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Abstrakt 

Organisationer och personer runt om i världen blir alltmer beroende av 

olika former av IT-stöd. För att effektivisera arbetet skaffa sig 

organisationen nya system eller försöker förbättra det redan befintligt 

systemet. En användare kan reagera på olika sätt vid införandet av ett nytt 

system beroende på olika faktorer hos systemet eller personen. Jag 

studerade ett komplett Care-system som används inom äldreomsorgen. Ett 

Care-system kan bestå av en webbapplikation inklusive digitala och mobila 

verktyg. Digitala och mobila verktyg innebär interaktiva redskap som låta 

användaren utföra sina dagliga arbetsuppgifter med minimala 

ansträngningar. Syftet med studien är att utvärdera ett Care-system genom 

att ta reda på användarnas mål med användning av systemet och 

dokumentera användarnas upplevelser av systemet.  Med hjälp av olika 

designprinciper och datainsamlingsmetoder hittade jag några problem som 

påverkade användarens upplevelse och attityd mot systemet. Detta ledde till 

en undersökning av faktorer som påverka acceptans av ett nytt system hos 

användaren. Jag skapade persona och användarscenario för att beskriver de 

olika användarna som utnyttjar Care-systemet samt användningskontexten. 

Från scenarion tog jag fram en behov- och kravspecifikation som kan ligga 

till grund för framtida utvecklingsarbete i Care-systemet. 
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Abstract 

Companies and people around the world are becoming more dependent on 

different forms of IT support. To improve efficiency in the workplace, these 

companies buy new systems or try to improve an existing system. A user 

can react in different ways to the incorporation of a new system depending 

on different factors relating to the system or the user. I studied a complete 

care system used within geriatric care. A care system can consist of an 

online interface, mobile and digital applications. Digital and mobile devices 

refer to interactive tools that allow the user perform daily activities with as 

little effort as possible. The purpose of the study is to evaluate the care 

system by examining user aim and document user experience whenever 

they interact with the system.  With the help of different design principles 

and data collection methods, I found problems that affected user experience 

and attitude towards the care system. This led to an enquiry of the factors 

that affect the acceptance of a new system by users. I created persona and 

user scenario for the purpose of describing the different persons using the 

system and contexts of use. A need and requirement specification was 

created which may be used as a springboard for future development efforts 

relating to the care system. 
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Förord 

Det var givande att skriva den här uppsatsen eftersom jag tidigare jobbade 

inom äldreomsorgen och senare utbildade mig till interaktionsdesigner. Jag 

hade insyn på problem som skulle uppstå i digitala- samt datorstödd 

hemtjänstarbete och det hjälpte mig under utvärderingen och 

uppsatsskrivandet. 

Jag vill passa på att tacka alla personer på ‘företag x’. I synnerlighet tacka 

jag min handledare på företaget som stödde mig och gav mig den här 

möjligheten att utföra mitt examensarbete hos företaget. Jag vill även tacka 

min handledare i skolan Päivi Jokela för bra tips och goda råd. Sist men inte 

minst tacka jag alla de som ställde upp på utvärderingen och väninnor som 

korrekturläste uppsatsen. 

Kalmar, juni 2013 
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1. Introduktion  
 
För tio år sedan var det ovanligt att se personalen inom hemtjänsten låsa upp 

dörrar med mobiltelefoner eller anteckna med digitala pennor med inbyggda 

kameror som överför anteckningarna till en webbapplikation där man kan vid 

ett senare tillfälle kan redigera informationen. Idag har det blivit alltmer 

vanligt att digitala samt mobila verktyg används i dagliga arbetsuppgifter 

inom hemtjänsten. Digitala och mobila verktyg innebär interaktiva redskap 

som låter användaren utföra sina dagliga arbetsuppgifter med minimala 

ansträngningar. Verktygen samlas under ett gemensamt namn, ett "Care-

system" (Phoniro Care, 2013). Ett Care-system inkluderar interaktiva redskap 

som används inom vård av äldre personer och gör att personalen slipper bära 

till exempel nycklar eller anteckningsblock omkring. Verktygen kan 

inkludera mobiltelefoner, en webbapplikation, digitallås och digitalpennor. 

Till exempel, en mobiltelefon som ingår i ett Care-system fungerar både som 

en nyckel och kommunikationsmedel. Care-systemet används i avsikt att 

underlätta arbetet och hjälpa användaren uppnå maximal effektivitet 

(Kristianstads Kommun, n.d.). Det finns variation mellan personalen som 

jobbar inom hemtjänsten och detta påverka hur de upplever, lär sig använda 

och accepterar ett nytt system. Variationen mellan personalen kan i sin tur 

påverka om systemet används eller inte i arbetet. Att införa mobiler med 

pekskärmar som dörröppnare och digitala låsenhet som man aktiverar genom 

att knacka på dörren några gånger eller vrida handtaget kan kännas 

spännande för vissa medan andra personer hellre vill ha nycklar och en vanlig 

dörr. Om ett nytt system är användbart kan det underlätta acceptansen bland 

personalen, oavsett om de är intresserade av den nya tekniken eller inte. 

Enligt Sundström (2005) innefattar användbarheten både 

användarvänligheten hos systemet och nyttan användaren kan utvinna vid 

användandet av systemet. Användarvänlighet hänvisar till ett system som är 

lätt att använda och tillgängligt, medan ett nyttigt system är ett system som 

verkligen hjälper användaren att lösa problem och uppnå sitt mål. Ett 

användbart system uppmuntrar användaren att använda det och uppmana 

användaren att vidare utforska hela systemet (Logan, 1994). Allwood (1991) 

menar att användbarheten har tre viktiga byggstenar - acceptans från 

användaren, kompetens hos användaren och användarvänligheten hos 

systemet. Han menar att ett användarvänligt system som är lätt att använda 

uppmuntrar användaren att använda det ofta vilket kan leda till att 

användaren skaffar sig nödvändiga kompetenser i systemet. När användaren 

börjar se systemet som ett hjälpmedel i sitt arbete kan detta leda till att 

systemet accepteras av användaren och då har man uppnått högre 

användbarhet enligt Allwood (1991). På samma sätt som ett användbart 

system uppmuntrar och stödjer, kan ett system som inte är användbart stöta 
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bort användaren. Då upplever användaren fysiska eller psykologiska besvär 

vid användandet av systemet. Ett sådant system kommer inte att användas 

ofta och till slut kan det glömmas bort eller bytas ut mot något mer 

användarvänligt. För att säkerställa användbarheten och kontinuerlig 

kundtillfredsställelse hos ett system bör användbarheten utvärderas 

regelbundet. Låg användbarhet påverka systemets åtkomlighet negativt och 

öka väntetiden innan användaren får feedback på sina handlingar. En 

användare kommer troligen att genomför sina arbetsuppgifter på något annat 

sätt i stället för att använda ett system med låg användbarhet (Allwood, 

1991). 

Forskare och studenter har tidigare undersökt ”acceptans” i olika miljöer och 

sammanhang. Undersökningarna rörde sig om acceptans av nya teknologier i 

skolor, företag, bransch eller i en kommun. Enligt Hosseinpour, K. et al 

(2010), acceptans av en ny teknologi beror på förberedelsearbetet innan 

införandet av systemet. Författarna menar att förberedelsearbetet så som 

upplysning, uppmuntran från ledningen, samt utbildning påverka acceptans 

av en ny teknologi. Utspridning av teknologin inom kommunen eller 

branschen påverkar acceptans av en ny teknologi (Hebron, 2008). Hebron 

menar att en teknologi som används av många i en kommun eller inom en 

bransch troligen komma att accepteras även av andra i kommunen eller 

branschen. Hebrons undersökning baseras på bland annat RBM - Resonerat 

Beslut Modellen (eng. TRA -Theory of Reasoned Actions) som påstår att 

användarens attityd leda till en avsikt eller beslut som i sin tur resultera i 

specifik beteende. En mer avancerade version av RBM-modellen är 

tecknologiacceptans modellen (eng. TAM - Technology Acceptance Model) 

som påstår att upplevd nytta plus upplevd lättanvändning påverka acceptans 

av en ny teknologi (Legris P. et al, 2003). Något som författarna kom överens 

om är att acceptans av teknologi är viktig för användaren, kommunen, 

skolorna eller företaget. När en ny teknologi accepteras av användaren kan 

detta påverka personalen och arbetet positivt, vilket kan leda till ökad 

effektivitet, tillfredställelse och produktivitet.   

 

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att utvärdera Care-systemet genom att ta reda på 

användarnas mål med användning av systemet och dokumentera användarnas 

upplevelser av systemet. Det är även intressant att se till andra lösningar som 

används till att effektivisera arbetet inom hemtjänsten. Genom intervjuer 

ämnar jag undersöka användarens mål, behov och uppfattningar av digital- 

och mobilverktygen samt webbapplikationen. Med kognitiv genomgång 
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avser jag att undersöka hur en användare upplever systemet för att själv 

kunna bilda mig en uppfattning kring användarvänligheten hos systemet.  

Forskningsfrågan jag ämnar besvara är: 

Hur upplever hemtjänstpersonalen Care-systemet i deras arbete med fokus 

på upplevd nytta och acceptans?  

Arbetsprocessen utgår från ovanstående forskningsfråga som inleds med en 

litteraturstudie som presenteras i kapitel 2 (Teori). Metoder i form av 

intervjuer och enkäter kommer att leda till resultat som ligger till grund för 

skapande av persona och scenario. 

 

1.2 Avgränsningar 

Idag har företag x kund i många kommuner i Sverige och olika yrkesroller 

inom hemtjänsten använder digital- och mobilverktygen samt 

webbapplikationen. För att kunna fokusera mig på att skapa en bättre bild av 

en relativ stor användarbas kommer jag att avgränsa mig till att enbart 

intervjua personer som dagligen använder mobiltelefonen och 

webbapplikationen i sitt arbete. De olika roller som använder utrustningen 

och webbapplikationen inom hemtjänsten idag är undersköterskor, 

enhetschefer, och samordnare. Andra yrkesroller inom äldreomsorgen som 

kan utnyttjar insamlade information via mobiltelefonen är planerare, 

ersättningshandläggare, kvalitetsansvarig, omsorgschef med mera. I denna 

studie ska jag fokusera mig på undersköterskor, enhetschefer och samordnare 

i två städer som använda digital- och mobilverktygen samt 

webbapplikationen. Jag kommer att ta fram persona som modellering av 

användaren och användarscenario för att beskriver dem olika sammanhang 

där mobiltelefonen samt webbapplikationen används av mina persona. Även 

en behov- och kravspecifikation kommer att tas fram, men min fokus komma 

att ligga i funktioner som stödjer användaren i sitt arbete, funktioner som 

användaren önska sig i mobilen, och vad företaget bör göra för att garantera 

kundtillfredsställelse. Jag kommer inte att tar fram en grafisk prototyp för 

mobilen eller webbapplikationen. 
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1.3 Målgrupp 

Studien riktar sig främst mot vårdföretagarna, företag som jobbar med att 

utforma digital- och mobilverktyg som används inom vården samt personer 

som jobbar inom äldreomsorgen särskilt undersköterskor och enhetschefer. 

Genom förståelsen av användarnas behov och dem olika kontext där man 

använder digital- och mobilverktyg inom hemtjänsten kan utvecklarna ta 

fram användbara produkter som stödja personalen i sitt arbete. 

Inom akademin kan studenter och lärare inom Interaktionsdesign ta del av 

studiens innehåll och utveckla kunskapen vidare. 
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2. Teori 

Här presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för studien. 

Teoretiska bakgrunden ger information som är av betydelse for 

datainsamlingen och besvarande av forskningsfrågan.  

2.1 Användbarhet 

Redan i början av 1970-talet insåg man vikten av att involvera användaren i 

utvecklingsprocessen av produkter och tjänster (Berns, 2004). Idag använder 

vi olika benämningar för att beskriva egenskaper hos produkter, system eller 

tjänster som är ett resultat av samspelet mellan utvecklarna och användarna. 

Ofta säger man att produkten har hög användbarhet. Användbarhet är ett 

begrepp som används för att beskriva ett system eller en produkt som är lätt 

att använda, men användbarhet innebär mer än en produkt som är lätt att 

använda. Användbarhet enligt Sundström (2005) har två viktiga sidor - 

användarvänlighet och nytta. 

2.1.1 Användarvänlighet 

 

Ett användarvänligt system är lärbart, åtkomligt, ha god typografi, lätt att 

navigera, och har hög hastighet (Nielsen, 1993; Gulliksen & Göransson, 

2002). Användarvänlighet innebär ett system som är lätt och behagligt att 

använda (Hammarberg, 2002). Ett behagligt system skrämmer inte bort 

användaren utan uppmuntra användaren att vidare utforska det. Enligt 

Danielsson & Drakengren (2003), gör ett användarvänligt system 

hjälpresurser tillgängliga för användaren, minimerar fel, är anpassat till 

användarens tankesätt, och är åtkomligt. Att skapa ett system som är 

anpassad till användaren tankesätt innebär att utvecklarna räknar ut på 

förhand olika situationer som kan uppstå när användaren interreagerar med 

systemet, och utvecklarna kan då göra lösningar till situationerna.  

Från ovanstående definitioner kan jag utvinna olika egenskaper som gör ett 

system användarvänligt: 

 Lärbarhet: ett system med hög lärbarhet minimerar bördan på användaren 

genom att inte kräva att hon/han ska lära sig en stor mängd ny information 

innan hon/han kan använda systemet. 

 Åtkomlighet: ett system som är lätt att komma åt uppmuntrar användaren att 

använda det. Om systemet är svårt att nå eller det tar orimligt lång tid innan 

användaren får feedback på sina handlingar, är det troligt att användaren i 

stället genomför sina arbetsuppgifter på något annat sätt (Allwood, 1991). 
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 Hjälpresurser: ett system bör göra hjälpresurser tillgängliga för användaren. 

Hjälpresurser ger användaren stöd i besvärliga situationer och de kan vara i 

form av felmeddelande, en online-manual eller programfunktioner som 

"sökfunktionen". Onlinemanualen bör kontrolleras regelbundet för att ge 

användaren uppdaterade information om systemet. 

 Typografi: god typografi innebär att man överallt i systemet använder 

enhetliga bakgrunder, fonter, färger och samma fontstorlek. På så sätt vet 

användaren att hon/han befinner sig i samma system. 

 Lätt att navigera: god navigation uppmuntrar användaren att utforska 

systemet vidare. Ett effektivt sätt att införa god navigation är att använda 

”brödsmulora" en teknik som visar användaren var i systemet hon befinner 

sig. Brödsmulorna visar också vägen som leder till den aktuella sidan och 

vägen tillbaka. 

 Hög hastighet: ett system med hög hastighet hjälper användaren att utföra 

sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt genom att ge snabb och tydlig 

feedback på användarens handlingar. 

