare som 

har lite mer vana än nybörjare men det är dock mer lämpligt för en annan situation, 

för det specifika fallet är det inte lika angeläget eftersom frågeställaren generellt 

sätt förblir nybörjare. Ett förslag, som dock har diskuterats tidigare i designarbetet, 

är att låta frågeställaren själv avgöra om han/hon vill använda sig av fler funktioner 

genom att exempelvis klicka i en kryssruta så att fler funktioner sätts igång. I såfall 

behöver ett helt nytt gränssnitt inte tas fram utan det ursprungliga kan användas och 

istället innehålla en till funktion som är anpassad för de användare som har mer 

vana eller vill använda sig av fler verktyg. Ett annat alternativ skulle istället vara att 

det är rådgivaren som avgör, utifrån frågeställarens interaktioner, om fler verktyg 

kan "aktiveras" och i såfall göra dem synliga för frågeställaren. Med en sådan 

lösning undviks att pressa frågeställaren med för mycket funktioner från början. De 

behöver inte ta ställning kring om fler funktioner är nödvändiga utan det är istället 

rådgivaren som bestämmer om det är angeläget med fler funktioner i 

konversationen vilket minskar bördan för frågeställaren.  

 

Rådgivarens videolista synlig för frågeställaren 
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Det skulle kanske fungera bra att låta frågeställaren få se "färdiga frågor", som en av 

deltagarna menade (se resultat intervjuer - f), framförallt för att spara tid för frågeställaren 

som kanske inte behöver ta kontakt med en rådgivare om han/hon ser att det finns en 

liknande fråga som redan har ställts. 

 

 Förslag på lösning: Jag tror dock att frågeställaren i såfall är i behov av en egen 

anpassad lista. Möjligtvis skulle rådgivarens lista kunna anpassas till frågeställaren 

genom att exempelvis ha med det videoklipp som finns sparat tillsammans med en 

tillhörande fråga, i mån av plats givetvis eftersom iPadens skärm är begränsad. Jag 

tror också det är viktigt att frågorna har tagits fram och är omformulerade utifrån 

frågor som har ställts av många patienter tidigare på ett liknande sätt, så att de inte 

är direkt kopierade från någon konversation eftersom användarna är anonyma och 

då är det viktigt att frågorna också förbli anonyma.  

 

Skillnad i gränssnittet då rådgivare inte är tillgänglig 

Även om frågeställaren inte märker att gränssnittet ser annorlunda ut så upptäcks 

förmodligen det så fort han/hon försöker att skriva någonting. Om det i och för sig inte går 

att skriva så kanske frågeställaren tror att han/hon gör någonting fel och fortsätter att trycka 

tills skrivrutan fungerar eftersom han/hon kanske inte lägger märke till texten ovanför 

chattfönstret.  

 

 Förslag på lösning: Förutom texten som talar om vilka tider det går att få 

rådgivning skulle det också kunna dyka upp en ruta ovanför skrivrutan när 

användaren trycker, som talar om att rådgivningen inte är tillgänglig för tillfället. I 

såfall få frågeställaren dubbelt med information om han/hon inte skulle upptäcka 

textrutan ovanför chattfönstret och då är det större risk att frågeställaren 

uppmärksamma att rådgivningen inte är tillgänglig.  

 

Uppspelningsknapparna på videodelen 

Det går även att diskutera om de deltagare som föst trodde att knapparna på videodelen 

inte fungerade då det inte finns en sköterska tillgänglig hade svarat likadant om frågan 

hade ställts vid ett annat tillfälle och inte i samband med då vi diskuterade att gränssnittet 

såg annorlunda ut på grund av att rådgivningen inte är tillgänglig. Det är osäkert om den 

första frågan påverkade svaren i den andra och därför hade det varit bättre om frågorna inte 

ställts efter varandra. 

5.3 Valet mellan asynkron- och synkron tjänst  

Eftersom det är svårt att avgöra exakt vad som är synkront och vad som är asynkront kan 

de resonemang som följer uppfattas annorlunda beroende på ur vilken vinkel ni som läsare 

ser. Rådgivningen i det här designförslaget, samtalet mellan frågeställare och rådgivare, 

sker synkront eftersom chattfunktionen enbart går att använda då en rådgivare finns 

tillgänglig och de samtalar därför med varandra live i nutid. Chattfunktionen i sig skulle 

istället kunna ses som en asynkron lösning eftersom meddelandena först skrivs, skickas 

sedan till chattkanalen och därefter tas emot av användaren för att visas i 

konversationsfönstret. Jag tror ändå att webbtjänstens huvudsyfte kan ses som en synkron 



 

 47 

lösning eftersom deltagarna måste befinna sig på webbtjänsten under samma tid för att 

kunna prata med varandra.  

