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Sammanfattning 
 

Vårt samhälle har genomgått stora förändringar då det rör sig teknik. Många områden 

i dagens samhälle blev digitaliserade och Vården, vår hälsa blev inte ett undantag.  

Landstinget tillhandahåller ett IT- system eller e- tjänst, som möjliggör patienten att 

boka/ omboka tid, förnya recept, beställa sina patientjournaler och med mera. E- 

tjänsten Mina Vårdkontakter (MVK) skapades för drygt 10 år sedan. Tjänsten vänder 

sig till alla medborgare, oavsett dator- och Internetanvändningserfarenhet, kön och 

ålder. Eftersom alla medborgare inte är lika vana IT- användare och därför ett sådant 

system bör vara så användarvänlig som möjligt.  

Detta arbete syftar på att hitta brister i MVK och hitta förslag på förbättringar utifrån 

användbarhetsprinciper. Metoder som användes i detta arbete är kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod.  

Därför utvärderade jag e- tjänsten MVK, genom att genomföra ett antal 

användbarhetstester. Testpersoner i detta arbete var både män och kvinnor i olika 

åldrar, har olika erfarenhet av dator- och Internetanvändning. Mina testfrågade fick ett 

antal enkla uppgifter, som jag ansåg kan ha några brister.  

Det svåraste av alla uppgifter var att Hitta MVK på lg.se webbsida. Men det var inte 

heller lätt att hitta hjälp på MVK. Den bästa tjänsten av alla som finns på MVK var att 

avboka/ omboka tiden och förnya recept- funktionen. 

Med hjälp av Time- on- task observerade jag också att oerfarna personer tar alltid 

längre tid att utföra vissa uppgifter jämfört med experten och med erfarna 

testpersoner. Och det är just för dem man ska förbättra e- tjänsten för att det skulle 

vara så enkelt som möjligt att använda e- tjänsten och personer skulle trivas med 

systemet. 

Efter genomfört arbete identifierades förslag på förbättringar av e- tjänsten, samt man 

kunde ge förslag på framtida forskning. Framtid forskning kan vara en ny utvärdering 

av bara en grupp oerfarna användare i olika åldrar. Man kan också undersöka hur den 

grafiska designen ser ut och hur det går att navigera i MVK. Eller så kan man göra en 

ny utvärdering efter den planerade uppdateringen av MVK som skulle ske om drygt 

en månad, enligt MVK- utvecklare.  

 

 

          

 

Nyckelord: MVK, e- service, Användbarhet, Användarvänlighet, 

Användbarhetstester, Utvärdering av e- tjänster 
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Summary  
 

Our society has undergone significant changes as new techniques came into our lives. 

Many areas of today’s society have digitalized in very short period and even 

healthcare sector is not exception. The County Council (Landstinget) provides an IT- 

system or e- service (MVK), which allows patients to book/ cancel appointments, 

renew prescriptions, order Patient Medical Records and much more. E- service was 

created just over 10 years ago. The service is aimed to all citizens, regardless of 

Computer- and Internet experience, gender and age. Since not all citizens are 

experienced in usage of IT, such system should be as easier and as user friendly as 

possible.  

This work is aimed to find weaknesses in MVK and find suggestions for improvement 

based on usability principles. Methods used in this work the combination of 

qualitative and quantitative methods.  

Therefore, I evaluated the service MVK, by implementing a number of usability tests.  

Test persons in this work were both men and women of different ages and different 

Computer- and Internet experiences. Test persons got a number of simple tasks, in 

which I felt we might find some faults.  

The most difficult of all was to find MVK on lg.se website. But it was not easy either 

to find Help on MVK. The best service of all available on MVK is to cancel/ 

reschedule the appointment and renew- prescription function.  

By using Time- on- task, I observed that inexperienced computer and internet users 

take longer time to perform certain tasks, compared with the expert and with other test 

takers. And that is right for them we should improve the system so that it would be 

easy for them to use it. 

In this work I could identify suggestions to improve the e- service, and could give 

suggestions to future research. Future research may be a reassessment of just a group 

of inexperienced users of different ages. We can also examine how the graphic design 

looks like and how it is to navigate on MVK. Or we can also re- evaluate e- service 

after the planned updates of MVK that would be carried out in a month, according to 

MVK developers.  

 

 

            

 

Keywords: MVK, e- service, Usability, User friendly, Usability Testing, Evaluation 

of e- services 

 

 

 

 



 

 
  

 
 

 7 

Förordet  
 

Genom det här förordet vill jag passa på att tacka alla som hjälpte mig att göra möjligt 

att genomföra detta arbete.  

 

Först och främst vill jag tacka min handledare Ulrica Löfstedt, Avdelningen för 

Dator- och systemvetenskap för all hjälp och stöd. Sedan vill jag tacka min 

kursansvariglärare Björn Banck.  

Jag vill också tacka Supporten och projektledare på MVK Jonas Barkå för samarbete 

och att de hjälpte mig att ta en del av deras utvärdering. Sedan vill jag tacka alla de 

frivilliga testpersonerna som deltog i mina användbarhetstester.  

 

 

      

Emy Ågren 

Gävle den 5 juni 2013



 

 
  

 
 

 8 

Centrala begrepp och förkortningar  
 

Mina Vårdkontakter förkortades till MVK. 

 

e- Tjänst är en elektronisk tillhandahållen tjänst som förutsätter att både kunden och 

leverantören använder IT system på ett sådant sätt att de inte behöver mötas ansikte 

mot – ansikte (Hultgren 2007). 

 

IT- användare i min uppsats är de användare som använder system.  

 

Testpersoner är de som deltog i användbarhetstestet. 

 

Användargränssnittet är den delen av IT- system som är synlig för användare. Den 

består bland annat av funktionalitet, utmeddelande och teknisk utrustning (Hultgren 

2007). 

 

Skärmdokument är de dokument som visas på datorskärmen.  

 

Navigationen med andra ord betyder att man rör sig mellan menyer, går upp och ner 

på webbsidan.  

 

Animeringar är rörliga bilder på webbplatsen (Molich 2002). 