 Minimera fel: det är inte ovanligt att fel uppstår vid användning av ett 

system, men det är bättre att undvika att fel uppstår genom att minimera det 

antal tillfällen då användaren måste skriva in uppgifter med tangentbordet 

(Nielsen, 1993). Om fel ändå uppstår, bör felmeddelandet uttryckas på 

vardagligt språk, inte tekniskt språk.  

2.1.2 Nytta 

En annan synonym för nytta är ”värde” och ett nyttigt system tillför på något 

sätt värde i användarens arbets- eller vardagsliv. Ett nyttigt system är det som 

verkligen hjälper användaren att tillfredsställa ett behov eller lösa ett problem 

(Hammaberg, 2002). Genom att studera de olika funktioner och den 

information som en webbapplikation innehåller kan man avgöra om den är av 

nytta eller inte till användaren. Nyttan definieras i kravspecifikationen i form 

av arbetsuppgifter som systemet måste stödja och kopplingar mellan dessa 

uppgifter (Berns, 2004). 

För att ta reda på vilka funktion i ett system som är viktiga för användaren i 

hans/hennes arbetsliv samt målet med användning av ett system, bör man 

prata med användaren själv. Sanders (2002) menar att om vi kan lära oss att 

ta till oss användarens behov och erfarenhet, kan vi använda dessa som en 

inspirationskälla och idéutveckling för designen. Oavsett mängden av god 

funktionalitet systemet innehar, om användarna av någon anledning inte kan 

använda det på ett effektivt sätt i sitt arbetsliv har systemet föga nytta. Det är 

här användarvänligheten komma in för att hjälpa användaren utvinna nyttan i 

systemet och uppnå hög användbarhet. Domingues & Berndtsson (2002) 

menar att man behöver kunskap om nytta, användaren och sammanhang för 
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att utforma användbarheten i ett interaktivt system. Ett interaktivt system 

måste ge någon nytta - en förväntade nytta för användaren och verksamheten. 

Användaren är den person som kommer att interreagera med systemet i 

hans/hennes arbetsliv. Det är viktig att känna till dennes behov när man 

utformar systemets beteende och funktioner. Sammanhang beskriver de olika 

miljöer där användningen av systemet kommer att sker. Om 

användningssammanhanget inte beskrivas kommer produkten inte att bli bra 

(Berns, 2004) 

Sundströms definition av användbarheten är viktig för studien eftersom det 

visa sambandet mellan användarvänlighet och nytta. En användare kan inte 

lätt utvinna nytta från ett system som inte är användarvänligt. Till exempel, 

en mobiltelefon som kräver att användaren skriver in sitt lösenord upprepade 

gånger innan hon/han kan låsa upp en dörr eller en mobiltelefon som plötsligt 

stänger av sig själv har tagit bort effektiviteten i användarens arbete. 

Domingues & Berndtsson (2002) menar att ett interaktivt system bör 

tillgodoser användarnas behov annars är det en dålig och bortkastade 

investering. 

2.1.3 Användbarhetens komposition 

Användbarheten tycks vara en komposit av tre faktorer enligt Allwood 

(1991), faktorerna är acceptans från användarna, kompetens hos användarna 

och användarvänligheten hos systemet. 

Acceptans: Allwood menar att användarna bör har en positiv inställning till 

systemet, och tydliga mål för användning av systemet. Användaren måste 

känna att systemet vill hjälpa henne i sitt arbetsliv och inte orsaka onödiga 

besvär. Om användaren inte acceptera systemet kan det leda till att systemet 

inte utnyttjas (Allwood, 1991). 

Kompetens: användarens kompetens innebär individuella kunskapsnivåer 

hos olika användarna som utnyttjar systemet. Här kan användarna 

klassificeras t.ex. som nybörjare, standard och expert. 

Användarvänlighet: ett användarvänligt system innebär ett system som är 

lätt att komma åt och stödjer användaren i sitt arbete. 

Wiklund (1994) beskriver hur amerikanska företag ser på användbarhet. Han 

menar att det finns två olika aspekter av användbarhet: beteendemässig- och 

emotionell användbarhet. Beteendemässig användbarhet innebär att ett 

tydligt mål ska definieras och majoritet av en grupp användare ska klara av 

fördefinierade uppgifter på en viss tid. Emotionell användbarhet är i vilken 

grad produkten tillfredsställer ett behov som inte kan inkluderas i de 
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traditionellt funktionella objektiven. En digital penna t.ex. som redigerar och 

rättar användarens anteckningar innan de skickas vidare till 

webbapplikationen tillfredsställer ett emotionellt behov genom att undvika att 

användaren känner sig klumpig på grund av stavnings- eller grammatikfel i 

sina anteckningar.  

Ett användbart system ska ha tre attribut som innefattas att produkten måste 

dra åt sig uppmärksamhet, uppmuntra till utforskning och eliminera rädsla för 

produkten (Logan, 1994). En produkt som uppmuntrar användaren att vidare 

utforska andra funktioner i ett system hjälpa användaren skaffa sig 

kompetenser i systemet genom kontinuerlig användning. Rubin (1994) menar 

i sitt resonemang om användbarhet att användbarhet hos ett system berör på 

två viktiga egenskaper - lärbarhet och användarens attityd. 

Lärbarhet: ett användbart system bör minska bördan på användaren och 

anpassa sig till användarnas individuella förmåga. 

Attityd: Användarnas upplevelse av systemet ska vara så positiv som möjligt 

för att uppmuntra användaren att utnyttja systemet i sitt arbete. 

Liksom Allwood, menar Rubin att en användare måste har en positiv attityd 

till systemet för det att vara mer användbart. Det finns stora likheter mellan 

Sundströms, Allwoods och Rubins beskrivningar av användbarheten - deras 

definitioner är praktiska och kan mätas i en utvärdering. Likheter i dessa 

definitioner är att författarna är överens om hur ett användbart system ska 

bete sig: 

 Ska vara användarvänligt 

 Tillför någon nytta 

 Accepteras av användaren  

 Anpassa sig till användarens förmåga 

 Ska vara lärbart 

Användbarheten hos ett system bör ses som ett interaktivt samspel mellan 

användarna, utvecklaren och systemet. En utvecklare kan skapa en bra attityd 

för systemet genom att involvera användarna tidigt i utvecklingsprocessen. 

Användarnas medverkan i utvecklingsprocessen har varit ett sätt att öka 

användbarheten av slutprodukten inom produkt och systemutveckling (Berns, 

2004). Hur användbart ett system är bestämmas i första hand av användarna 

själva, systemets egenskaper och användningskontexten.  

Det finns många fördelar med att skapa ett användbart system. Man kan 

bland annat uppleva ökad produktivitet, ökad kvalitet, minskade kostnader 

för utbildning samt ökad användartillfredsställelse (ISO 13407, 1999). 
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Fördelen med användbarhetskonceptet är flexibilitet i utvecklingsprocessen 

som konceptet ger (Berns, 2004). Berns menar att konceptet gör det möjligt 

att på ett iterativt och interaktivt sätt tar fram ett system som är anpassat till 

användarens behov.  

Andra fördelar med ett system som har hög användbarhet är bland annat: 

 Konkurrens fördel för tillverkaren – användbarhetsprincipen 

snabbar upp utvecklingsprocessen och placerar tillverkaren långt fram 

i marknaden.  

 Bättre produktivitet för användaren – ett användbart system gör att 

användaren kan koncentrera sig på arbetsuppgiften i stället för att 

besväras av systemet. 

 Minskade kostnader – rätt analys och applikation av användarkrav 

minskar behovet av dyra förändringar senare i projektet.  

 Utbildning – ett användbart system minskar behovet av omfattande 

träning och dokumentation. 

 Bättre kvalitet – kvaliteten hos systemet ökar med högre 

användbarhet. 

 Tillfredsställelse – användaren upplever ett väl utformat system. 

Dessutom minskar ett användbart system inträffandet av fel, minskar behovet 

av intern support och minskar behovet av stöd/support till kunderna. 

Trots vikten och fördelarna av att involvera användaren tidigt i 

utvecklingsprocessen, kan utvecklare fördröj med att involvera användaren i 

processen. Pettersson och Ulvstig (2005) framför att många utvecklare 

lämnar arbetet med användbarheten till sent i utvecklingsprocessen och 

arbete med användbarheten har inte varit så välplanerat i 

utvecklingsprocesser. Vid tiden är systemet utformad och i stort sett färdigt. 

Om man då vill involvera användaren komma resultatet användas till 

framtida utveckling av systemet men det original systemet komma att inte 

vara utformad efter användarnas behov. 

 

2.1.4  ISO 9241-11, standarden för användbarhet 

En standard är en samling kunskap och riktlinjer som blivit så stabila och 

säkerställda att de är mogna för att antas vara nationellt eller internationellt 

accepterade. Att följa en standard innebär oftast en medveten automatisk 

kvalitetssäkring (Berns, 2004) 
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ISO standarden 9241-11 definierar användbarhet som ”den utsträckning till 

vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå 

specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett 

givet användningssammanhang”. Användbarheten kan alltså inte fullt ut 

bedömas genom att studera ett system frikopplad från sitt sammanhang 

(Sundström, 2005). De tre viktigaste komponenterna i definitionen är: 

• Ändamålsenlighet - Hur väl och effektivt en användare uppnår givna mål 

med användning av systemet. Om en grupp användare ges ett antal uppgifter 

att genomföra inom en tidsram, hur effektivt kommer uppgifterna att 

genomföras ger en uppfattning av användbarheten hos systemet. 

• Effektivitet - Hastighet, noggrannhet och fullständighet med vilken 

användarna uppnår givna mål. Hur snabbt uppgifterna genomförs av 

användarna tala också om användbarheten.  

• Tillfredsställelse Hur användaren känner sig när hon använder systemet. 

Känner användarna sig nöjda eller oroliga vid användning av systemet kan 

vara ett tecken för god eller dålig användbarhet hos systemet. Användarnas 

upplevelser bör vara så positiva som möjligt utan obehagliga känslor. 

Ovanstående komponenter kan specificeras i en utvärdering dvs. det går att 

sätta användbarhetsmål och att mäta detsamma. Frokjaer m.fl. (2000) menar 

att användbarhetsstudier av arbetssituationer som inte inkluderar mätning av 

alla tre ovanstående komponenter bör ifrågasättas. Komponenterna är 

mätbara men de påverkas dock av andra faktorer. Enligt Berns (2004) 

påverkas faktorerna av: 

 Vem användaren är (personen som interagerar med systemet) 

 Användarens situation och fysiska miljö (användningskontexten) 

 Vad användaren vill göra/uppnå (mål med användningen)  

För att få förståelse för användbarhet som ett begrepp inom systemutveckling 

bör man fokusera på om användaren väljer att utnyttja systemet eller inte 

(Davis, 1989). Bra att tänka på när man skapar ett interaktivt system är 

faktumet att olika personer med olika bakgrund och erfarenheter komma att 

använda systemet. Det är därför viktigt att konstruera systemet på så sätt att 

en förstagångs användare kan utnyttja det. Ett interaktivt system bör göra det 

möjligt att utforska ämnet från den kunskapsnivå som en specifik användare 

har och även inspirera användaren till att vidare utforska systemet (Dominges 

& Berndtsson, 2002). Dessutom har olika användare olika förväntningar på 

ett system. Det är omöjligt att tillfredsställa varenda målgrupp men man kan 

med hjälp av persona ta fram de vanligast förekommande behoven. 
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2.1.5 Att mäta användbarheten 

Man kan mäta användbarheten t.ex. genom användartester, enkäter eller 

användarintervjuer.  Mätning av användbarhetsaspekter som 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i rätt sammanhang ger oss 

en bra indikation på hur användbart ett system är. Mätning av dessa aspekter 

kan göras med användartester enligt ISO 9241-11 rekommendationer. 

Användbarheten bör mätas kontinuerlig för att säkerställa att förväntade 

effekten uppnås. För att tar fram relevanta resultat krävs ett tillräckligt stort 

antal användare till utvärderingen. Antalet personer som krävs är även 

beroende på vilken typ av system som ska utvärderas. Jakob Nielsen hävdar 

att 20 personer är tillräckligt för mätning av användbarheten (Nielsen, 2001). 

Däremot föreslår ISO/DTS 20282 standarden (2003) 25-50 personer som 

lämpligt antal för mätning av användbarheten.  

En annan aspekt som ofta inte tas hänsyn till vid utvärdering av ett system är 

undergrupper av centrala målgruppen. Dessa har troligtvis egna önskemål 

angående systemet och användbarheten. Caulton (2001) rekommenderar att 

en utvärderare tar med fyra användare per undergrupp i sin utvärdering. 

Dessa undergrupper presenteras ofta som ‘sekundär persona’ i en utvärdering 

Det kan förekomma att utvärderaren inte kan få användarna att deltar i 

undersökningen. Det kan även vara svårt att få med ett representativt urval av 

testpersoner (Rubin, 1994). Då kan utvärderaren använda sig av andra 

metoder t.ex. expertbedömning för att mäta användbarheten. 

Expertbedömning utgår från de heuristiska lagarna, en list av tumregler som 

används vid utvärderingar för att hitta problem i ett system och förslå 

lösningar till problemen. Men kritik har riktats mot expertutvärderingar var 

mindre fel som inte har stor påverkan på användbarheten har hittats och 

utvidgat (Berns, 2004). Berns menar att de fel som hittas när en utvecklare 

själv utvärderar ett system är kanske av mindre betydelse för slutanvändarna 

men utvecklaren själv ser annorlunda på felet.  

Mätning av användbarhet säger t.ex. inte konkret vad som är bra eller dåligt 

hos systemet utan ger bara ett mått som kanske inte stämmer med 

verkligheten. Användbarhetsmätning som genomförs i en labbmiljö där 

förhållanden ofta inte är lika de som systemet kommer att användas i är ett 

bra exempel på mätning som kan ge resultat som inte är rättvisande (Rubin, 

1994). Enligt Berns (2004) visar en lyckad mätning av användbarhet om 

systemet: 

 Uppfyller dem användbarhetsmålen 

 Hur användbart systemet är 

 Om ytterligare utveckling behövs 
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2.1.6 Användbarhet och arbetsmiljön 

Ahlmark & Alderheim (2005) menar i sin avhandling att användbarheten hos 

ett system har betydelse för användarens effektivitet på arbetsplatsen. Ett 

användbart Care-system som stödjer personalen gör att användaren 

koncentrerar sig på arbetsuppgifterna och levererar mer. En användare som 

jobbar effektivt och levererar mer tillför ekonomiskt mervärde till enheten 

eller företaget. Men vissa faktorer kan ha negativa påverkan på ett system och 

effektiviteten i en arbetsplats. Faktorerna som stress, ohälsa, belastning, med 

mera kan stå till besvär med digital- och datorstött arbete (Åborg, 2003). Om 

ett nytt system inte inprogrammeras eller testas ordentligt innan det sätts i 

drift kan det vara till besvär för personalen. Ett användbart Care-system ska 

vara stöd för användaren på sin arbetsplats och inte orsaka stress. Ett 

användbart Care-system enligt Berns (2004) bör skapa säkra och hälsosamma 

arbetsförhållanden, stödja god komfort och psykosociala förhållanden, samt 

skapa bra prestanda vad gäller produktivitet och kvalitet hos användaren. 