 

Videokontrollerna skickas över via chattmeddelandet, vilket gör att användaren själv väljer 

när videosekvensen spelas upp och den måste inte spelas upp direkt, vilket gör att den 

delen av designen skulle kunna ses som en asynkron lösning och att designförslaget i sig 

därför är en blandning mellan en synkron och asynkrontjänst. Genom att ha en mer 

asynkron lösning för videoöverföringen likt med Mu et al. (2003) smartlinks kan tekniska 

problem och förseningar undvikas så att användaren inte gå miste om en del av 

informationen för att en del av innehållet hoppats över. Jag tror också att det inte blir lika 

stressigt för frågeställaren att förstå informationen eftersom videoklippets innehåll kan ses 

i den takt som passar användaren själv, oavsett om det gäller patient, elev, klient eller 

någon annan frågeställare. Om videoöverföringarna hade skett synkroniserat hade det 

kunnat uppstå problem om samtliga användare styrt videoklippet samtidigt och det var 

därför som jag från början hade en lösning på ett preview-fönster som skulle kunna finnas 

på rådgivarens gränssnitt för att underlätta detta men eftersom överföringarna sker via 

chattmeddelanden behövs inte en sådan funktion, men skulle kunna vara ett alternativ för 

ett designförslag som använder synkroniserad videoöverföring. 

 

Konversationen i designförslaget valdes att hållas synkron eftersom fokus var på en live 

rådgivning mellan användarna men annars skulle den asynkrona kommunikationen kunna 

utökas ytterligare, exempelvis genom att erbjuda hjälp vid andra tillfällen och låta 

frågeställaren skicka e-post för att ställa en fråga. För rådgivaren tror jag däremot det blir 

tydligare att förstå frågeställarens fråga om konversation sker live eftersom det kan vara 

svårt att få med all information i ett mail och om användarna samtalar med varandra live 

kanske frågeställaren i sin tur kommer på ytterligare följdfrågor medan de konversera.   

 

Effektivisera "telefonköer"  

Några av deltagarna tog upp att fördelen med en online rådgivningstjänst är att 

frågeställaren kan undvika att hamna i telefonkö. Men detta stämmer dock inte riktigt, 

frågeställaren måste fortfarande vänta på att det blir en sköterska tillgänglig. Däremot blir 

rådgivningen ändå effektiv eftersom frågeställaren har möjlighet att göra någonting annat 

medan de väntar på svar, exempelvis titta igenom videoklippet igen och rådgivaren i sin tur 

behöver inte vara ständigt fokuserad på gränssnittet hela tiden på grund av att lösningen är 

synkron och om ett videoklipp skickas kan det visas när användaren själv väljer att klicka 

på länken. Konversationen blir helt enkelt inte lika beroende av fullt fokus från användarna 

som den annars skulle kräva om videoöverföringarna skett synkroniserat mellan 

gränssnitten.  

 

Deltagarnas åsikter kring synkron lösning som alternativt förslag 

Hade en synkroniserad lösning fungerat bättre? Även om deltagarna var öppna för en 

synkroniserad lösning är det inte säkert att de sedan i praktiken hade föredragit den 

lösningen eftersom de under användartestet endast fick beskrivningen av hur en sådan 

lösning skulle kunna se ut, men de fick inte testa den i verkligheten. För att få tydligare 

resultat kring vilken lösning som fungerar bättre, skulle en prototyp som illustrerar en 

synkron lösning kunna tas fram och sedan utföra nya användartester där användarna få 
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möjlighet att testa båda lösningarna och avgöra utifrån det, när de i praktiken har testat 

båda designförslagen.  

5.4 Funktioner utan någon skillnad mellan gränssnitt för frågeställare och 

rådgivare  

Orsaken till att utformningen av vissa delar ser likadana ut mellan de olika gränssnittet är 

att det inte har hittats någon orsak till att just den funktionen eller delen av gränssnittet bör 

skilja sig mellan de olika rollerna, någonting som också kan styrkas med tidslinjen som 

exempel. Tidslinjen är en enkel funktion och behöver inte göras mer avancerad eftersom 

den redan är tydlig, dessutom fungerar designen bra både för frågeställarens och 

rådgivarens roll eftersom båda användarna vill få ut samma sorts information från 

tidslinjen (spola fram eller tillbaka, se aktuell tid och se videoklippets längd). 

Interaktiviteten kan också ses som ett exempel. Båda användarna vill veta om en del i 

gränssnittet går att klicka på, men sedan att det behövs "mer" interaktivitet på 

frågeställarens gränssnitt är en skillnad och har inget att göra med "hur" interaktiviteten har 

designats. Att använda en rewind-knapp för att spola tillbaka aktuellt videoklipp till början 

istället för att dra tillbaka kontrollen på tidslinjen underlättar framförallt för frågeställaren 

eftersom det är ett touchgränssnitt, och frågeställarens vana i att använda tjänsten är 

mycket mindre än rådgivarens. 