 

Lagom svårt på svaret av svårighetsgrad betyder att användare tyckte att det var 

delvis svårt och delvis lätt. 
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1. Inledning 
Användning av datorer och Internet har förändrat människors sätt att kommunicera, 

utbyta information och utföra olika uppgifter. Många områden i dagens samhälle blev 

digitaliserade. Olika företag försöker sälja sina varor och tjänster i fysiska - såsom i 

Internetbutiker. Många företag skaffar webbsidor och erbjuder olika tjänster online. 

Vården blev inte ett undantag. Digitaliseringen gjorde också där stora förändringar. 

I dagens samhälle har det blivit mycket populärt att använda sig av olika IT- system 

för att boka olika tider och möten. Landstinget, såsom andra företag och 

organisationer har också tillämpat ett elektroniskt system, i form av en e- tjänst. Den 

heter Mina Vårdkontakter (MVK). E- tjänsten vänder sig till alla patienter oavsett 

kön, ålder, etnisk tillhörighet et cetera. Tjänsten är omfattande och tillåter inte bara att 

boka/ avboka tider hos läkare utan också se och förnya sina recept, se gamla 

bokningar, beställa patientjournal med mera. Eftersom alla medborgare inte är lika 

vana IT- användare, behöver systemet vara så användarvänlig och i sin tur användbar 

som möjligt (MVK supporten 2013). 

MVK skapades för 10 år sedan. Tjänsten utvecklades stegvis under alla dessa år med 

hundratals inblandade, menar Projektledare Barkå (2013). MVK är inte heller en enda 

tjänst utan innehåller en rad funktioner som utvecklats separat men senare kopplats 

samman (MVK supporten 2013). 

MVK supporten menar att de hela tiden, parallellt med utvecklandet av MVK använt 

sig av användartester för att utvärdera funktionaliteten och användarvänligheten i 

tjänsten. Den senaste uppgraderingen av tjänsten, i mitten av december 2012, innebar 

ett helt nytt utseende för tjänsten och den största förändringen i MVKs historia. Denna 

uppgradering föranleddes av otaliga användartester, diskussioner, presentationer och 

funktionstester (MVK supporten 2013). 

Eftersom tjänstens användbarhet utvärderas och förbättras kontinuerligt finns det 

ingen rapport som beskriver läget för hela MVK just nu (Projektledare Barkå 2013).  

Även om ett system utvecklas ständigt kan det ändå finnas brister som behöver 

förbättras. Man kan påpeka att även perfekta system behöver utvärderas och förbättras 

kontinuerligt. Jag undersökte e-tjänsten MVK och ansåg att det kan finnas ett antal 

brister. Mina observationer, i sin tur väckte ett intresse att göra en formell utvärdering 

av e- tjänsten och titta om jag hittar några brister i e- tjänsten. 

 

1.1. Syftet med arbetet 
Syftet med arbete är att hitta brister som finns utifrån användbarhetsprinciper och 

tidigare forskning kring användbarheten genom att utvärdera e- tjänsten MVK och 

identifiera förslag på förbättringar. För att uppnå syftet med arbetet besvaras följande 

frågor:  

 Vad anser användare om MVK? 

 Vilka brister hittar i e- tjänsten?  

 Hur kan MVK förbättras utifrån användbarhetsprinciper?  

 

1.2. Avgränsning 
Arbetet avgränsas genom att titta bara på e- tjänsten Mina Vårdkontakter. Det vill 

säga jag kommer inte att undersöka andra funktioner på Landstingets webbsida. I min 

studie avgränsas jag att intervjua 9 personer.  
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2. Metod 
Valet av forskningsmetoden påverkar och genomstyr hela uppsatsen (Ejvegård 2009).  

Forskningsmetoden i detta arbete baserades på syftet med arbetet, 

undersökningsinstrument och litteraturundersökning.  

 

2.1. Forskningsmetod och forskningsansats 
Forskningsansatsen som användes i detta arbete är abduktion. Detta är kombination av 

induktionen och deduktionen. Med andra ord, först formuleras teori utifrån insamlad 

data (kännetecknar induktion) och sedan testas denna teori i empiriska undersökningar 

(kännetecknar deduktion) (Wennerström 2011). Mitt arbete undersöker en del tidigare 

forskning kring användbarheten för e-tjänster (induktionen), sedan görs ett antal tester 

(deduktionen). 

Huvudsakligen finns det två forskningsmetoder: kvalitativ och kvantitativ. I mitt 

arbete använder jag en kombination av kvalitativ- och kvantitativ metod.  

Genom att använda kvalitativ metod används ord för att anteckna resultat och i 

kvantitativ metod använder man siffror (Hohmann 2006). Kvalitativ metod innebär att 

man kan systematiserar kunskap om tillvägagångssätt för att kunna se ett mönster hos 

något.  

Kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning får arbete att bli mera trovärdigt 

och relevant (Wennerström 2011).  

 

 2.2. Datainsamlingsmetoder 
Systemvetare använder sig av varierande verktyg och teknik för att samla in data. 

Väldigt bra material kan man hitta just hos företagen. Exempel är företagets rapporter, 

manualer eller också via personlig kontakt. En del av utvecklare använder sig av 

sådana metoder som intervjuer, frågeformulär eller olika enkäter (Beekman och 

Beekman 2009). I mitt arbete valde jag att använda mig av flera 

datainsamlingsmetoder.  

2.2.1. Personlig kontakt 

Före jag började jobba med uppsatsen och efter jag genomförde användbarhetstester 

kontaktade jag MVKs Projektledare. Jag var intresserad att få veta om utvecklare 

gjorde någon utvärdering och i sådana fall om de undersökte sakerna som jag är 

intresserad av.  

2.2.2. Analys av organisation  

För att analysera själva organisationen använde jag intressant information på MVKs 

webbsida, som rörde sig bland annat om hur man använder webbsidan, deras policy, 

om navigationen med mera. Jag gjorde också en egen analys av webbsidan utifrån 

användbarhetsprinciper, genom att titta på olika punkter som finns på deras sida.  