Begreppet ”användbarhet” undersöktes för den roll det spelar i att höja 

användarens effektivitet, tillfredställelse och i acceptansprocessen vid 

införande av ett nytt system på en arbetsplats. Acceptans av ett system är 

viktig för att användaren ska känna sig trygg när hon/han utnyttjar systemet i 

sitt arbete. Om användaren inte accepterar systemet kan det leda till att 

systemet inte utnyttjas (Allwood, 1991).  

Användvärdhet är användarens egen värdering av hur väl de tekniska 

möjligheterna som systemet ger motsvarar sitt behov. Begreppet 

användvärdhet beskrivs som en fokus på betydelsen som en produkt har för 

användaren i sitt arbetsliv; och att därmed få en ökad kunskap om 

användarens behov (Eftring, 1999). Eftring menar att begreppet användbarhet 

fokuserar mer på systemet (lättanvändningen och produktens funktionalitet) 

och mångsidighet (vilka uppgifter användaren kan lösa med produkten). 

Användvärdhet å andra sidan fokuserar sig på och ge makten till användaren. 

Beyond usability eller ”affective human factors design” är ett begrepp som 

utvecklas på grund av att man inser att användbarhet principen inte täcka 

upplevelse aspekten hos användarna. Begreppet poängter därmed behovet av 

att mäta upplevelseaspekten. Vilka kriterier som är bäst för att mäta 

upplevelsen är naturligtvis beroende på vilken typ av system som ska testas 

(Jordan, 2000). 

Summariskt bör användbarheten hos ett system ses som ett interaktivt 

samspel mellan användarna, utvecklaren och systemet. Fördelen med 

användbarhetskonceptet är flexibilitet i utvecklingsprocessen som konceptet 

ger (Berns, 2004). Berns menar att konceptet gör det möjligt att på ett 
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iterativt och interaktivt sätt tar fram ett system som är anpassat till 

användarens behov. Användbarhetskonceptet låter en utvecklare skapa en bra 

attityd för ett system från början genom att involvera användarna tidigt i 

utvecklingsprocessen. Användarnas medverkan i utvecklingsprocessen har 

varit ett sätt att öka användbarheten av slutprodukten inom systemutveckling 

(Berns, 2004).  

Centralt för användbarheten är: 

 Ständig fokus på användarna och deras arbetsuppgifter. 

 Återkommande användbarhetstestning. 

 Ständig iterativ design- och utvecklingsprocess. 

 

 

2.2 Användarfokusteorin 

En användarcentrerad verksamhet bör fokusera sig på användarens behov och 

upplevelse (Gidlund K. et al, 2010:76–77). En användare är någon som 

utnyttjar ett system i sitt arbets- eller vardagsliv. För att förstå användaren 

måste utvecklaren samla in och förstå användarens behov genom 

datainsamlingstekniker. Från insamlade data kan man utvinna uppgifter om 

användaren, mål med användning av systemet, samt behov och önskemål. 

När utvecklaren förstår sig på användaren kan relationen mellan dessa aktörer 

förbättras. Hur man går tillväga för att samla information om användaren och 

vilken typ av information man bör koncentrera sig på visas i modellen för 

användarfokusteori (se figur 1). När relationen mellan användaren och 

utvecklaren är bättre kan användaren kommunicera sina behov och önskemål 

angående systemet innan det påverkar användarens inställning till systemet. 
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Figur 1: Användarfokusteorin (källa: Brigham Young University, n.d.) 

 

Att bevara relationen med användaren är en rutin som bör pågå ständigt 

mellan utvecklaren och användaren. Det är viktigt att utvecklaren förstår 

användarens mål, behov, preferenser, lokalisering, identitet, uppfattad 

personlighet och förmågor tidigt i utvecklingsprocessen. Att vara medveten 

om användaren kan påverka användbarheten hos systemet, hur 

systemförvaltaren fullföljer sin driftinsats och kvaliteten av kundservicen.  

När utvecklaren planerar att utföra en undersökning av användarna är det 

viktigt att ta med rätt användare i undersökningen. Ett riktmärke för denna 

typ av undersökning är att alla målgrupper bör representeras. Utvecklaren bör 

också sträva efter att få med användare med olika kön, erfarenhet och i olika 

åldersgrupper i undersökningen (Sundström, 2005). 

Att involvera olika personer med olika erfarenheter i en undersökning är av 

betydelse för kvaliteten av resultatet och ett sätt att garantera att utvecklaren 

är nöjd med utfallet. Systemförvaltaren kan då planera sina driftinsatser mot 

användarna på ett tillfredställande sätt. En kund som får hjälp vid behov och 

känner att företaget strävar efter att lära känna henne/honom, och ge positiva 

upplevelser vid användning av systemet kommer förmodligen att ha en 

positiv inställning till systemet och företaget. När användarens attityd mot ett 

system är positiv är det lättare att acceptera systemet (Berg & Jacobsson, 

2011). 
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2.3 Elektronisk uppföljning inom äldreomsorg 

Uppföljning är ett begrepp som används synonymt med utvärdering i 

äldreomsorgen men det finns viktiga skillnader mellan dessa två begrepp. 

Utvärdering riktar sig mot mottagaren (vårdtagaren eller brukaren) och 

förutsätter att vårdtagaren kontaktas för synpunkter. Uppföljning däremot 

riktar sig mot producenten (undersköterskor, enhetschef, samordnare, m.m.) 

eller det producerade (hemtjänstbesök eller vård). I denna studie använder jag 

begreppet uppföljning. 

Uppföljning innebär en kontinuerlig kontroll på utförandet av hjälpinsatser, 

tidsförbrukning och resultatet inom äldreomsorgen (Carlsson & Nilsson, 

2008). Kontrollen behövs för att säkerställa att aktiviteter som registreras för 

en viss vårdtagare verkligen inträffade och kvaliteten av servicen. 

Uppföljning används som effekt- och resultatmätning inom äldreomsorg och 

ger bland annat svar på frågor om i vad mån och hur vårdtagaren har fått sina 

behov tillgodosedda (Westlund, 2001).  

Elektronisk uppföljning innebär att tid och aktiviteter registreras via mobila 

och digitala verktyg såsom digitala journaler, mobiltelefoner, digital penna 

med inbyggd kamera eller digital låsenhet. Informationen sparas i 

utrustningen som sedan överförs via datorer till en säkrad server för framtida 

referenser.  

En digital journal  utgör ett arbetsverktyg eller underlag för bedömningen av 

de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som inte träffat vårdtagaren 

tidigare. Dessutom utgör den ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, 

uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården samt ett underlagsmaterial 

vid tillsyn och kontroll av den vård som patienten erhållit. Journalen är även 

en informationskälla för patienten om erhållen vård (Kvarnhammar, 2011). 

Enligt Älvsbyns kommuns hemsida ska de digitala omvårdnadsjournalerna: 

 Utformas på ett sätt som gör tillgänglig information för berörda 

personalkategorier på ett överskådligt sätt. 

 Vara ett stöd i uppföljnings-, kvalitets-, utvärderings-, och 

säkerhetsarbete 

 Visa vårdens planering, genomförande och resultat. 

 Vara en informationskälla om erhållen vård som kan få rättslig 

betydelse för att visa vilken vård som verkligen utförts. 

 Bidra till en trygg säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande 

utvärdering och revidering av omvårdnadsinsatser. 
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Digitala journaler har blivit alltmer vanliga inom hemtjänsten. Journalerna 

avänds till uppföljning av aktiviteter och kvalitetsarbete.  Journalen är även 

en informationskälla för patienten om erhållen vård (Kvarnhammar, 2011). 

Verksamhetschefen och enhetens sjuksköterska läser dagligen vad personalen 

skriver i en digital journal. (Älvsbyns kommun, 2011). 

Genom att dokumentera personalens aktiviteter elektroniskt kan systemet ge 

vårdtagaren ackurat och välgrundad information som ett stöd när hon/han ska 

fatta sina beslut angående vård och omsorg som passar hennes/hans behov. 

Dessutom behöver personalen som jobbar i en enhet gemensam och 

uppdaterad kunskap om vårdtagarna och deras behov. Genom dokumentation 

kan en personal som jobbar på nattskiftet veta vad som har hänt under dagen 

med en viss vårdtagare. Information som utvinns från dokumentationen kan 

också vara stöd för enhetschefen i hennes/hans arbete. Genom 

dokumentationen av aktiviteter och tidsförbrukning kan kvalitet av insatser 

förbättras (Westlund, 2001). Dokumentationen kan också ge stöd till 

faktureringsavdelningen och vid personalens lönesamtal. 

Olika myndigheter som ersättningshandläggare, kvalitetsansvarig, 

omsorgschef, avgiftshandläggare, med flera, behöver information innan de 

kan fatta sina beslut. Denna information utvinns från dokumentation av 

aktiviteter i olika enheter i en viss kommun. Ofta används informationen som 

underlag för ekonomiska transaktioner till exempel ersättning och avgifter 

(Phoniro, 2013). 

Vårdföretagarna anser i sin rapport ”Modell för uppföljning och redovisning 

av kvalitet inom äldreomsorg” att äldreomsorgen behöver ett transparent sätt 

att utvärdera, redovisa och följa upp aktiviteter. Sedan länge har personalens 

tidsförbrukning inom äldreomsorg kännetecknats av felaktighet. Med 

elektronisk uppföljning ökar möjligheten till bättre planering och utnyttjande 

av tid i hemtjänsten. Uppföljning och granskning av äldreboenden är en 

central del i äldreomsorgens kvalitetsarbete (Vårdföretagarna, 2013).  När 

man granskar arbetet regelbundet kan kvaliteten förbättras. Det är viktigt att 

granska verksamheten för att försäkra att alla vårdtagare får en säker och 

trygg äldreomsorg. Elektronisk uppföljning kan stödja granskning av 

verksamheten på ett systematisk och pålitligt sätt. 

Webbapplikationen som jag undersöker är en digital journal samt 

planeringsverktyg  med tidsstamp funktion som används för att dokumentera 

aktiviteter om vårdtagarna samt personalen. Jag undersökte andra digitala 

journaler som används inom hemtjänsten för att kunna diskutera och 

analysera personalens uppfattning av dessa journaler jämfört med Care-

systemet jag undersöker. Resultatet av min undersökning visade att 

personalen använde sig av två andra digitala journal - Sofia och Tes.  
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Sofia-Omfale omvårdnadsjournal är ett digitalt datasystem som används 

inom äldreomsorgen och hemtjänsten till planering,  utvärdering och 

uppföljning. Omvårdnadspersonalen och vikarier dokumenterar vardagliga, 

sociala och medicinska journalanteckningar kring vårdtagarna i datasystemet. 

Verksamhetschefen och enhetens sjuksköterska läser dagligen vad personalen 

skriver i journalen. (Älvsbyns kommun, 2011) 

TES är ett planeringsinstrument som används av hemtjänstpersonalen för att 

planera tid och resurser.  Systemet används både inom hemtjänsten och på 

äldreboendena och har frigjort mer tid för personalen vilket uppskattas 

mycket av användarna.  

Undersökningen har visat att hemtjänstpersonalen har en relativt positiv 

inställning till Sofia och Tes jämfört med Care-systemet jag undersöker. En 

förklaring till detta kan var att journalerna inte har tidsstamp funktionen som 

Care-systemet. Personalen kan nämligen dokumentera dagens aktiviteter 

manuellt i Sofia och Tes men aktiviteterna förs in automatisk i Care-systemet 

när personalen låsa upp dörrar med mobilen eller antecknar med den digitala 

pennan. Tidsstampeln i Care-systemet visar när personalen var hemma hos 

vårdtagaren och när de gick därifrån. Personalen menar att det känns som om 

ledningen “övervakar” dem när de jobbar.  

En djupare diskussion om varför personalen reagerar olika till dessa digitala 

journaler och företag x Care-system finns i avsnitt 5 (Diskussion). 

 

2.4 Design for ett användbart Care-system 

Att skapa ett användbart Care-system är en iterativ process där användaren 

står i centrum – användarens mål, förväntningar, behov och upplevelser 

ligger till grund för allt arbete. Ett användbart Care-system skapar inte 

onödiga problem, är intuitivt, logiskt, konsekvent och effektivt 

(Hammarberg, 2002). Vad som uppfattas som ett vänligt system beror på 

användaren själv och dennes erfarenheter. En användare med många års 

erfarenheter av att arbeta med digitala Care-system kommer förmodligen 

lättare in i ett nytt system jämfört med någon annan som bara har några 

dagars erfarenhet. 

Ett komplett Care-system inom hemtjänsten kan bestå av mobiltelefoner, 

digitala låsenheter, och webbapplikation. En webbapplikation är ett 

användargränssnitt som körs direkt i webbläsaren. En webbapplikation skiljer 

sig från ett traditionellt användargränssnitt på så sätt att man kan använda en 

webbapplikation från en annan dator än den som applikationen körs på av 
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både en eller flera användare samtidigt (Samworks, 2008). En digital låsenhet 

är den som användaren kan öppna med en mobiltelefon. För att stödja 

användaren och arbetet bör Care-systemet vara anpassat till användarens mål 

och behov. Ett sätt att anpassa systemet till användarens mål och tänkesätt är 

att involvera användaren tidigt i systemets utveckling. 

Ett sätt att ta reda på användarens behov och mål efter att systemet har 

släppts på marknaden är genom olika datainsamlingstekniker så som enkäter 

och intervjuer. För att vidare anpassa systemet och förstå sig på användaren 

används olika design- och modelleringstekniker som persona och 

berättandetekniker som scenarios. 

Att undersöka hur man tar fram ett användbart Care-system i uppsatsen 

tydliggöra hur och varför användaren bör involveras i utvecklingsprocessen, 

samt påverkan på användbarheten och acceptansen av systemet.  
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3. Metod 

I kapitlet redovisar jag de metodansatser jag valde, datainsamlingstekniker 

samt urval av respondenter. 

3.1 Metodansats 

I uppsatsen har jag använt mig av mestadels induktiv forskningsansats. Den 

induktiva ansatsen grundar sig i konstruktivistisk position där man anser att 

den sociala verkligheten är ett samspel mellan flera olika aktörer. Ansatsen 

använder oftast kvalitativa metoder som låter forskaren tolka och förstå den 

sociala verkligheten som användaren upplever den. Den induktiva ansatsen är 

flexibel och låter forskaren bilda sig en egen uppfattning av situationen själv. 