 

Storleken på webbtjänstens funktioner 

Större knappar minskar risken för att användaren ska trycka fel men allt för stora knappar 

tar för stor plats i gränssnittet. Efter vad användartesten visade verkar det som att en 

tillräcklig storlek har valts i designförslaget för de olika klickbara elementen, även för de 

som hade lite mindre vana.   

   

5.5 Betydelsen av feedback 
Feedback kan återkopplas till de argument som Vronay et al. (1999) och deltagarna i 

Haberstroh et al. (2007) tog upp om hur viktigt det är för kommunikationen, att användarna 

får information om den andre användarens deltagande (se gränssnittsdesign 2.2.4). För att 

rådgivaren ska kunna hjälpa frågeställaren på bästa möjliga vis krävs det feedback som 

visar vad frågeställaren gör. Om videouppspelningarna hade varit synkroniserade skulle 

feedback behöva användas för att visa för den andre användaren att videoklippet håller på 

att styras, för att minska "användarkrockar" eller synkningsproblem. Om det inte finns 

någon feedback som visar vad användaren gör, kan detta resultera i att det skapas problem 

eller oönskade avbrott i konversationen. Men eftersom användartesten inte var utformade 

så att en "riktig" konversation hölls mellan deltagaren och en rådgivare har det inte getts 

någon bekräftelse på detta utan slutsatser har tagits utifrån tidigare undersökningar och 

information från intervju med kontaktperson.  

 

Den andra sortens feedback som istället indikerar att någon funktion är klickbar (se 

gränssnittsdesign 2.2.4) är av ännu viktigare betydelse för frågeställaren som är ovan med 

att använda webbtjänsten. Det är givetvis viktigt att visa för båda användarrollerna att 

någonting går att klicka på, framförallt i ett touchgränssnitt, men rådgivarens roll som 

expert gör att han/hon lär sig vilka element som är klickbara. Om rådgivningen istället 

gäller elev-lärare kan situationen se lite annorlunda ut. Eftersom en elev kan bli en 
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återkommande användare försvinner nybörjar-rollen och vidareutvecklas istället till en ny 

roll, vilket gör att eleven visserligen har lärt sig mer om gränssnittet, men läraren kommer 

ändå att vara den användare som har mest kunskap om gränssnittet och det är därför viktigt 

att alltid vara säker på att användarna vet vad som är interaktivt på sidan.   

5.6 Användningsområde för en online rådgivningstjänst 

Samtliga deltagare hade positiva åsikter kring en online rådgivningstjänst för 

cancerpatienter och deras resonemang likar några av de argument som togs upp tidigare i 

teorin, där den främsta fördelen med en sådan tjänst är möjligheten till att två personer kan 

samtala med varandra via distans eftersom användarna inte behöver vara på samma plats 

samtidigt. Patienterna kan använda tjänsten i deras hem och få svar på sina frågor som 

kanske cirkulerar i deras tankar inför den kommande behandlingen men precis som någon 

av deltagarna också nämnde är det praktiskt även för icke patienter att få information om 

hur behandlingen går till och ställa frågor till en rådgivare som de kanske har angående en 

nära anhörig, vän eller bekant.  

 

Tjänsten kräver också att det finns inplanerad tid under besöken där sjukvårdspersonalen 

ge information och beskriver för patienten hur tjänsten används så att de inte får veta efter 

deras behandling att det finns en sådan tjänst när syftet var att ge dem information inför 

behandlingen. Det är också viktigt att sjukvårdspersonalen poängterar fördelen för 

patienten med att använda en sådan tjänst, att det kan förse patienten med "extra" 

information och stödjande då de inte har några möten inbokade, men samtidigt är det också 

viktigt att respektera om patienten inte vill använda tjänsten. Det viktigaste är att upplysa 

dem om att tjänsten finns och samtidigt försöka övertyga dem genom ett så inbjudande och 

okomplicerat gränssnitt som möjligt.  

 

Använda tjänsten i andra situationer 

Jag tror att de förslag som deltagarna gav kring vilka andra situationer som skulle kunna 

använda sig av en online rådgivningstjänst är bra och det stämmer nog också det som 

deltagarna nämnde att om tjänsten ska användas i andra situationer behöver designen i 

såfall anpassas genom att exempelvis lägga till fler eller annorlunda funktioner.  

5.7 Metodreflektion    

Vald metod 

Designarbetet har utgått från ett iterativt arbetssätt för att ta fram ett förslag som har kunnat 

testas med användare med hjälp av en prototyp. Det tillvägagångssättet har fungerat bra 

eftersom den information som har använts för att ta fram designförslaget har utgått från 

den kunskap som kontaktperson från huvudprojektet är insatt i tillsammans med tidigare 

undersökningar.  