 2.2.3. Användbarhetstester och enkäter 

Eftersom syftet med arbete är att utvärdera e- tjänsten skulle man behöva göra ett 

antal användbarhetstester och genomgångsintervjuer. Detta behövdes för att 

undersöka om MVK är en användbar e- tjänst. Tester var strukturerade i ett antal 

uppgifter och man skulle fokusera bland annat på Time- on- task och eventuella 

observationer. Hörberg (2012) anser att Time- on- task är ett bra sätt att mäta 

effektiviteten hos ett system. Tiden det tar att utföra en uppgift säger mycket om 

användbarheten i systemet (Hörberg 2012). Deltagare testades individuellt. Vid 

testtillfälle var varje användare självklart uppkopplad till Internet. Jag informerade 
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testpersonen hur testet ska gå till och att jag kommer att antecknade tider, som 

testpersonen behövde för att utföra varje uppgift. Varje testperson fick sitt eget 

testformulär (se Bilaga 2), där framgick vad som skulle göras.  

  2.2.3.1. Användbarhetstester 

Denna del genomfördes med hjälp av den deduktiva ansatsen. För att anteckna 

resultat av användbarhetstester använder jag mig av den kvantitativa metoden.  

Användbarhetstest inleddes med ett antal enkla uppgifter (se Bilaga 1). Mina 

testpersoner utförde uppgifter. Medan de gjorde detta antecknade jag tiden vilken 

testpersoner tog för att utföra var och en uppgift. Jag hade rollen både experten och 

observatören.  

Varje x- axeln i mina grafer med tider startas med Experttider. Detta betyder att man 

jämför tider med en Expertperson.  

I Bilaga 3 hittar man en tabell med tider.  

Efter mina testpersoner var klara med uppgifter genomförde jag ett antal 

genomgångsintervjuer. Denna del genomfördes med hjälp av den deduktiva ansatsen. 

För att anteckna resultat här använder jag mig av den kvantitativa metoden.  

Medan testpersoner utförde uppgifter observerade jag bland annat hur de gjorde detta, 

om de var lugna/ stressade och med mera. Observationer grundas alltså på mina egna 

uppfattningar om hur personer genomförde uppgifter. Svaren här antecknades med 

hjälp av den kvalitativa metoden.  

  2.2.4. Urval av testpersoner 

Totalt testades nio personer. Jag anser att nio personer är tillräckligt för att uppnå 

ställda mål, eftersom Hörberg (2012) påpekar att det är viktigare att ha de rätta 

representativa försöksdeltagarna än att hitta många försöksdeltagare. Användartester 

är kostsamma och tidskrävande och därför bör det finnas något optimalt antal 

personer för att få fram ett bra resultat på ett test. Man kan få fram vettiga resultat 

genom att ha bara fem testpersoner. Studier visade också att det inte kommer fram fler 

problem om antalet försöksdeltagare ökas (Hörberg 2012). Mina tillfrågade är både 

män och kvinnor, som hör till åldergrupp mellan18 och 65 år. Tillfrågade är oerfarna, 

lagom erfarna och erfarna IT- användare.  Jag valde en mycket bred målgrupp, 

eftersom jag är intresserad av att få veta hur olika åldersgrupper och personer med 

olika dator- och Internetanvändning upplever e- tjänsten.  

   2.2.5. Experttid 

Hörberg (2012) säger att genom att jämföra tiden det tar för en försöksdeltagare med 

en expert kan en kompensation göras för att visa att utföra uppgifter faktiskt tar lite 

längre tid även för experter (Hörberg 2012). Jag utförde alla uppgifter själv och fick 

fram ett resultat. Jag räknar mig som en expert eftersom jag är mycket bra på dator- 

och Internetanvändning, jag är bra på informationssökning och har professionella 

skrivfärdigheter. Jag har också använt systemet tidigare och är bekant med 

användbarhets- och interaktionsregler sedan tidigare.   

   2.2.6. Observationer  

Medan personen genomförde testet observerade jag hur de utförde uppgifter, hur de 

agerade och om de var säkra/ osäkra i sina handlingar. Jag var intresserad bland annat 

att få veta om personen var nervös när han använder systemet, om det var lätt för 

personen att hitta saker och ting på sidan. 

   2.2.7. Intervjuer 
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Utförda tester följdes upp av korta intervjuer. Intervju i mitt fall kan ses som ett 

avslutande moment i användbarhetstestet. Jag ville bland annat att få veta om det gick 

bra att hitta, navigera på webbsidan, varför saker var svåra, om de kommer att 

använda tjänsten i framtiden. Det är viktigt att man utför en genomgångsintervju för 

att få klargöra olika detaljer, till exempel om testperson var osäker på någonting, hade 

svårigheter med någonting och varför. Genom att utföra en genomgångsintervju med 

varje testperson får jag veta vad som eventuellt ska förbättras eller utvecklas mera. 

 2.2.8. Testpersoner och målgruppen till vilken e- tjänst vänder sig 

Huvudfokus med detta arbete är att göra en utvärdering utifrån insamlad data och 

tidigare forskning. Användbarhetstester var en av de bestämda 

datasamlingsmetoderna i denna uppsats. För att få vettiga resultat, så är det tillräckligt 

att ha bara fem testpersoner (Hörberg 2012), därför valde jag att avgränsas med att 

intervjua nio personer. Även en expert deltog i mina användbarhetstester. Det var jag 

själv som agerade både som experten och den som intervjuade testpersoner.  

Denna e- tjänst är riktad till en bred målgrupp. Projektledare (Barkå 2013) talade om 

att när de genomför tester brukar de fokusera sig på äldre personer, då de dels är 

majoriteten av MVKs användare och dels ofta har större problem att använda e-

tjänster. Den senaste tiden har de personer som har testats varit mellan 20 och 80 år.  