En annan forskningsansats som används inom systemutveckling är den 

deduktiva ansatsen som grundar sig i den objektivistisk ståndpunkt där man 

menar att den sociala verkligheten redan existerar och skiljer sig från den 

inbegripna konstruktionen av den. Ansatsen använder oftast kvantitativa 

metoder där forskaren försöker förklara användarens beteende med hjälp av 

teorier. 

 

 

 

Figur 2: Deduktiv och induktiv metodansats (källa: Harvard Medical School, n.d.) 

 

Forskare som bedriver samhälls- eller beteendevetenskaplig forskning arbetar 

inte bara kvantitativt eller kvalitativt utan de kan även befinner sig 

någonstans mellan kvantitativt och kvalitativt (Patel & Davidson, 2003). Jag 

ansåg att en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder skulle passa 

mitt ändamål bäst i denna undersökning. Uppsatsen utgick från designteorier 

och principer (se avsnitt 2 bakgrund) för att försöka ge en förklaring till olika 

faktorer som påverkar användarens beteende i relation till Care-systemet. 

Data samlades in via intervjuer och enkäter. Den insamlade datan ligger till 
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grund för analysen samt tolkningen av användarens mål och behov vid 

användningen av Care-systemet.  

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes inom ämnen användbarhet, design, och 

uppföljning för att bygga en teoretisk grund för studien. Jag fokuserade mig 

på användbarhet och acceptans eftersom en stor del av studien handlar om 

hur acceptans av systemet påverkar användbarheten. 

3.3 DECIDE 

I studien har jag använt DECIDE (Preece et al., 2002) som 

utvärderingsteknik. Decide är ett ramverk som används i samband med 

utvärdering inom Interaktionsdesign och vägleder forskaren genom de sex 

olika steg som bör beaktas innan man kan börja utvärdera ett system.  

Determine (fastställande av mål med utvärderingen) 

Det är viktigt att ha ett mål med utvärderingen från utgången. Forskaren 

bestämmer anledningen för utvärderingen, vem beställaren är och varför 

hon/han vill ha utvärderingen. I studien har jag som mål att dokumentera 

användarnas upplevelser av systemet och användarnas mål med användning 

av systemet. Beställaren av utvärderingen är ledningen i företag x. Dessutom 

ville beställaren veta om användarna hade några önskemål angående 

funktionerna i mobiltelefonen eller webbapplikationen.  

Explore (Undersökning av specifika frågor som skall besvaras) 

Specifika frågor jag har tänkt mig besvaras med utvärderingen och inkluderar 

hur användarna upplever systemet, funktioner som används ofta eller saknas i 

mobilen/webbapplikationen, och hur systemet stödjer användaren på arbetet.  

Choose (val av utvärderingsparadigm och vilka tekniker som skall användas) 

DECIDE används som utvärderingsmetod. Intervjuer, enkäter och kognitiv 

genomgång används som datainsamlingstekniker. 

Identify (identifierande av praktiska problem som måste tas hänsyn till) 

Eftersom företag x har kunder i många kommuner i Sverige kommer det att 

vara tidskrävande och dyrt att genomföra personliga intervjuer med 

användarna utanför kommun A. Därför ska jag använda mig av webbenkäter 
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för användarna utanför kommun A och genomföra personliga intervjuer med 

undersköterskor samt enhetschefer i kommunen. Intervjuerna genomfördes i 

användarnas arbetsmiljöer. 

Decide (avgöra hur etiska frågor skall tas hänsyn till) 

Svaren till enkätfrågorna och intervjuerna hanteras konfidentiellt och 

enskilda personer kommer inte att kunna identifieras i rapporten. 

Respondenterna informerades att deltagandet är frivillig och att de 

närsomhelst kan avbryta medverkan i undersökningen. 

Evaluate (utvärdera, tolka och presentera data) 

Jag intervjuade sexton personer i kommun A som använder Care-systemet 

dagligen i sitt arbete. Tio personer svarade på webbenkäterna fast jag 

skickade den till fyrtiofyra personer. Klassifikationerna gjordes med hjälp av 

tre kategorier - attityd, utbildning och tekniska färdigheter. Jag testade hur 

dessa tre faktorer påverkade respondenternas acceptans av systemet. 

 

3.4 Fältstudier 

 

3.4.1 Intervjuer 

För att komma åt användarens tankar och åsikter brukar forskarna använda 

sig av olika typer av datainsamlingsmetoder, t.ex. intervju. En intervju kan 

likna ett samtal mellan två eller fler personer där intervjuaren ställer en serie 

av frågor till respondenterna i avsikt av att samla deras tankar kring ett 

system. Det finns fyra typer av intervjuer - strukturerad, ostrukturerad, 

semistrukturerade och gruppintervjuer (Sharp et al., 2007).  

Frågorna i en strukturerad intervju förbereder man på förhand och de ställs i 

samma följd till alla respondenter. Ostrukturerade intervjuer kan likna ett 

samtal med en vän, men forskaren har några viktiga frågor hon/han ställer till 

respondenterna i olika sekvenser under samtalen. Semistrukturerad intervju 

används ofta med en kvalitativ metod och innehåller egenskaper av både den 

strukturerade och ostrukturerade intervjun. Den typen av intervju är flexibel 

och låter respondenternas uppfattning och svar leda samtalet fast forskaren 

har specifika svar hon/han är intresserad av (Kvalitativ metod, n.d.). En 

gruppintervju är när forskaren samtalar med mer än en respondent samtidigt. 

Ett problem som kan uppstå vid en gruppintervju är vad som kallas för 
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"groupthink" - där gruppmedlemmarna håller med vad en viss person i 

gruppen säger utan att komma fram med egna tankar (Svedberg, 2012:139).  

I uppsatsen har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer för att komma 

åt känsliga åsikter som kanske inte kommer fram i till exempel en 

strukturerad intervju. Jag ställde en fråga som respondenterna svarade på och 

ställde en till fråga beroende på svaret jag fick sist av respondenten. De 

semistrukturerade intervjuerna gav respondenterna möjligheter att berätta 

varför de hade vissa känslor när de använde Care-systemet.  

 

Genomförande 

Intervjufrågorna utvann jag från litteraturstudien, kognitiv genomgång av 

Care-systemet, diskussioner med uppdragsgivaren och egna erfarenheter från 

hemtjänstarbeten. Jag fick en katalog för hela Care-systemet från företag x 

där man förklarade många funktioner som individuella produkter har i sig. 

Dessutom fick jag tillgång till webbapplikationen där jag genomförde 

kognitiva genomgångar av vanliga förekommande uppgifter som olika 

arbetsroller kan tänka sig utföra i webbapplikationen. Detta ledde till 

upptäckande av situationer där användaren kanske kan känna sig osäker 

varför jag såg behovet att fråga användaren angående sådana situationer. 

Uppdragsgivaren själv hade frågor han gärna ville ställa till användarna och 

de frågorna tog jag med i intervjun. Mina egna erfarenheter inom hemtjänsten 

var också en bra källa till intervjufrågorna eftersom jag kunde föreställa mig 

de olika situationerna som användaren kan befinna sig under ett arbetspass. 

Intervjuguiden finns bifogad i rapporten som bilaga 2.  

Innan intervjuerna frågade jag respondenterna om jag kunde spela in 

diskussionerna och de flesta samtyckte till inspelandet. Därefter genomfördes 

intervjuerna som var semistrukturerade dvs. följdfrågorna berodde på svaret 

till den sista frågans. Dessutom antecknade jag vissa svar de olika 

respondenterna gav till frågorna. Inspelningarna och anteckningarna 

jämfördes vid ett senare tillfälle där man fann att båda källorna stämde 

överens med varandra. Därefter sorterades och kategoriserades svaren. 

Urval 

Syftet med studien var att utvärdera Care-systemet och dokumentera 

användarens upplevelse, darför använde jag strategisk urvals metod vid val 

av intervjupersoner. Ett strategiskt urval innebär att respondenterna som 

används i en studie bär på den största kunskapen eller erfarenheten inom det 

berörda området (Kvale, 1992). Andra urvalsmetoder som kan användas är 

bekvämlighetsurval, kvoturval, och representativt urval. När en forskare 
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väljer intervjupersoner som är lätt tillhands utan att tänka på om studiens 

målpopulation representeras eller inte, gör hon/han ett bekvämlighetsurval. 

Kvoturval är ett urval där forskaren väljer ett förut bestämt antal av personer 

från utvalda grupper. Ett representativt urval är när forskaren väljera 

intervjupersoner som representerar till en stor del den större grupp de tillhör, 

det vill säga hela populationen. 

Den primära målgruppen i studien var undersköterskor som jobbar dagligen 

med Care-systemet, dessutom ingår två enhetschefer och en samordnare i 

undersökningen. Totalt intervjuade jag sexton respondenter och intervjuerna 

genomfördes öga mot öga på användarnas arbetsplats. Jag strävade efter en 

stor variation bland respondenterna avseende ålder, utbildning och tekniska 

färdigheter för att ge en mer pålitlig bild av varför vissa beteenden uppstår 

vid användning av Care-systemet. Alla intervjuperson jobbar i kommun A.  

Analys 

Resultaten av intervjuerna sammanställdes i ett dokument där olika faktorer 

som påverkade om användaren accepterade eller inte accepterade systemet 

lades till grund för sorteringen. Faktorerna som användes vid sorteringen var 

utbildning, ålder, tekniska färdigheter, attityd och användningsperiod. 

 Upprepningar togs bort och vanliga förekommande faktorer accentuerades. 

Sorteringen finns bifogad i uppsatsen som bilaga 5. 

Tillförlitlighet 

Vid ett tillfälle under intervjuerna uppstod fenomen “gruppthink” – en grupp 

av fem undersköterskor som satt i personalrummet bara nickade och höll med 

vad en kollega sade utan att själva svara på intervjufrågorna. Om jag hade 

chansen vid ett senare tillfälle att intervjua de andra fyra personer i gruppen 

separat tror jag att svaren bli inte samma som de jag fick under 

gruppintervjun. Dessutom hittade jag en sekvens i intervjusvaren i avsikt till 

bland annat upplevelser vid användning av systemet och nytta användarna 

utvann vid användandet. De flesta respondenter svarade att systemet inte 

tillförde någon stor förändring i deras arbetsliv och de kände sig osäkra när 

de använde systemet.  

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna genomfördes informerade jag respondenterna att intervjun 

kommer att spelas in och att de kunde avbryta medverkan när som helst. 

Dessutom informerades respondenterna om att resultatet av intervjuerna 

hanteras konfidentiellt och att ingen kommer att kunna länka enskilda svar till 

källan. 
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3.4.2 Enkäter 

 

En enkät är en datainsamlingsmetod där respondenterna frivilligt och 

självständigt svarar på en rad frågor. Rube & Svensson (2008) menar att 

enkäter i undersökningssammanhang är frågeformulär som sänds ut till 

urvalsmässigt utvalda respondenter i statistiska undersökningar. Det finns 

olika sätt att administrera enkäter - via post, på webben, eller via telefon. 

Online enkäterna är billiga, de når många respondenter och samlar in fler 

åsikter kring ett system på kort tid.  

I undersökningen använde jag mig av online enkäter. Enkätfrågorna utvann 

jag i första hand från litteraturstudier samt diskussioner med beställaren. 

Enkäterna för undersköterskor och enhetschefer bestod av tjugosex 

respektive tjugofyra frågor som förutsatte att respondenterna gav detaljrika 

svar. Enkäter till undersköterskor och enhetschefer skilde sig åt för att 

undersköterskor svarade på frågor angående mobilen och digitallås, medan 

enhetscheferna fick svara på frågor angående webbapplikationen, mobilen 

och användning av insamlade data. Enkäterna skapades med ‘Google 

formulär’ och resultaten i form av diagram togs fram med samma verktyg. 

Genomförande 

Enkätfrågorna korrigerades av forskaren, handledaren och beställaren för att 

säkerställa att de täckte viktiga områdena, därefter samtyckte beställaren till 

att frågorna skickades till respondenterna. Man skickade ut länkarna till 

enkäterna via mejl. Länk till enkäterna skickades ut sent eftersom jag inte 

fick uppgifter till användarna i god tid. Beställaren fick inte listan av personer 

som ville delta i undersökningen förrän mitten av maj månaden. Man fick 

ändå tio av fyrtiofyra enkäter tillbaka.  

Enkäterna finns tillgängliga på nätet idag men svaren samlades en vecka efter 

utgivandet.  Enkätfrågorna finns bifogade som bilaga 4 i rapporten. 

Urval 

Syftet med enkäterna var att nå så många användare som möjligt och samla in 

åsikter från varierande källor, varför jag valde webbenkäter i motsats till 

papperenkäter. Jag strävade efter en stor variation bland respondenterna 

avseende ålder, utbildning, teknisk färdigheter och användning av systemet i 

det dagliga arbetet, men informationen om respondenterna inte var tydlig 

genom mejladresserna jag fick av beställaren. Alla fyrtiofyra personer som 

inbjöds till att svara på enkäterna jobbar i en annan kommun än kommun A 
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där intervjuerna genomfördes. Enkäterna skickades till användarna i kommun 

B. 

Analys 

Resultaten av enkätundersökningen sorterades och sammanställdes som 

diagram (se avsnitt 4.5) där faktorer som användarnas ålder, utbildning, 

datoranvändning både privat och på jobbet, inloggning till webbapplikationen 

och utbildning i systemet låg till grund för tolkningen och analysen. Jag 

ansåg att dessa faktorer påverkade varandra, hur användarna såg på systemet 

och acceptans av Care-systemet i deras arbetsliv.  

Resultaten från enkätundersökningen användes till att ta fram Personas och 

skapa scenarier genom att titta på de två vanligaste åldersgrupper i 

undersökningen, kön fördelningen i åldersgrupperna, hur personer i dessa 

grupper använde systemet samt deras mål, behov och förväntningar. 

Resultaten visade att de flesta som svarade på enkätfrågorna var kvinnor i 

åldersgrupp 30-39 och 40-49. Primär persona är en 31 år gammal kvinna som 

har ett mål att jobbar effektivt. Sekundär persona är en 42 år gammal kvinna 

som jobbar som enhetschef och har ett behov att hålla sig uppdaterad om 

vårdtagarnas välmående och personalens aktiviteter (se avsnitt 5 

Användarmodellering).  

Tillförlitlighet 

Länk till enkäterna skickade ut sent i undersökningen darför ansåg jag att 

resultatet troligen komma inte vara samma om man genomföra samma 

undersökning igen. Om användarna har tid på sig att besvara enkäterna 

komma fler att delta i undersökningen och vissa faktorer t.ex. åldersgrupp 

och könsfördelningen kanske bli annorlunda än vad jag fick i denna 

undersökning. 