Användartesterna 
Användartesten genomfördes för att utvärdera designförslaget för frågeställarens gränssnitt 

och även om användartesten gjordes på ett fåtal personer gav de mycket information som 

har varit användbar för att utvärdera designen och komma fram till förslag på vilka 

omarbetningar som borde göras eller finnas i åtanke under en fortsatt utveckling. Även om 
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frågeställarens gränssnitt är inriktad till en användare som dels är nybörjare, men kanske 

också har lite mindre vana vid ett touch-gränssnitt var det ändå bra att genomföra 

användartester även på personer som hade lite bättre vana, eftersom det dessutom visade 

sig att några funktioner var lite svårare att förstå eller uppmärksammas även av dem.   

Få en inblick till hur användarna upplever designen 
På grund av att arbetet har ingått som en liten del av ett större projekt har mindre 

användartester varit rimligare att utföra eftersom designförslaget är en första idé på hur en 

sådan rådgivningstjänst kan se ut och därför kan det vara intressant att få en inblick till hur 

användare upplever designen och vad de tycker om idén, även om det inte är de deltagare 

som är i den åldern som patienten är i verkligheten. I efterhand är det också lättare att 

diskutera om några av uppgifterna eller intervjufrågorna var bra eller mindre bra och om 

några av de svar som deltagarna gav hade sett annorlunda ut om frågor hade formulerats på 

ett annat sätt eller ställts vid ett annat tillfälle. 

Mer specifika användartester 
Användartesten hade givetvis kunnat utformas annorlunda. Om de skulle göras mer 

specifikt skulle testen gjorts på personer som är i den åldern som patienterna är i för att få 

mer exakta resultat. Testen borde också i såfall göras på båda gränssnitten för att även 

utvärdera rådgivarens sida, vilket skulle kunna göras genom att låta verkliga sköterskor 

göra användartesten för att se vilka kommentarer de har kring designen och idén.  

Utvärdera en verklig konversation 

För att utvärdera hur ett verkligt rådgivningstillfälle skulle gå till hade användartestet 

kunnat genomföras mellan två deltagare för vardera användarroll för att utvärdera båda 

gränssnittet samtidigt. Men det är nog enklare att testa ett gränssnittet i taget så att fokus 

hålls på en del. Benyon (2010 s.232) uppmuntrar bland annat till att deltagarna gör 

användartesten enskilt. Det skulle ändå vara intressant att se hur designen skulle fungera 

vid verklig rådgivning. Om ett sådant test blir aktuellt är det viktigt att samtliga funktioner 

i gränssnittet är implementerade eftersom det är enklare för den som leder testet att förklara 

hur en funktion fungerar, om den inte är implementerad vid testtillfället, som exempelvis 

tidspositionerna inte var, än om rådgivaren ska göra det. Ett sådant test hade kanske kunnat 

visa tydligare resultat kring hur den asynkrona versionen hade fungerat som 

rådgivningsmetod i och med att rådgivningen är "i aktion". Under användartesten som 

gjordes för detta arbetet blev det ingen direkt "konversation" eftersom uppgifterna inte var 

upplagda så.   
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser 

 

Upplevd nytta med webbtjänsten 

Det finns en fördel med att använda en online-tjänst för att få rådgivning då det genom 

användartesterna visades att deltagarna uppskattade möjligheten att använda 

informationsfilmerna som både utgångspunkt för rådgivningen men också som 

informationsförtydligare i deras konversation. Fördelen med att använda en sådan tjänst är 

också att användarna kan samtala med varandra via distans vilket underlättar begränsade 

situationer där deltagarna inte har möjlighet att befinna sig på samma plats men är i behov 

av ett möte som kräver tillräckligt tydlig kommunikation. 

 

Komplexitetsnivå för gränssnitten  

Genom att designa för ett enkelt gränssnitt, med mindre antal steg går det att undvika 

frågetecken hos frågeställaren och det blir enklare eftersom frågeställaren inte behöver ta 

oerhört många beslut. Känns tjänsten för komplicerad att använda, med för mycket steg, 

kan det, precis som deltagarna nämnde, göra att frågeställaren till slut kanske väljer att inte 

använda tjänsten och gå då miste om rådgivningsmöjligheten. Frågeställaren kanske väljer 

att ringa istället. Ett för komplicerat gränssnitt skulle också kunna innebära att 

frågeställaren lägger ner mycket tid för att lära sig hur tjänsten fungerar och när kunskapen 

väl är nådd kanske rådgivningstillfället är över och då kan frågeställaren inte heller ta del 

av rådgivningen.  