Könsfördelningen i mitt användbarhetstest var: 56 % (eller fem personer) kvinnor och 

44 % (eller fyra personer) män. Personers ålder är varierande. Tre personer var i ålder 

18-30 och lika många var 30- 45, en person var i ålder 45-55 och två personer var i 

ålder 55- 65. Testpersoner använder dator hemma, i skolan och på jobbet. 56 % av 

alla tillfrågade använder dator och Internet på jobbet, 22 % använder dator hemma 

och lika många använder dator i skolan. Bland annat, så har testpersonerna olika 

frekvens av dator- och Internetanvändning. 44 % av alla tillfrågade använde dator och 

Internet någon gång, medan 56 % använde dator och Internet dagligen.  

Eftersom e- tjänsten MVK är avsedd för olika ändamål och till en bred målgrupp är 

det mycket svårt att säga om den blir till nytta för olika specifika patientgrupper. 

 

2.3. Bortfall 
När man jobbar med undersökningar och intervjuer kan man alltid räkna med 

bortfallet. Som mål, ville jag intervjua 10 personer. Jag frågade totalt 17 personer om 

de ville delta i tester. Två personer var bortresta och inte kunde delta. En person sa att 

han inte använder systemet och inte vill delta, fyra personer sa att de inte kan använda 

dator och Internet på ett bra sätt och brukar inte använda e-tjänster. En person var 

plötsligt sjuk och kunde inte träffa mig för att delta i testet. Totalt intervjuades nio 

personer av totalt 17 tillfrågade.  

 

2.4. Genomförande  
Jag kommer att titta på olika användbarhetsprinciper, som beskrivs i litteratur jag 

kommer att undersöka. Jag kommer även att genomföra ett antal användbarhetstester, 

som följdes upp av korta intervjuer. Data, som jag får från intervjuer kommer att 

antecknas och analyseras tillsammans med tidigare forskning. Allt detta leder till att 

man kan ge förslag på förbättringar av systemet.  

E- tjänsten Mina Vårdkontakter kräver inloggning. Därför undersöker jag systemet 

genom att logga in med min egen kod. Testpersoner, som inte hade sitt eget konto fick 

använda mitt MVK- konto. Men jag hjälpte dem att skaffa ett eget konto. 
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2.5. Reliabilitet och validitet 
När man samlar in data uppstår det två frågor, det vill säga mäter vi överhuvudtaget 

rätt sak (validitet) och mäter vi på ett tillförlitligt sätt (reliabilitet) (Gunnarsson 2002). 

Thunman (2003) förklarar att validitet bör svara på frågan ”vad vi mäter” och 

reliabilitet svarar på frågan ”hur vi mäter”.   

I detta arbete försöker jag utvärdera e- tjänsten MVK. Målet är alltså att titta på om 

webbsidan uppfyller de användbarhetskriterier som finns. Det är just detta jag ”mäter” 

under arbetets gång. Detta mäts först och främst i form av användbarhetstester. Vi 

mäter användbarheten på ett tillförlitligt sätt, genom att ge till testpersoner ett antal 

enkla uppgifter.  

 

2.6. Etik 
Testdeltagare meddelades att deras svar är anonyma och kommer inte att spridas 

vidare till tredje part. Deltagare informerades att de inte heller ska skämmas om de 

inte kan utföra någon uppgift. Om de kände sig obehagligt hade de möjlighet att 

avbryta testet.    

 

2.7. Vem kan läsa och använda detta arbete 
Detta arbete är riktat till ganska bred målgrupp. Arbetet kan bland annat vara 

användbar av användare, de som den primära målgruppen. Det kan användas av 

utvecklare eller studerande, som till exempel intresserade av att utveckla systemet. 

Eller så kan den även användas av MVK- utvecklare. 



 

 
  

 
 

 14 

3. Användbarhet för e-tjänster 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning kring användbarhet för e-tjänster. 

Avsnittet klargör termer användbarhet och användarvänlighet. Jag undersökte också 

varför utvärdering är viktigt då man jobbar med e-tjänster.  

 

3.1. Vad är användbarhet  
Begreppet användbarhet (eng. usability) definieras väldigt olika i olika litteratur. Det 

är också beroende på vilken produkt pratar man om. Axelsson (2004) påpekar att trots 

det kan man påstå att alla produkter har det gemensamma att användbarhet handlar 

om samspelet mellan system och användare (Axelsson 2004). ISO 9241-11 definierar 

användbarheten som följande (Usability Partners): 

 

”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett 

specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt 

i givet sammanhang.” 

 

Man menar också att Användbarhets- och användarorienteringsstandarder kan delas 

upp i tre huvudsakliga kategorier: 

1. Produktens användningskaraktäristika (hur bra användare fullgör uppgifter 

med produkten, samt hur nöjda de är med det) 

2. Produktens gränssnittsattribut (design av gränssnittet och interaktion) 

3. Utvecklingsprocess (aktiviteter som utförs under produktutveckling)  

(Usability Partners). 

 

Sundström (2005) använder en enkel definition av användbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Sundström (2005) måste användare passera ”fyra dörrar” tills man säger JA 

eller Nej till webbplatsen.  

 

 

 

 

Användbarhet = nytta  *  användarvänlighet 

 

 

 
 användaren måste dra nytta av sidan, om  

nyttan = 0 webbsidan kan inte vara användbar 

  

 typografi 

 navigation 

 hastighet  

Figur 1: enkel definition av användbarhet 
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Enligt Molich (2002) användbarhet = enkelhet. Författare påpekar att det finns en del 

förutsättningar för god användbarhet. Detta är bland annat:  

1. Att se om webbplatsen gör det jag vill 

2. Om webbplatsen fungerar rätt varje gång 

3. Om den är säker 

4. Om den kan och löser uppgifter snabbt 

5. Om den är tillgänglig när man vill 

6. Om den är lätt att arbeta med 

 

En användbar webbsida, enligt Molich (2002) är den webbsida som är lätt att lära sig, 

lätt att komma ihåg, effektiv att använda, begripligt och tillfredsställande att använda 

(Molich 2002).  