Enkäterna som skickades till kommun B visade faktorer som var viktiga för 

att besvara forskningsfrågan om hur personalen upplever Care-systemet i 

deras arbete, upplevd nytta och acceptans. Utbildning i systemet och 

datoranvändning t.ex. påverkade användarnas uppfattning av Care-systemet. 

Respondenterna som var teknikkunniga och de som fick utbildning i systemet 

hade en positiv inställning till Care-systemet och accepterade det i deras 

arbetsliv jämförde med de som inte har fått utbildning i systemet och sällan 

använda datorer utanför arbetsplatsen. 
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 Etiska överväganden 

Jag kontrollerade formuleringen av frågorna för att säkerställa att inga etiskt 

kränkande frågor ställdes i enkäterna. Ett följebrev skickades ut tillsammans 

med enkäterna där respondenterna informerades att medverkan var frivillig 

och att de kunde avbrytas när som helst. Dessutom erbjöd jag mig att svara på 

ytterligare frågor angående enkäterna eller utvärderingen ifall respondenterna 

skulle vara osäkra om målet med undersökningen. 

 

3.5 Systemstudie 

 

3.5.1 Kognitiv genomgångar 

En kognitiv genomgång är en utvärderingsmetod varigenom en forskare steg 

för steg undersöker en webbapplikation för att uppleva det som en typisk 

användare skulle göra vid första användningen. Wallin (2011) menar att 

metoden går ut på att förutse användares problem. Kognitiv genomgång 

innefattar att simulera en användares problemlösningsprocess för varje steg i 

människa-dator-dialogen i syfte att utreda ifall en användares mål och 

handlingsminne kan antas leda till nästa korrekta handling (Nielsen & Mack, 

1994:6).  

 

Målet med en kognitiv genomgång är att simulera hur användaren tänker när 

hon/han utför vissa uppgifter i ett nytt system. Som paradigm använde jag 

mig av dokumentstudie d.v.s. studie av Care-systemets användarmanual 

eftersom den innehåller omfattande information om systemet och dess 

funktioner. En forskare bör sträva efter att beskriva så tydligt som möjligt hur 

man genomför grundläggande uppgifter i systemet. Resultatet av en kognitiv 

genomgång blir en lista över brister i ett system.  

Som grundläggande uppgifter identifierade jag: 

 Inloggning 

 Kontrollera ett arbetspass 

 Hitta uppgifter om en viss vårdtagare i systemet. 

 Lämna information till annan personal 

 Uppföljning 

Det finns tre olika versioner av webbapplikationen eftersom olika typer av 

användare utnyttjar webbapplikationen. Företaget utvecklade olika versioner 

som är anpassade till undersköterskor, enhetschefer och myndigheter. Största 
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skillnaden i versionerna är att viss information inte är tillgänglig för 

användarna av de olika versionerna. En myndighet till exempel har ”super-

användare”, versionen där man kan se information för alla vårdtagare samt 

insatser från olika hemtjänstenheter i en kommun. En undersköterska ser 

information som gäller henne/honom själv i webbapplikationen medan 

enhetschefen ser information som gäller all personal i chefens enhet. 

Jag fick inloggningsuppgifter till varje version av företag x webbapplikation. 

Därefter gjorde jag tre olika kognitiva genomgångar. 

Genomförande 

De kognitiva genomgångarna genomfördes under en vecka. Först testade jag 

undersköterskornas version, sedan enhetschefs-versionen, och till sist ”super-

användare’” versionen av webbapplikationen. Jag förde anteckningar om de 

olika stegen som genomfördes i webbapplikationen. Anteckningarna låg till 

grund för intervjufrågorna. 

Analys 

Resultatet av kognitiva genomgångarna var en list av situationer där 

användarna kan behöver sökfunktionen eller andra hjälpresurser innan de kan 

går vidare i systemet. Jag märkte att aktiviteter som att skapa ett arbetspass 

kan vara krångligt och personalen kan behöva använda sökfunktionen för att 

genomföra denna uppgift.   

Resultatet användes till att skapa intervjufrågor genom att göra en list av 

situationer jag stötte på, t.ex. att skapa ett nytt arbetspass, vid användning av 

systemet för att se hur respondenterna lösa detta problem om det uppstår i 

användningssituationer. 

Tillförlitlighet 

Jag jobbade självständigt och hade inget annat resultat att jämföra mina 

resultat mot, varför jag gick igenom varje version av systemet två gånger för 

att säkerställa att jag inte missade någonting i första genomgången. 

Resultaten från den första och andra kognitiva genomgången stämde överens 

med varandra. 

Etiska överväganden 

Eftersom sekretessbelagd information om olika vårdtagare finns tillgänglig 

online undvek jag från att gå in i vissa delar av webbapplikationen. Dessutom 

var jag försiktig med hur och var lösenordet till webbapplikationen sparades, 
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samt loggade ut ordentligt från systemet efter genomförandet av de kognitiva 

genomgångarna. 

 

3.6 Persona 

Persona baseras på data från intervjuer, enkäter eller observation. En persona 

är en fiktiv modell av användaren och används som ett 

kommunikationsverktyg som ger information om de olika personer som 

utnyttjar ett system, deras behov och mål. Persona visar den viktigaste 

målgruppen som designer och programmerare bör ta hänsyn till när de 

utformar systemets beteende och utseende. Persona hjälper till att identifiera 

viktiga och meningsfulla mönster i användarens beteende (Cooper et al, 

2007). Något som är bra att tänka på när man skapar persona är att man tar 

med rätt personer som har nästan samma behov som de flesta i målgruppen, 

man behöver även prioritera behoven för att täcka de flesta användarna utan 

att kompromissa resten av målgruppens behov.  

Det finns olika typer av persona; så som primär persona, sekundär persona, 

tilläggs persona, användare persona, negativa persona och försörjande 

persona (Cooper et al, 2007). I denna studie kommer jag att fokusera mig på 

primär- och sekundär persona. En primär persona representerar användare i 

den centrala målgruppen. Det är viktigt att notera att det bara kan finnas en 

enda primär persona per system. En sekundär persona är den användare som 

har nästan samma behov som primär persona och lite till, som designern 

försöka tillfredsställa så länge det inte kompromissar den primär persona 

upplevelse (Rind, 2013) 

Persona måste vara så realistisk som möjligt. Enligt Cooper et al, finns det sju 

steg till att skapa realistiska persona: 

1 Identifiera beteende variabler 

2 Länka intervjuperson till beteendevariabel 

3 Identifiera viktiga beteendemönster 

4 Länka karaktäristika och relevanta mål 

5 Kontrollera överflöd av behov och fulltalighet av beteende 

6 Expandera beskrivning av attribut och beteende 

7 Ange typer av persona 

Persona är ett kraftigt verktyg som används inom användarcentrerad 

designarbete, och ett företag som applicerar persona på rätt sätt kan bli mer 

effektivt, leverera bättre service, och uppleva kollektiv sammanhållning. 



   
 

 35 (82) 
 

 

3.7 Scenarier 

Scenarier är ett berättande verktyg som används för att beskriva i vilken 

kontext en persona använder ett system. Designern använder scenarios för att 

visualisera användaren i tänkta användningskontexter. Scenariobaserade 

designarbete fokuserar på hur användaren går tillväga för att utföra sina 

arbetsuppgifter (Cooper et al, 2007) 

Det finns tre olika nivåer i användningen av persona i scenarier. Det första är 

att skapa ett kontextscenario som fokuserar på användarens aktiviteter, 

uppfattning och önskemål. Nästa steg är att omvandla kontextscenariot till 

nyckelväg-scenario som beskriver hur användaren interagerar med systemet, 

och till slut används ett bekräftelse-scenario till att testa olika designlösningar 

i varierande situationer. 
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4. Resultat 
 

4.1 Teoretisk modell 

Från litteraturstudien i avsnitt 2, utvann jag faktorer som påverkar 

användbarheten och acceptansen av ett nytt system. Jag utgick från 

Sundströms, Rubins och Allwoods teorier om användbarheten för att ta fram 

min egen teoretiska modell. Allwood menar att användbarheten påverkas av 

systemet så väl som användarens upplevelse. Faktorerna som påverkar 

användbarheten enligt min uppfattning är användarvänlighet, nytta, 

acceptans, och kompetens.  Ytterligare påverkar andra faktorer acceptansen 

av systemet, nämligen användarens attityd och utbildning i systemet. Dessa 

faktorer hålls ihop och påverkar varandra för att göra ett system meningsfullt 

till användaren i sitt arbetsliv. Min förklaring av den teoretiska modellen är: 

 Användaren bidrar till systemets användarvänlighet genom att delta i 

designprocessen och utvärderingar. 

 Användaren drar nytta från webbapplikationen, digital- och 

mobilverktygen med hjälp av användarvänligheten. 

 Nytta gör att användaren utnyttjar systemet ofta och skaffa sig 

nödvändiga kompetenser i systemet. 

 Utbildning i systemet, en positiv attityd, kompetens, och nytta leder 

till acceptans av Care-systemet. 

 Acceptans, kompetens, nytta och användarvänligheten leder till 

användbarheten hos systemet. 

Man når användbarheten när användaren börja se Care-systemet som ett stöd 

i sitt arbete (se figur 3). 
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    Figur 3: Min modell över faktorer som påverkar användbarheten och acceptans av ett system 

 

4.2 Kognitiva genomgångar 

Jag genomförde kognitiva genomgångar i webbapplikationen under en vecka. 

Syftet var att simulera hur en typisk användare skulle kunna uppleva systemet 

vid första användningen. Jag utförde fem uppgifter i webbapplikationen 

nämligen; - Inloggning, kontrollera ett arbetspass, hitta uppgifter om en viss 

vårdtagare i systemet, lämna information till annan personal om vårdtagarna 

och uppföljning. 

Inloggning 

Det går inte att logga in på webbapplikationen via företag x webbplats. Man 

behöver en länk för att komma åt inloggningssidan. Därefter skriver man in 

sitt användarnamn och lösenord. I vissa fall behöver man skriva in en 

”YubiKey” för att kunna logga in i webbapplikationen (se figur 4). Detta är 

för säkerhetens skull eftersom känslig information som berör vårdtagarna 

finns tillgänglig på webbapplikationen. När man har kommit in på 

webbapplikationen finns olika funktioner på startsidan. Funktionerna 

representeras av tydliga ikoner och texter. För att komma vidare klickar man 

på ikonen som representerar uppgiften man vill utföra i webbapplikationen. 

Under intervjuerna frågade jag de tre respondenterna som använde 

webbapplikationen dagligen om de vid något tillfälle glömde 

inloggningsuppgifterna och hur de löste problemet. 
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Figur 4: inloggningssida till företag x Care-system 

 

Kontrollera ett arbetspass 

Från startsidan finns olika ikoner som representera olika aktiviteter. Man 

klickar på ”Arbetspass” (se figur 5) för att se de olika aktiviteter som ingår i 

ett arbetspass. Dessutom kan man lägga till aktiviteter till ett arbetspass samt 

lägga till eller ta bort tid från aktiviteter under fliken. När man ändrar ett 

arbetspass får man en notis i sin inkorg att arbetspasset ändrats. Inkorgen når 

man på startsidan. 

Respondenterna som använde webbapplikationen tillfrågades under 

intervjuerna om hur lätt det var att skapa ett nytt arbetspass eller ändra 

aktiviteter i ett befintligt arbetspass.  
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Figur 5: Kontrollera och skapa ett arbetspass i Care-system 

 

Hitta uppgifter om en vårdtagare 

Uppgifter om varje vårdtagare som är registrerad hos enheten finns på 

webbapplikationen. Om man söker en viss vårdtagare i registret behöver man 

bara skriva in personnumret, förnamnet eller efternamnet för att se uppgifter 

om personen. Från startsidan klickar man på ”Vårdtagare” (se figur 6) för att 

komma till ett formulär där man skriver namnet på personen man söker. 

Intervju frågor jag utvann gällde personliga uppgifterna som lagras i 

systemet. Vårdtagarnas hälsojournaler, personnummer, aktiviteter, osv finns 

tillgänglig via systemet. Hur skyddar personalen dessa uppgifter så obehöriga 

inte har tillgång till dem? 
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 Figur 6: Hitta uppgifter om en vårdtagare 

 

Lämna information till annan personal 

Inom hemtjänsten och vården generellt är det viktigt att man håller sig 

informerad om sina patienters eller vårdtagares välmående. En personal som 

kanske jobbar morgonskiftet och vill lämna information till personen som 

jobbar nästa skift, kan lämna ett meddelande om en vårdtagare på 

webbapplikationen under vårdtagarens namn. Under ”Anteckningar” (se figur 

7) kan man skriva om aktiviteter som inträffade under dagen hos vårdtagaren 

och vad som behöver göras senare på dagen, särskilt när det gäller 

medicinering. Under intervjuerna märkte jag att de flesta användarna inte 

känner till webbapplikationen. 

Jag frågade personalen om varför de inte använda anteckningsfunktionerna i 

webbapplikationen istället för att använda andra digitala journaler som 

SOFIA och TES när de vill lämna meddelande till arbetskamraterna. 
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Figur 7: Lämna information till annan personal 

 

Uppföljning 

Uppföljning av personalens insatser gör användaren enkelt via 

webbapplikationen. Från startsidan klickar man på “Uppföljning” (se figur 

8a) och då syns de olika aktiviteterna (se figur 8b) som finns under fliken. 

Användaren kan skriva in tidsperioden hon/han är intresserad av i formuläret.  

Det är viktigt att påpeka att tillgång till vårdtagarens lägenhet måste ske med 

mobiltelefonen eller Mobipennan om aktiviteten ska registreras i 

webbapplikationen, dvs. om personalen inte öppnar dörren med mobilen kan 

tiden inte registreras på webbapplikationen och då kan man inte utföra någon 

uppföljning på aktiviteten. När personalen låser upp dörren med mobilen 

lämnas en ”kvittens” på webbapplikationen. En kvittens är som en 

tidsstämpel på aktiviteten. 

Jag frågade de tre respondenterna som använda webbapplikationen dagligen 

om hur ofta de använde funktionen för att följa upp om personalens insatser 

och vad resultatet av inspektionen ledde till.  
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Figur 8a: Uppföljnings ikonen från startsidan 

 

 

 

Figur 8b: Olika aktiviteter under uppföljnings fliken 

 

4.3 Intervju 

Jag intervjuade totalt sexton personer och intervjuerna genomfördes öga-mot-

öga i kommun A men på olika arbetsställen. Respondenterna intervjuades när 
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de kunde prata med mig. Bilaga 2 i rapporten visar svaren på 

intervjufrågorna, samt uppgifter om respondenterna och datorvanor.  