 

Rådgivarens roll är istället i behov av ett gränssnitt som innehåller tillräckligt med 

funktioner för att informationen till frågeställaren kan överföras på ett så tydligt sätt som 

möjligt. Därför kan videofunktionen utvecklas med fler steg än för frågeställaren där 

rådgivaren tydligare kan visa, genom både start- och slutposition, mer "specifikt" vilken 

del av filmen som är relevant och besvarar frågan. Oavsett användarroll ska dock 

funktioner också, precis som feedback, ha ett syfte och inte enbart ta upp onödig plats i 

gränssnittet, framförallt inte på det mindre skärmutrymme som iPad har.  

 

Även om deltagarna var positiva till rådgivarens videofunktion är det svårt att avgöra, 

vilken användarrolls videofunktion deltagarna hade valt om de enbart fått en beskrivning 

av båda innan de testat frågeställarens videofunktion. För att få fram tydligare resultat är 

förslaget att utföra ett sådant användartest för att avgöra om användarnas syner på 

rådgivarens videofunktion ser annorlunda ut, när de inte har fått testa frågeställarens 

funktion innan.  

 

Tydlig funktionalitet 
Det finns tre viktiga delar som patienten bör får information om, i muntlig eller skriftlig 

form, innan de använder tjänsten: 
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 Det finns möjlighet till att använda en videofunktion för att förtydliga sin fråga 

 

 Videodelen fungerar även om rådgivaren inte är tillgänglig 

 

 Samtalet med rådgivaren är en privat konversation 

 

Det är viktigt att patienterna får information om att det finns en videofunktion som de har 

möjlighet att använda för att förtydliga sina meddelanden och att de är medvetna om att 

rådgivaren också kan göra detta eftersom användartesten visade att det var svårt att lägga 

märke till videofunktionen men den var sedan ett uppskattat verktyg. Informationen kan 

ges genom att läkaren eller annan sjukvårdspersonal ger en kortare beskrivning om 

funktionen, inga detaljer, bara information som berättar att den finns. En mer utförlig 

beskrivning om hur funktionen fungerar kan sedan visas på skärmen då patienten precis 

har gått in på tjänsten eller att rådgivaren illustrerar för patienten hur den fungerar, vid 

början av rådgivningen. 

 

Användarna bör också får information om att de kan använda tjänsten och titta på 

informationsfilmer, även om det inte finns någon sköterska där eftersom deltagarna i 

användartesten var lite osäkra på detta. Det är viktigt att de vet att informationsfilmerna i 

sig inte är beroende av att det finns en tillgänglig rådgivare. Knappen "bifoga 

videoposition" borde i såfall var "låst" eftersom den är kopplad till skrivrutan som inte 

fungerar om rådgivaren inte är tillgänglig. Det är också viktigt att patienten vet att deras 

samtal med rådgivaren är privat, det finns inga andra patienter som kan se vad ni skriver.    

 

Givetvis är det också angeläget, precis som påpekades i intervjuerna, att patienterna ta sig 

tid och till sig instruktionerna, men det är samtidigt viktigt att instruktionerna i sig är 

tydligt förklarade och ges innan patienten använder tjänsten, antingen i form av en muntlig 

eller textbaserad beskrivning beroende på vilken metod som är mest lämplig. Tydliga 

instruktioner eller beskrivningar hör också samman med hur funktionerna i sig är 

utformade. Det är viktigt att en användare som är nybörjare inte ska behöva stanna upp 

under interaktionen och fundera: "är det här jag ska klicka" eller "var ska jag klicka" och 

därför måste funktionerna innehålla tydligare instruktioner textmässigt på var användaren 

kan klicka. Deltagarna ansåg exempelvis att designförslaget var i behov av att:  

 

 Omformulera texten på vissa knappar och funktioner 

 

 Göra skrivrutan synligare och infoga en text som indikera att användaren ska klicka 

på denna   

 

Genom att ändra och lägga till textbeskrivningar på knappar och i funktioner poängteras 

det verkligen för frågeställaren att: "det är här du ska klicka" och då undviks oklarheter hos 

frågeställaren. Om skrivrutan i chattdelen också utmärker sig från gränssnittet är det 

enklare för användaren att förstå att det är där meddelandet ska skrivas. 
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Betydelsen av feedback 

Designarbetets resultat har också visat att användarna behöver olika former av feedback i 

gränssnittet, som varierar mängdmässigt beroende på den roll som användaren har. 

Deltagarna i användartesten uppskattade textrutan som bekräftar att videopositionen har 

bifogats, vilket gör att frågeställaren undviker att klicka på bifogaknappen flera gånger för 

att han/hon inte tror att någonting händer.   