 

Det är mycket sällan som systemutvecklaren har det explicita målet att utveckla 

användbara system. Man tror att användbarhet vanligtvis en inbyggd egenskap och tas 

för givet (Gulliksen och Göransson 2002). Användaren måste kunna vara 

koncentrerad på sitt arbete och inte tvingas brottas med system som inte är anpassade 

för arbetsuppgiften (Gulliksen och Göransson 2002).   

 

3.1.1. Design för användbarhet 

För att ha förutsättning att utveckla system med god användbarhet har man 4 

grundprinciper: 

1. Tidigt – och kontinuerligt- fokus på användarna 

2. Empirisk mätning (observera och mäta de tilltänkta användarnas reaktioner på 

skrivna scenarios, enkla skisser och användbarhetsböcker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

..för seriöst 

..obegripligt 
..hittar inte 

..får inte att 

funka 

JA! 

Nej! 

Figur 2: Fyra dörrar som användare måste passera för att bestämma om e tjänsten är användbar 
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3. Iterativ design (det måste finnas en cyklisk process av design, utvärdering och 

omdesign) 

4. Integrerad design- i vilken alla aspekter som berör användbarheten utvecklas 

tillsammans (Gulliksen och Göransson 2002).   

 

Det finns riktlinjen som påverkar om en webbsida är användbar. Det är viktigt att 

fokusera sig på god grafisk design, färg och form, enkel navigering. Inte minst viktigt 

att fokusera sig på webbplatsens innehåll och att webbsidan är konsekvent eller att 

användare inte behöver fundera på hur webbsidan används (Axelsson 2004).  

 

3.1.2. Grafisk design 

Utseendet sätter stämningen för hela webbplatsen, skriver Sundström (2005). Den 

grafiska formen ger det viktiga intrycket vid första ögonblicket. Det berättar om det är 

arbets- eller nöjeswebbplats, vilken målgrupp den vänder sig till, om den har 

personlighet eller förhåller sig neutral. Det är också utseende som hjälper användare 

att hitta på webbsidan och i huvudsak att använda den. Utseende bygger också 

förtroende till webbplatsen eller så river den ner. Samt som det är utseendet som gör 

att webbplatsen kan låna tillit från det varumärke som byggts upp via andra former av 

kommunikation (Sundström 2005). 

Molich (2002) påpekar att det finns tre huvudtyper av grafik: 

1. Nyttig information. (Bilder av relevanta produkter eller kartor) 

Användare är intresserade av denna typ av grafik. 

2. Grafik som hjälper till att strukturera informationen på sida (en tydlig uppdelning i 

navigeringsdel och informationsdel). 

3. Utsmyckning 

Denna grafik kännetecknas i form av figurer, teckningar och bilder som enbart tjänar 

estetiska syften eller syften som inte intresserar användare användaren, till exempel 

företagslogotyper eller annonser Molich (2002).  

Men i alla fall text går före grafik, påpekar Molich (2002). 

   

3.1.2.1. Färger 

McCracken och Wolfe (2004) menar att färger som är användas på ett rätt sätt gör 

sidan mer lockande och användbar. Det kan särskilja mellan navigationshjälpmedel 

och innehåll, diskret vägleda användare genom hela sidan.  

 

  3.1.2.2. Typografi 

För typografi kallar man tryckta saker inkluderande bokstäver, nummer och symboler. 

Vanligt teckensnitt som används är 12- punkter (McCracken och Wolfe 2004). 

Sundström (2005) påpekar att det är svårt att bestämma textstorlek, men den bör vara 

stor, eftersom en stor del av befolkningen är äldre eller över 50 år. Samt som väldigt 

många människor har svårt att dechiffrera liten text.  

 

3.1.3. Språk 

Molich (2002) menar att användare läser okänd text väldigt snabbt för att få 

överblicken om det är värt att lägga mera tid på att läsa den ordentligt. Därför det är 

viktigt att formulera texten på det sättet att den fångar användarens uppmärksamhet. 

Det finns flera tekniker som stödjer utformning av texten. Bland annat:  
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 texten ska ha en talande rubrik 

 en kort sammanfattning av innehållet i början av texten är väldigt bra 

 texten kan delas i överskådliga delavsnitten 

 korta avsnitt med tydliga underrubriker  

 viktiga or eller länkar ska markeras med Fet stil eller underlinje (Molich 

2002) 

Språket ska vara enkelt, det vill säga man ska tala användarens språk. Det är viktigt 

att man uttrycker sig enkelt (Molich 2002).  

 

3.1.4. Informationsdesign 

Informationsdesign är synonym med informationsarkitektur. Informationsdesignen 

syftar till att göra lätt för användaren att hitta. Det gör det genom att ordna innehållet 

och genom att skapa navigation som visar denna ordning och gör det möjligt att klicka 

sig fram i den (Sundström 2005).  

 

 3.1.5. Navigation 

Navigationens uppgift är att så enkelt och snabbt som möjligt leda användaren fram 

till den hon söker (Sundström 2005). Nielsen (2001) menar att navigationen ska 

hjälpa användare att hitta det man söker på webbsidan. Författare menar att en bra 

navigering ska svara på tre frågor: Var är jag? Vart har jag varit? Vart kan jag gå? 

(Nielsen 2001). Navigationens byggstenar är: länkar och olika formulär, olika 

etiketter, samt som scriptet. Man kan navigera bland annat genom en global meny 

(leder till alla huvudavdelningar), andra menyn som leder till sidor som ligger nära, 

hjälpmeny, synlig sökväg, löpsedel (leder till det som är nytt och viktigt), sökning, 

länar och metadata (som gör det enklare för andra att skapa navigationen för 

webbplatsen).  

  

3.1.6. Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign betyder att man designar interaktiva produkter för att stödja sättet 

människor kommunicerar och interagerar med varandra i vardagslivet. Rogers m.fl. 

(2011) påpekar att processen interaktionsdesign involverar fyra grundläggande 

aktiviteter: fastställande av krav, utformning av alternativ, prototyping och 

utvärdering (Rogers m.fl.2011). I detta arbete kommer jag att fokusera på den sista 

etappen – det vill säga Utvärderingen.  