Resultaten av intervjuerna visade huvudsakligen tre faktorer som påverkade 

acceptans hos Care-systemet - utbildning, attityd och tekniska färdigheter.  

Utbildning 

Sex respondenter menade att de fick lära sig att använda grundläggande 

funktioner i systemet under några minuter och då var det en medarbetare som 

visade dem hur man skulle gå tillväga med mobilen. Respondenterna menade 

att företag x har varit på arbetsplatsen en gång och utbildat de närvarande 

under några timmar. Alla fick inte delta i utbildningen vid detta tillfälle. 

Företag x har inte varit där och utbildat dem sedan dess.  

“De (Företag x) var här bara engång och utbildade personalen som 

fanns på plats. Då var jag ledig och deltog inte i utbildningen. Jag 

lärde mig av enhetschefen dem viktiga saker jag kan göra i mobilen 

men jag tycker ändå att det är jobbigt. Personalen som deltog i 

utbildningen kanske har en annan uppfattning”. 

Resultaten av intervjuerna visade att respondenterna som fick utbildning av 

företag x har generellt en mer positiv inställning till Care-systemet om man 

jämför med andra som inte har fått formell utbildning i systemet. De flesta 

kunde utföra grundläggande uppgifter i mobiltelefonen men visste inget mer 

och ville inte utforska systemet vidare. När jag frågade om respondenterna 

hade loggat in på webbapplikationen tidigare svarade de flesta att de inte 

visste att webbapplikationen fanns.   

Respondenterna visade intresse i att företag x skulle komma tillbaka när alla 

är närvarande och utbilda dem igen.  

”Jag vill gärna lära mig använda mobilen och skulle uppskatta det om 

företag kommer tillbaka och utbildar oss tillsammans.” 

Attityd 

Från intervjusvaren märkte jag att respondenterna skiljde sig i sin attityd mot 

systemet. Vissa i personalgruppen var entusiastiska medan andra var helt 

emot systemet. Entusiasmen visade sig i hur de såg på mobilen och arbetet. 

De ville gärna lära sig andra funktioner i mobilen än bara de grundläggande 

funktionerna.  De andra i personalgruppen som inte var så entusiastiska såg 

Care-systemet som en övervakningstjänst. De menade att ledningen ville veta 

var de befann sig och kontrollera deras insatser hos vårdtagaren varför de 
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införde det nya systemet. Dessa personer var helt emot systemet och ville ha 

nycklarna tillbaka istället för mobilen. 

”Det funkade bra med nycklarna och jag hade inget problem med att 

bära nycklarna med mig. Därför undrar jag varför de (ledningen) vill 

tvinga oss använda mobilen? Man vet aldrig med mobilen, ibland 

funkar den och ibland den inte funkar. Mobilen är vansinnigt onödig. 

Människor i världen svälter och hemma i Sverige slösa man pengar på 

teknik som inte fungerar”. 

Tekniska färdigheter 

Respondenterna som använde datorer och mobiltelefoner med pekskärmar 

privat visade sig acceptera systemet mer än personer som inte använder dessa 

utanför arbetsplatsen. En respondent tyckte att Care-systemet kändes 

”naturligt” medan andra tyckte det orsakade stress. Jag märkte att skillnaden 

kan beror på hur pass vana respondenterna var att använda datorer och annan 

typ av digital utrustning.  

”Jag har en personlig Android telefon som inte skilja sig mycket från 

den mobil (Care-systemets mobiltelefon). Jag har inget problem med 

mobilen och det känns naturligt för mig när jag använder den i mitt 

arbete. Om mobilen sluta fungerar, starta jag om den” 

 

4.4 Enkäter 

Jag skapade två webbenkäter till utvärderingen - en till enhetschefer och en 

annan till undersköterskor. Länk till enkäterna skickades till totalt fyrtiofyra 

personer som använder Care-systemet dagligen i sitt arbete. Eftersom 

enkäterna skickades ut sent i utvärderingen fick man in tio svar vid 

sammanställningen av enkätsvaren. Nio av respondenterna var 

undersköterskor och en enhetschef.  Nedan redovisas några faktorer så som 

ålder, utbildning, datoranvändning både privat och på jobbet, inloggning till 

webbapplikationen och utbildning i systemet. Jag ansåg att dessa faktorer 

påverkade varandra och acceptansen av Care-systemet.  

Ålder 

Diagrammet visar att de flesta användarna av Care-systemet in kommun B 

som besvarade enkäterna är i åldersgruppen 40-49 inklusive enhetschefen (se 

figur 9). Enligt intervjusvaren från kommun A, är respondenterna i denna 
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åldersgrupp neutrala till införandet av Care-systemet (se Bilaga 3 Tabell). De 

visade dock intresse i att lära sig använda mobilen på ett effektivt sätt.  

 

Figur 9: Respondenternas åldersgrupp 

 

Kön 
 

7 av 10 användare av Care-systemet i denna undersökning var kvinnor, och 3 

var män. Den enda enhetschefen som besvarade enkäten var en man. Det kan 

vara ett bra underlag för vårdföretagarna när de utformar eller förbättrar ett 

system som används inom hemtjänsten att fler kvinnor än män kommer att 

jobba med systemet. 

 

Datorvanor 

Personalen och vikarier använder dator varje dag på jobbet eftersom 

planerings- och uppföljningsverktygen är digitala. Personalen måste logga in 

för att komma åt de digitala journalerna där de lämnar information om 

vårdtagarna och kan se arbetsscheman.  

Däremot använder inte personalen datorer privat (se figur 10) som de gör på 

jobbet. Enkät- och intervjusvaren visade att de flesta använder datorer någon 

dag i veckan. Vissa respondenter i kommun A där intervjuerna genomfördes 

menade att de bara använder dator på jobbet, inte privat. 
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Figur 10: Datoranvändning privat 

 

Inloggning till webbapplikationen 

Enkätsvaren visade att respondenter i kommun B var medvetna om 

webbapplikationen och använder den dagligen eller någon dag i veckan (se 

figur 11). Däremot är tretton av sexton respondenter i kommun A omedvetna 

om webbapplikationen (se Bilaga 3) eftersom de använder mobilen för det 

mesta, och därför inte har något behov av att logga in i webbapplikationen.  

 

Figur 11: Inloggning till webbapplikationen 

 

Utbildning i Care-systemet 

Sex respondenter som intervjuades i kommun A menade att de inte fick 

någon formel utbildning i systemet. Dessa personer lärde sig att använda 

mobilen av en medarbetare eller enhetschefen under några minuter. Däremot 

fick fem respondenter i kommun B formel utbildning i systemet, två 

respondenter fick lära sig från kommunens personal och tre respondenter fick 
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ingen utbildning (se figur 12). Utbildning i systemet visade sig vara en av 

faktorerna som påverkade personalens attityd och uppfattning av systemet. 

  
 

Figur 12: Utbildning i systemet 

 

Svårighetsgraden av inlärning i Care-systemet 

Respondenterna i kommun A som inte fick någon formel utbildning i 

systemet och som bara använder datorer på jobbet menade att systemet var 

“ganska svårt” att lära sig använda. Viss personal i samma kommun som 

använder mobiler med pekskärmar privat hade en positiv inställning till Care-

systemet. Dessa personer menade att det kändes naturligt att använda mobilen 

för att låsa upp dörrar på jobbet. Andra respondenter menade att de aldrig har 

använt androidmobiler förrän införandet av Care-systemet på arbetsplatsen. 

Dessa personer tyckte att det var “svårt” att lära sig använda mobilen som 

dörröppnare.  

Däremot tyckte åtta av tio personer i kommun B att Care-systemet var 

“enkelt”, en person menade att det var “mycket enkelt” och en person tänkte 

det var ”ganska svårt” (se figur 13) att lära sig använda Care-systemet. 

Beställaren menade att personalen i kommun B har använt digitalverktyg i 

sitt arbete längre än användarna i kommun A. Det kan vara anledningen till 

skillnaden mellan kommun A och Bs inställning till systemet.        
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Figur 13: Svårighetsgraden av inlärning i Care-systemet 

 

4.5  Personas 

Från enkätsvaren och intervjuerna utvann jag beteendevariabler som ligger 

till grund för skapandet av primär- och sekundär persona. Jag skapade 

personas för att lättare kunna beskriva personer som använder Care-systemet, 

dem olika användningskontexten samt mål med användningen.  

 

4.6 Behov- och kravspecifikation   

Efter genomförandet av intervjuerna i kommun A, extraherade jag från 

intervjusvaren en list av behov som verkade vara viktiga för användarna. 

Listan är en sammansättning av återkommande faktorer som leder till stress 

för användaren och som påverkar negativt användarnas attityd mot Care-

systemet.  

 

Användarna tyckte att personalen som deltog i utbildningen fick djupare 

information om systemet än de som fick lära sig använda systemet under 

några minuter från en medarbetare. Scenario 1 ovan illustrerar hur det kan går 

till när en annan person än anställda från företag x utbilda användarna. Jag 

tycker att användarna bör får utbildning i systemet innan första användningen 

och utbildningen bör ordnas samt genomföras av företag x. Detta är ett sätt 

att göra användarna bekant med Care-systemets olika funktioner innan 

användarnas första kontakt med systemet. Dessutom kan utbildning i 

systemet påverka användarna attityd positivt genom att ta bort rädslan för 

nytt systemet.   
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En användare tyckte att dålig inprogrammering kan vara orsaken till varför 

digital låsenheten inte funkar alltid (se Scenario 4). Det är viktig att digital 

låsenheten lösas upp vid användarens första försök eftersom användaren kan 

behöver kommer direkt in i vårdtagarens lägenhet (se Scenario 2). Därför bör 

Företag x se till att all digital låsenhet inprogrammeras ordentligt och testas 

minst en gång om året för att säkerställa att dem funkar som dem ska. 

 

Dessutom klagade användarna att mobilen kräver att man logga in minst två 

gånger (se scenario 3) under ett arbetspass. Användarna menade att det bör 

räcka med en inloggning i början av arbetspasset. Upprepat inloggningskrav 

under ett arbetspass orsakar stress för användarna. 

 

Nedan är ett förslag till åtgärder företag x kan genomföra för att rätta 

ovanstående problem i Care-systemet som idag påverkar negativt 

användarnas attityd mot Care-systemet och acceptans av systemet i 

användarnas arbetsliv.  

 

 

Prioritet 1: 

 

1. Användaren bör få utbildning i systemet innan första användningen. 

2. Utbildningen bör ordnas och genomföras av företag x. 

3. Företag x bör genomföra utbildningen vid minst två tillfälle i en 

enhet. 

4. Digital låsenheten bör inprogrammeras ordentligt för att garantera 

optimal prestation. 

5. Care-systemet bör utvärderas i jämna mellanrum för att säkerställa 

god användbarhet. 

6. Inloggning till mobilen bör vara så enkelt som möjligt och 

genomföras en gång under ett arbetspass. 

7. Användaren bör kunna låser upp dörrar utan att stressa. 

8. Alla digital låsenehet bör testas minst en gång om året för att se om 

dem funkar som dem ska. 

9. Användarna bör känna till varför de använder Care-systemet och 

fördelarna med användningen. 
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Användarna såg fram emot nya funktioner och fylligt innehåll som underlätta 

för de i arbetslivets. Prioritet 2 är således en sammansättning av förslag till 

företag x och användarnas önskemål. 

 

 

Prioritet 2: 

1. Batterier i mobilen och digital låsenheten bör räcka länge till. 

2. Företag x bör hålla sig informerad om sina användare, konkurrenter 

och marknaden. 

3. Om uppdatering ske i Care-systemet bör Företag x informera och 

utbilda användarna vid behov. 

4. Företag x bör gör support dokument tillgänglig på nätet och support 

via telefon. 

5. Användaren vill kunna se sitt arbetsschema via mobilen 

6. Användaren vill kunna se i mobilen när en vårdtagare larma och 

personen som behöver hjälp. 

7. Användaren vill kunna se vilken personal som har en viss 

mobiltelefon under dagen (se Scenario 3). 

8. Användaren bör uppmuntras att vara med och påverka eller ge 

synpunkter om Care-systemet.  
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5. Användarmodellering 
 

 

5.1 Primär persona: Lilian Scott 

Lilian Scott är 31 år gammal och jobbar som undersköterska i Västerås. Hon 

har ett långsiktigt mål att läsa till sjuksköterska i framtiden, varför hon vill 

jobba så effektivt som möjligt och spara tid till andra aktiviteter så som 

läsning och motionering. 

 

 
 

Figur 14: Lilian Scott (källa: Bahman Farzad, n.d.) 
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5.2 Sekundär persona: Ann-Marie Eriksson 

Ann-Marie Eriksson är 42 är gammal, bor med sin familj nära stranden och 

jobbar som enhetschef i Eskilstuna kommun. Eftersom hon inte sitter på 

kontoret så ofta behöver hon ett sätt att följa upp personalens insatser hos de 

olika vårdtagarna. Hon har ett långsiktigt mål av att kunna se vilken personal 

som har en viss mobil under dagen från sin mobiltelefon. 

 

 

 

Figur 15: Ann-Marie Eriksson (källa: Chris Berggren, n.d.) 
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6.  Kontextmodellering 

 

Scenario 1: 

 

Lilian har varit på semester i tre veckor och det var första dagen på jobbet 

efter semestern. På morgonmötet berättade enhetschefen att man har börjat 

använda mobiler för att låsa upp dörrar hos vårdtagarna. Dessutom har 

mobilerna tidsstamp som registrera när man kom och lämna en vårdtagares 

lägenhet. Vissa personal fick utbildning i systemet när Lilian var på semester. 

Enhetschefen tillrådde Lilian att ta sig tid att lära nytt systemets olika 

funktioner och bad Björn en medarbetare att visa henne hur man använda 

mobilen. Efter mötet skulle Björn åka iväg till en vårdtagare men innan han 

gick från kontoret visade han Lilian under fem minuter dem grundläggande 

funktioner i mobilen. Lilian frågade om några ikoner i mobilen och Björn 

kunde inte svara på hennes frågor om vad ikonerna betydde. Nu har Lilian en 

otydlig uppfattning om hur man använda mobilens grundläggande funktioner 

och ville lära sig använda dem andra funktionerna. Hon vågade inte utforska 

mobilen på egen hand. 

 

 

Scenario 2:  

Lilian jobbar på en lördag eftermiddag. Hon ska hjälpa en vårdtagare, Kalle 

Östman, med att klippa håret, städa lägenheten och handla. Innan hon lämnar 

kontoret, tar hon en av de sexton mobilerna i enheten och kollar att batteriet 

är laddat. Därefter åker hon iväg på sin cykel till Kalles lägenhet som ligger 

två kilometer från kontoret. När hon kommer fram till lägenheten knackar 

hon på dörren två gånger för att väcka den digitala låsenheten som sitter på 

andra sidan av dörren. Därefter slår hon lätt två gånger på mobilens pekskärm 

för att låsa upp dörren. När hon kommer in i lägenheten ser hon vårdtagaren 

som försöker ta sig upp med sin rollator på egen hand. Lilian går fram med 

ett fint leende på läpparna för att hjälpa honom. Därefter sätter hon igång 

med sina sysslor. 