 

Fördelen med en mer asynkron lösning 

Med en asynkron lösning för videofunktionen kan den bifogade videopositionen spelas upp 

då användaren själv väljer att göra det. Vid kommunikation som använder sig av video 

som informationsförtydligande är det en utmärkt metod, som visats genom tidigare 

undersökningar, eftersom funktionen bland annat inte behöver ta hänsyn till 

överföringshastigheten. Det är inte lika stor risk, framförallt för frågeställaren att gå miste 

om information eftersom "mängden" av information som ska bifogas i meddelandet är 

mindre och blir därför enklare att skicka över. Rådgivaren skulle förmodligen däremot inte 

påverkas lika mycket eftersom användarrollen gör att rådgivaren har mycket kunskap om 

videoklippet och störs inte om en del av innehållet hoppas över. Användartesten visade att 

deltagarna var positiva till en synkron lösning som alternativ men en av dem påpekade 

samtidigt att det är viktigt att gränssnittet i såfall kan kontrollera vilken användare det är 

som styr. Det är viktigt att det inte blir några "användarkrockar".  

 

Anpassa tjänsten för andra situationer 
Att designa ett avancerat gränssnitt med fler funktioner för rådgivaren och ett enklare med 

mindre funktioner för frågeställaren kan gälla även för andra rådgivningssituationer men 

också med möjliga förändringar, utefter vad det är för rådgivning i fokus. Det specifika 

designförslaget kan behöva anpassas om det ska användas i andra situationer eftersom de 

funktioner som är implementerade här kan behöver kompletteras med fler eller andra 

funktioner i ett annat sammanhang, vilket påpekades under användartesten. Vid situationer 

där det inte finns någon tillgång till instruktionsfilmer eller där situationen inte "kräver" att 

det finns skulle videodelen kunna utökas genom att låta användaren bifoga fler medier, 

exempelvis bilder. Frågeställaren kan vid "enklare" frågor skicka över en bild för att 

beskriva sin åkomma för sjukvårdspersonal. Det är viktigt hursomhelst att ta reda på om 

situationen innehåller samma typer av användarroller eftersom de dels är utgångspunkten 

för designen men också för att det finns likheter och skillnader i roller mellan olika 

rådgivningssituationer beroende på hur ofta rådgivningen förekommer mellan samma 

frågeställare och rådgivare. 

6.2 Vidare forskning 

Detta arbete är endast en liten del av det större projektet och har möjlighet att fortsätta 

utvecklas genom att utföra mer teoretiska undersökningar och fler användartester på den 

föreslagna designen, utifrån de resultat som det här användartestet visade, som kan 

användas inom huvudprojektets fortsatta utveckling av den specifika rådgivningstjänsten. 

Det ges också möjlighet för fler projekt att undersöka om designförslagen skulle kunna 

vara användbara i en annan rådgivningssituation då deltagarna i användartestet gav en del 

exempel på situationer och designförslag som säkert skulle kunna tas fram och testas.  
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Designförslag på funktioner som inte implementerades i designen men som skulle kunna 

vara en idé för den fortsatta utvecklingen är:  

 

I frågeställarens gränssnitt: 

 

 En lista som ger frågeställaren möjlighet till att kunna spara ner viktiga 

kommentarer som dykt under konversationen. Funktionen finns då för att 

samla viktig information så att frågeställaren inte glömmer bort något meddelande, 

vilket underlättar hanteringen av information och frågeställaren behöver därför inte 

leta igenom hela chatten för att hitta det specifika meddelandet. 

 

 En lista med "färdiga frågor" utifrån videoklipp som finns sparade i 

rådgivarens lista. De videoklipp som rådgivaren sparar i en lista skulle kunna 

kombineras tillsammans med en tillhörande fråga som kan användas för att 

illustrera tidigare frågor som ställts av patienter.  

 

 Omformulerad beskrivning på vissa av de existerande knapparna och 

funktionerna. Deltagarna önskade att ändra texterna på knapparna     och texten i 

frågeställarens videolista för att tydligt förklara för en som är nybörjare var 

han/hon kan klicka och vad knapparna och funktionerna betyder. 

  

 En text som dyker upp om frågeställaren klickar i skrivrutan när rådgivning 

inte är tillgänglig. Om frågeställaren inte skulle uppmärksamma att rådgivningen 

inte är tillgänglig kan en text visas vid skrivrutan som förklarar det. 

 

 Lägga till en skugga på skrivrutan så att den är mer synlig tillsammans med 

en text. För att göra skrivrutan mer synlig för användaren och dessutom förklarar 

att det är där användaren ska klicka. Texten kan också referera till knappen med 

frågetecken som ger mer information om hur en konversation startas. 

 

 Beskrivning som talar om för användaren att det finns en videofunktion. En 

skriftligt beskrivning som visas på frågeställarens gränssnitt och förklarar hur 

videofunktionen fungerar. Alternativt att rådgivaren visar genom en synkroniserad 

lösning hur funktionen fungerar eller genom att knappen "bifoga videoposition" 

lyser. 