 

3.1.6.1 Hur e-tjänster interagerar med användare 

E- tjänster interagerar med användare via IT- system. Se figur 3 (Hultgren 2007). En 

bra interaktion förutsätter att användare har mera positiva upplevelser av den 

interaktiva kommunikationen än negativa. Detta kan beskrivas i enkelhetsanvändning 

av produkten, effektiviteten och hur njutbar produkten är utifrån användarens 

perspektiv (Rogers m.fl. 2011). 
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3.1.7. Identifiering på webben, som en del av interaktionsdesign 

En del informationen på webben är mycket känslig, menar Sundström (2005) och 

därför kräver inloggningen. Antalet olika behörigheter som kan ges till en användare 

är vanligen mycket stort. För att visa vem man är, så behöver man ibland logga in på 

en speciell sida, påpekar Sundström (2005). Ju bättre en webbsida känner igen 

användare desto större möjligheter finns att styra behörigheterna. Om en okänd 

användare går in på webbsidan, ibland kan han ingenting annat att göra än att bara 

titta på den.   

 

3.1.8. Användbarhet presenterar företagets varumärke 

Sundström (2005) skriver att användbarhet är någonting som man kan summera som 

ett ”varumärke” av företaget. Många organisationer jobbar hårt på att fylla sitt 

varumärke med positiva värden. Många möten i dagens samhälle ska numera ske på 

webben, och denna därför får en viktigare roll för varumärket (Sundström 2005).  

 

3.2. Vad är användarvänlighet på webben 
Begreppet användarvänlighet (eng. user friendly) betyder att en produkt är lätt att 

använda, även för ovana användare. (Computer Sweden. IDG). Hammarberg (2002) 

påpekar intressant fakta att ibland används begreppet slarvigt och ibland kan både 

begreppen - användbarhet och användarvänlighet förekomma som direktöversättning 

av engelskan usability (Hammarberg 2002).  

Användarvänlighet betyder att systemet är lätt och behagligt att använda. Ett 

användarvänligt system orsakar inte användaren onödiga problem eller grubblerier. 

Det är logiskt, konsekvent, effektivt och intuitivt. Användaren upplever det inte som 

jobbigt eller obehagligt att interagera med systemet (Hammarberg 2002). 

Begreppet används då man talar om användbara system. Begreppet inkluderar 

följande aspekter: Åtkomlighet, Förenligt med och stöd för människans mentala 

funktionssätt, Individualisering och Hjälpresurser. Ibland används begreppet i 

reklamsyfte (Gulliksen och Göransson 2002).  

IT-SYSTEM 

som medium och 

utförare 

 

 

MOTTAGARE 

   

 SÄNDARE 

Mottagare 

Sändare 

Figur 2: IT- system interagerar med användare 
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3.3. Utvärdering av e-tjänster  
Bedömning av olika ting, händelser och handlingar är något som vi alla gör i olika 

vardagssammanhang utan att reflektera över om det ska kallas utvärdering. 

Vardagsutvärderingar är informella. En formell utvärdering är något större. Man gör 

ett antal undersökningar, intervjuer et cetera. En formell undersökning sker på ett 

systematiskt och genomtänkt sätt. Det blir någon slags rationell process där man följer 

vissa metoder, till exempel med Kvantitativ- eller Kvalitativ fokus. I utvärderingen 

brukar olika personer delta, beroende på vad man utvärderar (Karlsson 1999). 

Utvärdering är egentligen det sista steget i utvecklingen av produkten, men är en 

aktivitet som sker kontinuerlig även efter produkten är färdig. Utvärderingen 

fokuseras på att säkerställa att produkten lämplig. Den vanligtvis genomförs genom 

en användarcentrerad syn på design och syftar på att involvera användare genom hela 

designprocessen (Rogers m.fl. 2011).  

 

3.5.1. Användbarhetstestning – metoder, uppgifter och användare 

Användarorienterad design är ett spel mellan användare och designer. Därför är det 

viktigt att man gör utvärderingen tidigt och ofta. I princip kan man utvärdera allt från 

grafisk design till tillgänglighet och teknik (Sundström 2005). Man kan göra 

utvärderingar genom att ge användarna ett antal enkla uppgifter och mäta tiden. Under 

tiden observerar man antal fel, som användarna gör. Man undersöker om alla 

användarna gör samma fel, samt antal användare som fullbordar en uppgift på ett bra 

sätt (Beekman och Beekman 2009). 

Utifrån de insikter som utvärderingen ger gör man en återkoppling och utformar 

förslag till förändringar av designen (Sundström 2005). 
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4. Analys av organisationen och e- tjänsten 
I det här avsnittet presenteras beskrivning av e- tjänsten, samt analysen av 

Landstingets i Gävleborg skärmbilden.  

 

4.1. Om Mina Vårdkontakter    
MVK sägs vara en enklare väg till vården, genom att erbjuda en del olika e- tjänster. 

MVK är en nationell tjänst och erbjuds i landets alla regioner och landsting.  

Utbudet av tjänster i MVK kan variera mellan landstinget och regionerna. Man kan se 

vilka tjänster som erbjuds i varje region genom att klicka på menyval Ditt landsting/ 

region, samt som varje mottagning bestämmer vilka ärenden man kan utföra hos dem 

(Nilsson 2013). På MVK kan man bland annat beställa tid, av- och omboka tider, 

förnya sina recept eller be mottagningen att kontakta patienten. Många 

specialistmottagningar använder MVK (Landstinget. Mina Vårdkontakter 2013). 

Tjänsten är gratis (Nilsson 2013).  

 

4.1.1. Inloggning  

För att man ska kunna använda MVK behöver man inte skapa ett användarkonto. Man 

kan antingen logga in med e- legitimation eller med lösenord och engångskod som 

man får via sms.  

80 % av dem som använder MVK som privatperson loggar in med e- legitimation. 

Med e- legitimation har man aldrig behov att ”skapa ett konto”, utan det räcker med 

att bara logga in (Barkå 2013). Inloggning med e- legitimation ger möjlighet att se 

information om sina recept, status för högkostnadsskyddet och vilka som läst 

läkemedelsförteckning. Om man väljer att logga in med engångskod måste man 

beställa den först och det tar flera dagar innan man får sitt lösenord och kan logga in 

och använda tjänsten (Nilsson 2013).  