 

Scenario 3: 

Ann-Marie sitter i ett rum med många andra enhetschefer från olika län i 

Sverige. Hon är i Stockholm två dagar på en utbildning som kommunerna 

anser vara viktig för henne och andra enhetschefer. Hon har inte varit i 
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kontoret på fyra dagar, men vill gärna hålla sig uppdaterad mot vårdtagarna 

och personalen. Hon tar fram sin mobil och öppnar Care-systemets 

webbapplikation, logga in igen för tredje gången och tittar under fliken 

“uppföljning” för att kontrollera om personalen som skulle jobba på 

morgonen har varit hemma hos vårdtagarna. Alla vårdtagare förutom Cecilia 

Bergström har fått hjälp på morgonen. Ann-Marie ring till kontoret och fråga 

personalen som skulle hjälpa Cecilia varför vårdtagaren inte har fått hjälp. 

Personalen förklarade att Cecilia tackade nej till assistansen. Nöjd med 

svaret, lägg Ann-Marie på mobilen precis när talaren kommer in i rummet.  

 

Scenario 4: 

 

Lilian står utanför Britt-Maries lägenhet en tisdag på eftermiddag med 

vårdtagaren. Britt-Marie var nyligen hos läkaren eftersom hon trillade och 

brott armen dagen innan. Lilian följde med till sjukhuset och tillbaka hem till 

vårdtagaren. Nu försöker hon låser upp dörren med mobiltelefonen men 

digital låset går inte att öppna. Efter 15 minuter och många knuffar på dörren 

och vridningar på handtaget titta hon dystert på Britt-Marie som sitter och 

slumrar i rollstollen. Ska hon lämna Britt-Marie ensam och springa till 

kontoret som ligger 10 minuter borta för att hämta nycklarna eller fortsätta 

provar med mobilen?  
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7. Diskussion 

Totalt deltog tjugosex personer som använder Care-systemet dagligen i sitt 

arbete i studien - sexton personer intervjuades på sina arbetsplatser och tio 

personer besvarade webbenkäterna. Tio av tjugosex personer kände att 

ledningen tvingade på dem ett nytt system på arbetsplatsen. Andra menade att 

de tar med nycklarna ifall mobilen inte skulle funka. Respondenterna menade 

att de brukar ge upp efter några försök med mobilen och använda nycklarna 

istället. Davis (1989) menade att användbarheten mäts i användarnas vilja att 

använda systemet och hur ofta de använder det i sitt arbete. Respondenterna i 

Kommun A visade blandade reaktioner när jag frågade om hur nyttigt 

systemet var i arbetet. Två respondenter var helt emot systemet och ville inte 

använda det på sina arbetsplatser medan andra visade lätt motstånd mot 

systemet. Om användarna inte vill använda systemet betyder det att systemet 

inte är användbart? Under studien märkte jag att problemen var användarens 

attityd mot systemet, användbarheten hos systemet och användarnas tekniska 

färdigheter.   

Rubin (1994) menade att användbarheten hos ett system berörde på två 

egenskaper - lärbarhet och användarens attityd. Av dessa två egenskaper 

vägde användarens attityd mest i min undersökning av Care-systemet. Det 

visade sig att användarna var omedvetna om varför de borde använda 

systemet i sitt arbete, varför många var misstänksamma att ledningen 

övervakar dem när de är ute och jobbar.  Hosseinpour et al (2010) framhävde 

vikten av förberedelsearbete så som upplysning, uppmuntran från ledningen, 

samt utbildning innan införande av ett nytt system. Grundarbetet är ett sätt att 

lugna de icke-entusiastiska och den osäkra personalen inför det nya systemet. 

Det är därför viktigt att ledningen tillsammans med företaget genomför 

grundarbetet på ett noggrant och uppmuntrande sätt. Jag anser att företag x 

kan höja antalet produkter som säljs, och att ledningen i dem olika 

hemtjänstenheterna kan får mer ut av systemet om man börjar jobba mer med 

grundarbetet. 

Ett syfte med undersökningen var att samla in användarnas tankar kring Care-

systemet, varför jag ville veta vad systemet betydde till respondenterna. Från 

intervjusvaren ansåg vissa respondenter att systemet betydde mindre i arbetet. 

Respondenterna menade att användvärdheten - en fokus på betydelsen som 

ett system har för användaren i sitt arbetsliv - var låg. Några av 

respondenterna såg mobilen som en vanlig mobil - ” jag ringa med den”. 

Care-systemet sågs inte som ett verktyg som underlättar i vardagens arbetsliv, 

utan som ett vanligt kommunikationsmedel.     
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Ett användbart system bör uppmuntra till vidare utforskning av hela systemet 

(Logan, 1994). Undersökningen visade att respondenterna använde 

grundläggande funktioner som var viktiga i deras arbetsliv och ville inte 

utforska systemet vidare. ”Jag låser upp och låser dörrarna ” var svaren jag 

fick av många respondenter när dem blev tillfrågade om funktionerna i 

mobilen. En användare kommer inte att skaffa sig någon kompetens i ett 

system som sparsamt används i arbetslivet. Om ett system uppmuntrar 

användaren att vidare utforska dess andra funktioner, kan det hjälpa 

användaren att skaffa sig kompetenser i systemet genom kontinuerlig 

användning. När användaren har skaffat sig kompetenser i systemet kan detta 

leda till att systemet accepteras som en hjälp och ett redskap i arbetet.  

Beyond usability är ett begrepp som täcker upplevelseaspekten av samspelet 

mellan användarna och ett system. En användares upplevelse av ett system 

bör vara så positiv som möjligt oavsett om användaren är van eller ovan vid 

systemet. Ett system som tar bort obehagliga känslor och anpassar sig till de 

olika användarnas tankesätt kommer att ge användarna positiva upplevelser. 

Man menar att ett sådant system är användbart och löser problem åt 

användaren.  

Emotionell användbarhet enligt Wiklund (1994) är i vilken grad systemet 

tillfredsställer ett behov som inte kan inkluderas i de traditionellt funktionella 

objektiven. Användarna har olika ambitioner i arbetslivet och ett system som 

tillfredsställer dessa behov får högre betydelse för användarna. Till exempel 

en personal som vill se effektiv och smart ut på arbetsplatsen kommer att 

uppskatta ett system som tillfredsställer dessa behov. Om en sådan användare 

tvingas knacka sex gånger eller skriva in sitt lösenord upprepande gånger 

innan hon kan jobba vidare kommer hon att använda ett sådant system 

sparsamt eller aldrig.  

Ahlmark & Alderheim (2005) menar i sin avhandling att användbarheten hos 

ett system har betydelse för användarens effektivitet på arbetsplatsen. Vissa 

respondenter menade att de jobbade mer effektiv innan införandet av Care-

systemet. Respondenterna beskrev situationer där de tvingades knacka mer än 

sex gånger innan den digitala låsenheten “vaknade” och hur detta påverkade 

deras känslor samt påverkan på vårdtagarens välmående. När användaren har 

upprepade otillfredsställande erfarenheter av ett system, kan detta påverka 

attityden samt acceptansen av systemet. Användarvänligheten är därför viktig 

för användaren att kunna får ut någon nytta från ett system (se avsnitt 4.1). 

Några respondenter påpekade att två dörrar har varit problematiska sedan 

installeringen hos vårdtagarna. De noterade att detta kan bero på att 

låsenheten som sitter på dörren inte varit inprogrammerat på rätt sätt. Då 

behövde personalen knacka upprepade gånger på dörren och vrida handtaget 
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för att få låsenheten att fungerar. De menar att oväsen som uppstår stör 

användaren själv och irriterar grannarna. Hemtjänstarbetet är ett känsligt 

arbete där en personal kan behöva komma in till vårdtagaren omedelbart vid 

ett nödläge. Om låsenheten sitter fel går det inte att öppna dörren med 

mobilen och en äldre person som behöver hjälp är inlåst i lägenheten. En av 

de tänkta fördelarna med digital Care-systemet är att personalen inte behöver 

ta med sig nycklarna. Om de ändå tar med nycklarna ifall mobilen inte funkar 

är meningen med införandet av Care-systemet borttappad. Företag x bör se 

till att digitala låsenheter testas någon gång om året för att säkerställa att 

låsen funkar som de ska hos användarna.  

I avsnitt 2.1.6 (användbarhet och arbetsmiljön) diskuterade jag hur ett 

användbart system bör stödja användaren på sin arbetsplats. Min 

undersökning av företag x Care - system visade att några användare kände sig 

pressade och frustrerade vid användandet av systemet. Några användare 

menade att systemet hade orsakat mycket stress, och att de ibland grät de när 

systemet inte funkade. Berns (2004) menade att ett användbart system bör 

skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, stödja god komfort och 

psykosociala förhållanden, samt skapa bra prestanda vad gäller produktivitet 

och kvalitet hos användaren. Ett system som orsakar ohälsosamma 

arbetsförhållanden på användarens arbetsplats kommer inte användas. När en 

användare känner sig pressad emotionellt kommer hon inte prestera som hon 

vill och vill gärna inte använda systemet i sitt arbete eller utvecklar en dålig 

attityd till systemet. När användarens attityd mot systemet är negativt 

kommer det påverka användbarheten negativt oavsett hur bra systemet är i sig 

självt.  

Användarens attityd kan påverkas redan innan införandet av systemet genom 

att involvera användaren under systemets designprocess, upplysa dem om 

systemet och varför de bör använda det i sina arbetsliv, göra hjälpresurser 

tillgängliga i systemet eller online, ge användaren stöd vid behov, förbättra 

systemet så att det är anpassat till användarens och samhällets behov. 

Dessutom, ansåg jag att användaren bodde känna till varför ett nytt system 

introduceras i sitt arbetsliv för att underlätta acceptans av systemet. Vidare 

tyckte jag att en undersökning i varför tidsuppföljning inom äldreomsorgen är 

viktig tydliggör för anställda anledningen bakom införandet av digitala och 

mobila verktygen inom äldreomsorgen. 

Eftersom olika personer med olika tekniska färdigheter använder systemet, 

kan man inte generalisera min uppfattning av Care-systemet. 
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7.1 Problemlösning/resultat 

Företag x beställde utvärderingen för att samla användarnas tankar kring 

Care-systemet i synnerhet nya Androidversionen av mobiltelefonen. Jag hade 

ett personligt mål – att mäta användbarheten hos systemet, nyttan och 

acceptansen bland användarna. Från litteraturstudier, intervjuerna och 

enkätsvaren kunde jag besvara forskningsfrågan: 

Hur upplever hemtjänstpersonalen Care-systemet i deras arbete med fokus 

på upplevd nytta och acceptans?  

Användarens upplevelse av systemet var blandat - några upplevde systemet 

som något som orsakade stress i deras arbetsliv, några av personalen var 

neutrala mot systemet och vissa arbetsroller så som enhetschefer och 

samordnare uppskattade systemet i sitt arbetsliv. Personalen menade att 

systemet inte har påverkat effektiviteten på arbetsplatsen positivt och de 

klarade sig bättre med nycklarna, en vanlig mobiltelefon och en vanlig dörr. 

Användarna menade att de använder systemet för att tillfredsställa ledningen, 

och inte för att de hade något större behov för det. 

Jag märkte att användarna var ganska misstänksamma mot systemet. De såg 

systemet som en bevakningstjänst som rapporterade till ledningen var 

personalen befann sig under dagen. Uppfattningen att systemet var en 

bevakningstjänst utvecklas snabbt och spred sig fort mellan personalen i 

kommun A där intervjuerna genomfördes. Denna uppfattning om systemet 

påverkade attityden negativt och förhindrade acceptansen bland personalen. 

Företag x och ledningarna i hemtjänstens enheter bör agera för att undvika ett 

totalt misslyckande med systemet.  

En person menade att systemet var ett sätt att slösa bort pengar på teknik som 

inte fungerade. Det var enligt min uppfattning en extrem syn på systemet. 

Meningen med digital- samt mobilverktygen var att underlätta 

hemtjänstarbetet genom att slå samman personalens behov att ha nycklar och 

en mobil i sin ficka under ett arbetspass. Jag uppfattade att systemet inte 

funkar ibland, men det var inte mindre än en innovativ uppfinning. Systemet 

har många bra fördelar; mobilen till exempel underlättar på så sätt att 

personalen bara behöver ha en mobil i fickan som ger tillgång till 

vårdtagarnas bostad samtidigt som det är ett kommunikationsmedel. 

Dessutom hände det ibland att en vårdtagare glömde att personalen hade varit 

hemma hos henne. Då kan man visa med hjälp av tidsstämpningen i 

webbapplikationen när en personal var hemma hos henne sist. Enhetschefer 

använder informationen till uppföljning av personalens aktiviteter för att 

säkerställa insatsernas kvalitet. Vidare kan sparad information i 

webbapplikationen användas av personalavdelningen vid löneförhöjning, och 
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fakturering (Phoniro, 2013). Men användarnas uppfattning och upplevelser 

förhindrar acceptansen av systemet. 

Resultaten från enkäterna visade att användarna i kommun B var ganska 

nöjda med Care-systemet i jämförelse med användarna i kommun A. 

Anledningen till detta kan bero på längden av användandet av digitala 

verktyg i hemtjänstenheten i kommunen och användarnas attityd mot 

förändringar. Kommun B har nämligen använt sig av digitala verktyg längre 

än kommun A. Beställaren menade att kommun A var ganska ”inspärrade” 

när det gäller förändringar jämfört med kommun B. 

Eftersom de flesta respondenter inte har fått någon formell utbildning i 

systemet kan det påverka hur de uppfattar systemet. De känner inte till dem 

flesta funktionerna i systemet varför användarna kan inte utvinna nyttan i 

systemet. Uppfattningen att systemet inte är till någon nytta i deras arbetsliv 

kan ändras om ledningen tillsammans med företag x upplyser och utbildar 

användarna i systemet.    