 

 Funktion som tillåter frågeställaren att lägga till fler funktioner om han/hon 

vill. Istället för att utveckla en helt annan version för de mer vana användarna kan 

en tilläggsfunktion låta frågeställaren exempelvis kryssa i en ruta för att fler 

videofunktioner ska bli tillgängliga. Alternativt kan rådgivaren bestämma och 

"aktivera" detta utifrån hur bra det går med frågeställarens interaktion. 

 

 Utöka videodelen med fler medier att kunna bifoga 

En av deltagarna föreslog en utökning av videodelen med möjlighet till att bifoga 

bilder om tjänsten skulle anpassas till en annan rådgivningssituation. 

Sannolikheten är inte så stort att det finns inspelade instruktionsfilmer om exakt 
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varje sjukdom så därför kan det vara användbart att skicka över en bild på sin 

åkomma, för att snabbt visa läkaren eller sköterskan hur utslaget ser ut, om det inte 

är så "akut", istället för att bokstavligen beskriva det ord för ord. 

 

 Ett bildspel som videoklipp 

Ett annat förslag för situationer där det inte finns tillgång till videoklipp är att de 

knappar som används för videomediet skulle kunna ta varas på även i en sådan 

situation. Istället för att en länk med videopositioner skickas över består länken av 

ett "bildspel" som placeras i "uppspelningsfönstret" och användaren kan sedan 

använda knapparna för att antingen spela upp bildspelet, som byter bild 

automatiskt efter ett visst antal sekunder, eller kan användaren bläddra fram och 

tillbaka i bildspelet för att byta till specifik bild som rådgivaren kanske referera 

till, exempelvis "om du bläddra fram till bild nummer 4 så visas ett exempel på de 

här värdena" och så vidare.  

   

I rådgivarens gränssnitt: 

 

 Ett preview-fönster. Om senare undersökningar visar att en synkron lösning för 

videoöverföringarna är bättre än en asynkron kan ett preview-fönster vara lämpligt 

för att undvika användarkrockar och underlätta rådgivarens förberedelser med 

nästa videoklipp. 
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Bilaga 1 

Persona 1 – Patient 1 

Namn: Anna 

Ålder: 35 

Yrke: Jobba på restaurang (stressig miljö) 

Mål med användandet av tjänsten: Att få svar på frågor kring videomaterialet eller andra 

frågor som rör sjukdomen. Hon vill också kunna få ett känslomässigt stöd av 

sjuksköterskan. 

Tidigare användning av tjänsten: Aldrig 

 

Persona 2 – Sköterska 

Namn: Beatrice  

Ålder: 43 

Utbildning: är legitimerad sjuksköterska med specialiserad utbildning inom just 

cancerbehandling. 

Mål med användandet av tjänsten: att ta emot och förstå patientens fråga och sedan 

besvara den så tydligt som möjligt så patienten kan ta till sig svarat och även få eventuellt 

känslomässigt stöd som kan behövas i en sådan här situation.  

Tidigare användning av tjänsten: Regelbundet (sedan ett par månader tillbaka) 

 

Persona 3 – Patient 2 

Namn: Lena  

Ålder: 61 

Yrke: Driver eget företag (god datorvana) 
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Mål med användandet av tjänsten: Att få svar på frågor kring videomaterialet eller andra 

frågor som rör sjukdomen. Hon vill också kunna få ett känslomässigt stöd av 

sjuksköterskan. 

Tidigare användning av tjänsten: Aldrig. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Tyckte du att det var, utifrån designen, enkelt att förstå hur du skulle gå till väga för att 

genomföra en uppgift? 

 

2. Om någon del av designen var svår att förstå, varför var den det? Dök det upp några 

frågetecken? 

 

3. Tycker du att de element som användaren kan klicka på var tillräckligt stora och tydliga 

för ett touch-gränssnitt? Var det tydligt för dig som användare att det gick att klicka på 

dem? 

 

4. Tycker du att webbtjänsten gav bra med feedback? Exempelvis då man kopierade en 

videoposition till chattmeddelandet, att en text dök upp som berättade att videopositionen 

bifogats? Lade du märke till detta?  

 

5. Funktionen för att skicka över en videoposition, eller en viss tidpunkt, tycker du att den 

var enkel att använda och lära sig (utifrån er nybörjarroll) och tror du att den fyller sitt 

syfte? (Att förtydliga var i informationsfilmen den fråga som du vill ställa till rådgivaren 

tas upp) 

 

6. Rådgivaren skickar istället över videoklipp genom att ange en startposition och en 

slutposition för den del från det ursprungliga videoklippet som ska visas för frågeställaren 

och rådgivaren kan sedan välja att lägga till den nya videosekvensen i en lista med de 

andra ursprungliga videoklippen eftersom det nya videoklippet kanske kan användas vid 

flera rådgivningstillfällen. Rådgivaren kan därefter precis som frågeställaren bifoga 

videopositionerna i chattmeddelandet. Tycker du att denna videofunktion skulle kunna 

användas även för frågeställarens gränssnitt? Varför/Varför inte?    