Inloggning på webbsidan är begränsad, det vill säga man blir inloggad under en viss 

tid och sedan loggas man ut automatisk. 

 

4.1.2. Policy och säkerhet i MVK 

När man loggar in får man tillgång till sin information på sidan och man kan bara 

ställa frågor som rör sig själv, det vill säga man kan inte ställa frågor om barn eller 

andra anhöriga. Uppgifter som skickas via MVK innehåller personlig data och därför 

lägger man en stor vikt på säkerheten. För att kunna använda MVK måste man vara 

bokförd i någon av landsting/ regioner som använder tjänsten (Nilsson 2013). 

 

4.1.3. Hitta MVK på Landstingets webbplats 

Eftersom jag, som skriver detta arbete och de som jag testade bor i Gävlebors län tittar 

jag på hur man hittar e- tjänsten MVK på Landstinget i Gävleborg (Landstinget 

Gävleborg).  

Till höger på hemsidan ser man fliken E- tjänster (1). Eftersom MVK är en e- tjänst 

måste man leta i ”boxen” E- tjänster. Om man misslyckas att hitta MVK i E- tjänster 

går det också att söka tjänsten i sökrutan (2).  
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4.2. Navigation i MVK 
Användargränssnittet för webbsidan består av en bildskärm och flera skärmdokument 

som öppnas i samma fönster. Användargränssnittet består av en klickbar huvudmeny 

till vänster. När man hovrar på huvudmenyn syns det var man befinner sig, eftersom 

menyn byter färg. När man klickar på en rubrik kommer den klickbara underrubriker 

på skärmdokumentet.  

Navigationen ligger huvudsakligen i överdelen av webbsidan och man behöver inte 

skrolla ner väldigt mycket.  

 

4.2.1. Interaktionen och grundläggande relationer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Här hittar man MVK 

(2) Sökruta 

Figur 3: Skärmdokument för Landstinget Gävleborg (Hitta MVK) 
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MVK är ett exempel på den interaktiva användningssituationen, där interaktionen 

mellan patienten och e- tjänsten sker via IT- system och inte ansikte - mot ansikte (se 

Figur 1). Figuren visar hur IT- systemet används för kommunikation mellan 

personalen på sjukhus/ hälsocentral. Patienten loggar in på systemet, skickar förfrågan 

till MVK eller sjukhuset/ hälsocentralen. De mottar informationen, bearbetar och 

besvarar patienten.  

 

 4.2.2. Nytta   

E- tjänsten är avsedd att användas för olika ändamål. Till exempel man kan skicka 

mail och be att personalen kontakta patienten. Vanligtvis tar det tre dagar innan man 

blir kontaktad. Om man vill boka en tid, får man också ett svar inom tre arbetsdagar. 

Samma gäller då man vill förnya sitt recept.  

På första sidan kan man se alla bokningar man gjorde. Då man klickar både på Start 

och på Inkorg ser man lika information. Alltså, på Startsidan ser man sina meddelande 

från Inkorgen.   

Om informationen som finns på webbsidan behandlas som nyttig är upp till var och en 

att bestämma. Eftersom det beror på vad man är ute efter och om informationen på 

webbsidan känns användbar.  

 

4.3. Grafisk design 

Första intrycket, som e tjänsten gjorde på mig var att den är krånglig. Men efter jag 

har använt den flera gånger tyckte jag att den inte var så svår. 

Inloggning, som görs i så många steg känns lite för långt. Utseende av e- tjänsten 

gjorde ett bra intryck från början. Det känns som uppdelning av informationen är bra 

och följer sekvensen. 

4.3.1. Färger och eventuella animeringar 

Patienten 

Patienten skickar förfrågan Patienten skickar förfrågan 

IT- systemet skickar svaret 

IT- system MVK 

Bearbetar 
IT- systemet skickar svaret 

Patienten 

Figur 4: Interaktionen mellan e- tjänsten och patienten 
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På MVK finns inga animeringar eller filmklipp. Det finns bara några få bilder på 

webbsidan, som är ganska små. Färger på webbsidan är ganska lugna. Utvecklare 

använder blå, grå och ljusblå nyanser. Texten är svart.  

 

4.3.2 Text och läsbarhet 

Det känns som texten på MVK går före all grafik och utsmyckning.  

Man ser att texten har den normala textstorleken 12 punkter. Om man vill förstora 

texten finns det ingen möjlighet. Om man vill göra detta måste man använda 

tangentbord. 

Språket är bra och texten är ganska lätt att förstå.  

 

4.4. Målgruppen 
MVK är en e- tjänst som vänder sig till alla medborgare. Denna är alltså en tjänst till 

att göra olika uppgifter, bland annat att boka tider, beställa egna kopior med mera. I 

princip alla människor, oavsett kön, ålder eller datorvana skall kunna göra detta utan 

svårigheter. 

 

4.5. Utvärdering av Mina Vårdkontakter, som var gjort av dem som 

skapade tjänsten 
Här presenteras en kort del av utvärderingen, som senast var gjord av de personer som 

skapade e- tjänsten MVK och som jag fick av Projektledare Barkå (2013). Jag var 

intresserad av att få veta svaren på en del frågor.  

 

Användarnas åsikter kring inloggningen 

Vad tyckte användare om inloggningen? 

 En grupp användare har svårt att hitta till var man kan ringa/maila för att få 

hjälp om man har problem med inloggningen. Det innebär att de ibland ringer 

och mailar till fel ställe. Vi håller på att utreda hur vi kan förbättra detta. 

 Många användare har problem med själva e-legitimationen och programmet 

som hanterar det. Där kan vi tyvärr inte göra så mycket förutom att ha så bra 

hjälptexter som möjligt och hjälpa dem över telefon. 