Innan studien påbörjades tänkte jag att Care-systemet var innovativ, och det 

bör därför underlätta och stödja hemtjänstarbetarna i sitt arbete. Jag har 

samma uppfattning idag men har, genom undersökningen, fått användarnas 

syn på systemet.  Några respondenter var helt emot Care-systemet och såg det 

som ett ”onödigt” verktyg i arbetslivet eftersom tekniken i vissa fall inte 

fungerade. Personalen menar att det har orsakat stress för dem eftersom de 

behövde springa tillbaka till hemtjänstekontoret för att hämta nycklarna innan 

de kunde komma in i vårdtagarens lägenhet. Enligt Allwood (1991) kan ett 

system som är svårt att nå, uppmuntra användaren att genomföra sina 

arbetsuppgifter på något annat sätt. Målet med införandet av Care-systemet 

var att underlätta arbetet men användarna får lite nytta från systemet i 

dagsläget. Företag x bör testa låsenheten hos olika användare regelbundet för 

att säkerställa att den fungerar. Eftersom användarnas upplevelser av 

systemet är viktig för användbarheten behöver företaget och ledningen 

genom utbildning visa personalen olika sätt som systemet kan hjälpa till i 

deras arbetsliv.  

 

7.2    Metodreflektion 

Idén var att samla användarnas tankar kring systemet, utvärdera 

användbarheten genom att ta reda på användarens behov, mål med 

användningen av systemet, och önskningar varför jag valde kvalitativa 

datainsamlingsmetoder så som intervju och enkäter. Genom intervjuerna fick 

jag veta varför användarna utnyttjade systemet samt behoven att jobba 
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effektivt och spara tid till andra aktiviteter. Metoderna anser komplettera 

varandra och passa in i studiens mål eftersom man genom intervjuer samlade 

användarens tankar och upplevelse av systemet. Intervju är ett bra sätt att 

samla kvalitativa data eftersom man kan läsa av användarens icke-verbala 

signaler under samtalet. 

Jag använde mig av ”Google formulär” för att skapa två webbenkäter under 

studien. Webbenkäterna kostade ingenting och samlade in en stor mängd 

information från en annan del av landet. Jag använde mig av enkäter eftersom 

jag sökte kvalitativ information från användare som befann sig tvärs över 

landet. Ett annat sätt att applicera enkäter är genom pappersenkäter men detta 

är ett långsamt sätt att applicera enkäter och kan kosta pengar med posten 

eller resor. Data som samlas in via webbenkäter hanteras digitalt för att 

minimera mänskligt fel i sorteringen. Jag anser att jag fick informationen jag 

var ute efter med webbenkäterna. 

Den kognitiva genomgången hjälpte mig att simulera hur användaren skulle 

känna sig vid första användningen av systemet. Jag hittade inga konstigheter i 

systemet, däremot kunde jag ana olika situationer som användaren kanske 

skulle kunna behöva hjälp i systemet. Till exempel när användaren vill ändra 

ett schema i systemet eller söka en viss aktivitet. 
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8. Slutsats 

Acceptans av ett Care-system beror på olika faktorer så som användbarheten 

hos systemet, användarens attityd mot systemet, upplevelser och uppfattning 

av systemet, samt tekniska färdigheter hos användaren. Studien utgick från en 

litteraturstudie kring användbarhetens olika faser och byggstenar. 

Undersökningen gav mig insyn i vad som krävs för att ett Care-system ska 

vara lättillgänglig och stödja användaren i sitt arbete. Systemet bör fungera 

vid varje tillfälle och inte kräva att användaren skriva in sitt lösenord mer än 

en gång under ett arbetspass. Intervjuerna och enkäterna hjälpte till att ta reda 

på användarnas behov och mål med användning av systemet. Från 

intervjuerna och enkäterna tog jag fram primär- och sekundär persona för att 

beskriva användaren, hennes/hans behov och användningskontexten. Behov- 

och kravspecifikationen ger förslag på funktionalitet, service och support 

företaget bör göra tillgänglig för användaren.  

 

8.1    Förslag till fortsatt forskning 

Jag använde mig av intervjuer och enkäter för att samla in data angående 

användaren och mål med användning av Care-systemet. Intervjuerna 

genomfördes enligt forskningsplanen men enkäterna administreras väldigt 

sent i undersökningen. Framtida undersökning i området bör sträva efter att 

skicka ut enkäterna tidigt och till flera respondenter för att hinna samla in fler 

data genom datainsamlingstekniken. 

I början skulle jag intervjua undersköterskor i fem städer för att får en bredare 

syn på vad användarna tycker om Care-systemet och hur det stödjer deras 

arbete. I denna utvärdering intervjuades sammanlagt sexton personer - tretton 

undersköterskor, två enhetschefer och en samordnare i en kommun. Om man 

hade gått vidare med de andra städerna skulle tiden inte ha räckt till och 

resultatet skulle blivit för brett. Ambitiösa framtida forskare skulle kunna 

inkludera även de andra städerna i undersökningen.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Följebrev Intervju 

 

 
Hej! 

Jag är en student som studerar interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet, Kalmar och 

i skrivande stund håller jag på med mitt examensarbete hos Företag x. 

 

Intervjun är en del av en undersökning om företag x Care-system som omfattar 

Mobipennan, låsenheten, mobilen och webbapplikationen. Syftet är att undersöka 

användbarheten hos systemet framförallt webbapplikationen. Dessutom vill jag ta 

reda på användarnas mål med användandet. Svaren hjälper mig att förstå 

användarnas åsikter, behov och önskemål. 

 

Deltagandet är helt frivilligt men jag är tacksam om du tar dig tid att svara. Dina 

svar är viktiga för undersökningen. Genom din medverkan får jag ett mer pålitligt 

och användbart underlag till mitt arbete som har för avsikt att öka användbarheten 

och tillfredställelse för dig som användare.  

 

Intervjun består av 24 frågor och tar ungefär 15 minuter att besvara. Du kan 

självklart välja att avbryta din medverkan när som helst. Alla svar är anonyma och 

allt material hanteras konfidentiellt. Enskilda personer kommer inte att kunna 

identifieras i den slutgiltiga rapporten. 

 

Frågorna skickas ut en vecka innan genomförandet av intervjun så du hinna fundera 

kring frågorna och möjliga svar.  Om du har några frågor angående intervjun eller 

undersökningen i övrigt, får du gärna kontakta mig. 

 
Tack för din medverkan. 

 
Med vänliga hälsningar 

 

 

Omolara Matras 

mejl: om222aj@student.lnu.se 

Mobil: 073-629-3707 

mailto:om222aj@student.lnu.se
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Bilaga 2: Intervjuguiden 

 

Enhetschefer 

 

Personliga Frågor: 

1.    Hur gammal är du? 

2.    kön? 

3.    Teknisk bakgrund? van/ovan med datorer? 

 

 

Arbetsplatsen: 

 

1. Din enhet? 

2. Antal anställda? 

3. Vilken/vilka verktyg användas till planeringen? Hur effektivt är 

verktyget? 

4. Hur många anställda använda Mobipennan/mobilen i sitt arbete? 

5. Vem redigerar information som samlas via utrustningen? När sker 

redigeringen - varje dag, varannan dag, en gång i veckan? 

6. Hur stödjer företag x webbapplikationen dig i ditt arbete som enhetschef? 

 

 

Care systemet (Mobipen, mobilen och webbapplikationen): 

 

1.    Vilken utrustning använda ni i enheten? Mobipen eller mobilen? 

2.    Hur många Mobipen/mobil har ni i enheten? 

3.    Regler kring användandet - var hämtas/lämnas pennan/mobilen? 

4.    Hur effektivt är verktygen? Fånga den alla information under ett 

arbetspass? 

5.    Uppstår det fel vid användandet av gränssnittet? Vilken typ av fel? Hur 

ofta inträffar detta? Hur rätta du felet? 

6.    Finns det en funktion i webbapplikationen som inte används ofta? 

Varför? 

7.    Finns det en funktion du vill gärna se i webbapplikationen? Varför? 

8.    Företaget har nyligen lanserat Android versionen av mobilen, har du haft 

kontakt med Android versionen? Vad tycker du om den? 

  

 

Övriga frågor: 

 

1.    Vem tycker du har nytta av informationen som fångas av 

utrustningen/sparas i webbapplikationen utanför din enhet? Samordnare, 

kvalitetssäkrare? 

2.    Vad har dessa personer för mål med användningen av informationen? 
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Intervjufrågor personalgruppen 

  

Personliga frågor: 

1.    Hur gammal är du? 

2.    kön? 

3.    Använder du dator privat? 

4. Använder du dator på jobbet? 

  

Arbetsplatsen: 

1. Din arbetsroll? undersköterska, arbetsledare? 

2. Hur länge har ni arbetat inom hemtjänsten? 

 

Care systemet (Mobipen, mobilen och gränssnittet): 

1.    Vilken utrustning använder du i ditt arbete? Mobipen eller mobilen? 

2.    Hur ofta använda du Mobipennan/mobilen i ditt arbete? 

3.    Var hämtar du pennan/mobilen? Var lämnar du den? 

4.    Hur effektivt är verktygen? Fånga den alla information du vill under ditt 

arbetspass? 

5.    Hur stor andel av dagen använder du till redigering av information via 

webbapplikationen? När ske redigeringen? Slutet av arbetspasset, nästa dag? 

6.    Hur stödjer utrustningen dig i ditt arbete? 

7.    Hur känns det att sitta och redigera information i webbapplikationen 

efter ett arbetspass? 

8.    Uppstår det fel vid användandet av webbapplikationen? Vilken typ av 

fel? Hur ofta inträffar detta? Hur rätta du felet? 

9.    Finns det en funktion i webbapplikationen som du inte använda ofta? 

Varför? 

10. Finns det en funktion du vill gärna se i webbapplikationen? Varför? 

11. Företaget har nyligen lanserat Android versionen av mobilen, har du haft 

kontakt med Android versionen? Vad tycker du om den? 

 

Övriga frågor? 

1.    Hur lämna du information om en viss vårdtagare till någon som ska t.ex. 

jobba skiftet direkt efter dig? Skriva på en tavla i kontoret eller skriva under 

vårdtagarens namn i webbapplikationen? 

2.    Förutom dig, vem kan redigera/kontrollera dina insatser? 
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Bilaga 3: Sammanställning av intervjuerna 

 

Bakgrundsfrågor 

Frågor om dig 

Hur gammal är du? 

20-29 (1) 

30-39 (3) 

40-49 (5)            Antalet respondent i samma ålder finns i parentesen 

50-59 (4) 

60- (3) 

Är du? 

Kvinna (14) Antalet respondent i samma grupp finns i parentesen 

Man (2) 

Hur ofta använder du dator i ditt arbete? 

Varje dag (16) 

Hur ofta använder du dator privat? 

Nej (2) 

Ja (9) 

Inte ofta (5) 

 

Arbetet 

Nedanstående frågor handlar om ditt arbete och arbetsplatsen. 
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Antal anställda på din enhet? 

Enhet A - 17 personer 

Enhet B - 22 personer 

Vem(arbetsroll) redigerar den information som samlas in via utrustningen? 

Samordnaren (14) 

Jag vet inte (2) 

Hur många av de anställda använder företag x mobila verktyg i sitt arbete? 

Mobila verktyg innebär mobiltelefonen. 

Enhet A - Alla 

Enhet B - Dem flesta 

 

Care-systemet 

Den digitala pennan, mobiltelefonen, låsenheten och webbapplikationen. 

Vilken utrustning använder ni på enheten? 

Mobiltelefonen (16) 

Hur många mobiltelefoner har ni på enheten? 

Enhet A – 16 

Enhet B - 15 + reserv 

Hur enkelt är systemet att lära sig? 

Mycket lätt (1) 

Ganska lätt (2) 

Lätt (2) 

Ganska svårt (9) 
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Svårt (2) 

Har du fått utbildning i systemet? 

Nej (7) 

Ja, av företag x (9) 

Använder du företag x webbapplikation? 

Nej (13) 

Ja (3) 

Uppstår det fel vid användandet av mobiltelefonen? Vilken typ av fel? Hur ofta 

inträffar detta? 

Mobilen funkar för det mesta men när dörren/mobilen ’inte är inprogrammerat 

ordentligt, då är det jobbigt att komma in i brukarens lägenhet. 

Mobilen strular ibland. Då använda jag nycklarna. 

Jag har inget problem med mobilen. Om det sluta fungerar, starta jag om mobilen. 

Mobilen har inte krånglat för det mesta. 

Mobilen funkar inte alltid och jag bli irriterad när det uppstår fel. 

Om det uppstår fel hur brukar du hantera dessa? 

Jag ber chefen eller medarbetarna om hjälp. 

Jag ringa företag x support 

Jag starta om mobilen. 

Om felet ligger hos låsenheten ringa vi låsmedel. 

Finns det några hjälpresurser tillgängliga i mobiltelefonen. 

Jag vet inte (15) 

Ja (1) 
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Finns det funktioner i mobiltelefonen som du tycker fungerar riktigt bra? 

Vilken/vilka? 

Jag vet inte (4) 

Låsa upp, låsa dörren (10) 

Ringa och skicka meddelande (2) 

Finns det funktion/funktioner som du gärna skulle vilja lägga 

tillmobiltelefonen? Vilken/Vilka? Varför? 

Jag vet inte (14) 

Jag vill kunna se planeringen i mobilen. Om det larmas under natten eller helgerna, 

vill vi kunna se vem som har larmat i mobilen (1) 

Jag vet inte vem som har en viss mobiltelefon under dagen. Jag vill ha en funktion 

där det går att se vem som har en viss mobiltelefon (1) 

Hur stödjer mobilen dig i ditt arbete som undersköterska/enhetschef? 

Mobilen stödjer inte mig. Jag gråta ibland när den inte funkar. Jag vill gärna 

använda nycklarna (1) 

Stressig att använda mobilen i mitt arbete (1) 

Man slippa tar nycklarna omkring (2) 

Spara tid (3) 

Hjälpa mig kontrollera personalens insatser och tidsförbrukning. Vid organisations 

omplannering (2) 

Mobilen har inte underlättat mycket i mitt arbete (3) 

Frustrerande att använda mobilen (1) 

Jag vet inte(3) 
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Övriga frågor 

 

Finns det andra verktyg ni ofta använder förutom Care-systemet från företag 

x? 

Sofia omvårdnads journal på nätet (15) 

Tes (1) 

Kan du beskriva hur du uppfattar användningen av mobilen i ditt arbete? 

Spara tid men jag tycker det ’är fortfarande lättare med nycklarna (4) 

“Mobilen är vansinnigt onödig. Människor i världen svälter och hemma i Sverige 

slösa man pengar på teknik som inte fungerar” (1) 

Jag vill gärna använda nycklarna än mobilen i mitt arbete (6) 

Känns lite som övervakning. Att någon titta över mina axlar när jag jobbar (4) 

Känns inte som övervakning. Man vänja sig till tekniken till slut (1) 

 

Kommentar? 

Jag känner mig lurade eftersom batterierna i mobilen tar slut för tidigt och då 

behöver man byta dem. Det kostar ju pengar att köpa batterierna. Det visste vi inte 

om innan vi började använder Care-systemet. 
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Bilaga 4: Enkäterna 
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Bilaga 5: Sortering av intervjuerna 
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