 

7. Tycker du att antalet funktioner i webbtjänsten var lämpligt för frågeställarens 

användarroll (nybörjare) eller var det för lite/ för mycket? Exempelvis fanns det två 

hjälpknappar med information, en för chattdelen och en för videodelen, tyckte du det 

fungerade bra så? 

 

8. Har du några förslag på förbättringar som eventuellt skulle kunna göras i en fortsatt 

utveckling av designen? 

 

9. Ett alternativ är att webbtjänsten istället har en synkron lösning för videoöverföringarna. 

Detta skulle i såfall innebära att videofunktionerna är synkroniserade mellan de olika 

gränssnitten och att kontrollerna eller styrningarna sker direkt i uppspelningsfönstret och 

skickas inte med i chattmeddelandet. Om frågeställaren exempelvis spolar fram i 

videoklippet så händer samma sak på rådgivarens gränssnitt. Tror du att en sådan lösning 

fungerar bättre för användarna än en asynkron som det är nu? 
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10. Tror du att det är uppskattat eller en fördel för användarna att kunna använda 

information från videoklippen i deras konversation, under rådgivningen? Är det användbart 

för frågeställaren att ha tillgång till en sådan funktion eller tror du att funktionen enbart är 

lämplig för rådgivarens roll? 

 

11. Tror du att cancerpatienter kan ha användning av denna webbtjänst för att få utökad 

information och vägledning vid tillfällen då de är i extra behov av det? (När kontakten med 

sjukvårdspersonal och antalet läkarbesök är mindre) och tror du att webbtjänsten kan vara 

lämplig/användbar allmänt inom vården? Varför/Varför inte?  

 

12. Tror du att det går att anpassa webbtjänsten till andra rådgivningssituationer, förutom 

inom vård? Om ja, vilka då? Om nej, varför inte?  

 

13. Är det designförslag som har illustrerats med prototypen lämpligt för en 

rådgivningssituation eller passar den bättre i andra sammanhang? (Om "Ja" fråga efter 

exempel, annars fråga "varför" och gå sedan vidare till fråga 14)  

14. Vilka övriga tankar kring designförslaget eller prototypen finns det som du skulle vilja 

tillägga? 
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Bilaga 3 

Implementerade funktioner i prototypen - teknisk beskrivning 

 

Chattfunktionen - användning av huvudprojektets kanalsystem 

För att meddelanden ska kunna skickas och visas på respektive gränssnitt används 

huvudprojektets egna chattkanal. En ny kanal skapas, som kan användas för att skicka 

meddelanden, genom att anropa kanalsystemet och därefter namnge kanalen och förklara 

hur många meddelanden som tjänsten ska spara och visa. Genom att skapa en kanal kan 

den därefter anropas och ett värde kan antingen skickas eller tas emot från kanalen 

beroende på om gränssnittet "sänder" till den eller "läser" från den (se figur 1). 

 
Figur 1 En översikt på hur prototypens chatt använder sig av kanalsystemet 
 

Videofunktionen - skicka tidsposition i chattmeddelandet 

Användaren väljer ut tidspositioner från det befintliga videoklippet genom att spola fram 

till en viss position i filmen och därefter bifoga den positionen i chattmeddelandet. Detta 

görs genom att koden ta reda på vilken position tidsmarkören befinner sig på och spara 

därefter det värdet tillsammans med en formatering som ser ut som en tidskod i en array. 

Arrayen spara först det värdet som redan finns i skrivrutan, om det finns något värdet och 

lägger sedan till tidskoden som bifogas i slutet av meddelandet genom funktionen "push" 

som lägger till innehåll sist i en array och slutligen läggs arrayen till i skrivrutan med hjälp 

av innerHTML (w3school).  

 

När tidspositionen har lagts till i skrivrutan kan användaren se det och det går också 

manuellt att radera eller ändra den. Efter att användaren har klickat på skicka och 

meddelandet visas i konversationsfönstret, visas det övriga meddelandet i text men 

tidspositionen har gjorts om till en länk som användaren kan klicka på. Texten görs om till 

en länk genom att plocka ut tidskoden från den övriga texten med hjälp av ett reguljärt 

uttryck där replace används för att ersätta koden med en länk. Länken innehåller kod som 

gör att en funktion anropas då användaren klickar på den och tidspositionens värden 

skickas med till funktionen. I funktionen används sedan tidspositionerna som skickats med 

för att ange var videoklippet ska starta genom att sätta currentTime till det värde som den 

bifogade tiden har.     
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