 Vi har onödigt stor fokus på konceptet "skapa konto", vilket skrämmer bort 

potentiella användare. Här har vi fått hjälp av en expert att förenkla processen, 

och det nya flödet har testats på användare. Du kan läsa om resultatet här: 

 http://mvk.nu/blogg/de-flesta-behover-inte-skapa-ett-konto/ 

 

Vad projektledare har ändrat efter genomförd utvärdering  

Efter användbarhetstester har vi ändrat några av texterna, men i stort kommer den nya 

inloggningen se ut så vid nästa release som kommer om en dryg månad. Jag har postat 

en del annat där också kring utvecklingen av det nya gränssnittet. Du kan referera till 

allt som står där, men tänk på att det är en utvecklingsblogg och inte en formell 

rapport. 

 

Målgruppen 

Vilken målgrupp hade ni testat? 

http://mvk.nu/blogg/de-flesta-behover-inte-skapa-ett-konto/
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Den senaste tiden har de personer vi testat med varit mellan 20 och 80 år. Vi brukar 

fokusera på äldre personer, då de dels är majoriteten av våra användare och dels ofta 

har större problem att använda e-tjänster. 

 

Att hitta MVK 

När man är inne på lg.se webbsida måste man leta MVK under e-tjänster. Finns det 

någon utvärdering kring om användare tycker att det är lätt/svårt? 

Nej, vi har intet med lg.se att göra. Våra kanaler är minavardkontakter.se och 1177.se. 

 

Att förstora texten 

Det finns ingen möjlighet att förstora texten. Man måste göra det själv med hjälp av 

Ctr + tekniken. Har ni gjort någon utvärdering just kring texten? 

Vi har övervägt detta men kommit fram till att den bästa lösningen är att följa 

standaren så att Ctr+ fungerar som den ska. Däremot överväger vi att göra 

standardstorleken på text något större än vad den är idag (Projektledare Barkå 2013).  
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5. Användbarhetstester och intervjuer 
I det här avsnittet presenteras min studie i form av användbarhetstester och kortfattade 

intervjuer. Totalt tillfrågades nio personer. För att jämföra resultat av 

användbarhetstester har man en expert, som är erfaren dator- och Internetanvändare.  

  

5.1. Presentation av testpersoner 
I det här avsnittet presenteras mina testpersoner. För mer information om testpersoner 

gå till Bilaga 1.  
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Graf 1: Åldersfördelning     Graf 2: Användning av dator (plats) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Könsfördelning 
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5.2. Användbarhetstest 
I det här avsnittet presenteras användbarhetstester.  

 

Tiden som testpersoner tog för att Hitta MVK på lg.se 
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Graf 6: Tiden som tog att Hitta MVK på lg.se 

 

 

Svårighetsgrad att Hitta MVK på lg.se 
Tre oerfarna dator- och Internetanvändare tyckte att det var svårt att hitta MVK på lg’s 

webbsida. Tre personer ansåg att det var lagom svårt. De sex personer tyckte att 

MVKs sida är lite gömd under rubriken e- tjänster. Personer kommenterade sina svar: 

”Man måste tänka före man går under e-tjänster för att hitta MVK.”  

Jag ställde en påföljdsfråga (Bilaga 5) och frågade om testpersonerna visste vad en e- 

tjänst är för något. Två erfarna dator- och Internetanvändare svarade att de vet, två 

erfarna och en oerfaren dator- och Internetanvändare var osäkra, en erfaren och tre 

oerfarna dator- och Internetanvändare svarade att de inte visste vad det är. Alla 

testpersoner genomförde uppgiften, fast TP2, TP4 och TP8 tog längre tid.   
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Graf 7: Svårighetsgrad att hitta MVK på lg.se 
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Mina observationer kring att Hitta MVK på lg.se och inloggningen 
När personer försökte hitta MVK på lg.se webbsida tyckte jag att de kände sig lite 

osäkra angående var de ska ta vägen. Även de som är erfarna användare fick tänka en 

stund före dem kunde hitta MVK på sidan och logga in. Det kändes så som en del 

personer inte vet att MVK kallas för en e- tjänst. Om man inte vet vad en e tjänst är 

kan man ha svårigheter att hitta den. Sedan såg jag att det tog tid för testpersoner att 

logga in, eftersom först ska man hitta tjänsten, sedan loggar man in, efter det får man 

en engångskod och skriver in den. Tider som jag fick är så varierande. Detta är för att 

en del personer är mycket långsamma och för dem tar tid att hitta, navigera på 

webbsidan, skriva koden och med mera. En oerfaren testperson även frågade mig vart 

han ska ta vägen på lg.se webbsida. En person prövade att klicka på rubriker och hitta 

e- tjänsten men då han inte kunde hitta MVK gick han till sökrutan och sökte tjänsten 

där. Tre personer var lite osäkra att handskas med engångskoden. De tog lång tid att 

skriva i alla uppgifter.  

 

Tiden som testpersoner tog för att Hitta Hälsocentral  
 

 
Graf 8: Tider som tog för att Hitta hälsocentral 

 

 

Svårighetsgrad att Hitta Hälsocentral 
Att hitta hälsocentral var lätt, ansåg nio testpersoner. ”Tjänsten är synlig. Bra 

utformad. Man ser också familjeläkarens namn”, ansåg testpersoner.  
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Mina observationer kring att Hitta Hälsocentral  
Att hitta hälsocentral var väldigt lätt för alla testpersoner. De märkte var tjänsten 

finns då de försökte boka tid hos läkare och memorerade det.  

 

Tiden som testpersoner tog för att hitta tidsbokning hos läkare 
 

 
Figur 10: Tider som tog för att boka tid hos läkare 

 

 

Svårighetsgrad att boka en tid hos läkare 
En oerfaren person tyckte att boka en tid hos läkare var svårt. Han tyckte att om man 

skulle använda tjänsten då skulle det ta en lång tid att fylla i all efterfrågad 

information. Åtta testpersoner genomförde uppgiften utan svårigheter och de tyckte 

att tjänsten är bra eftersom man sparar tid och pengar på samtal vid en sådan 

tidsbokning. Fast fem personer ansåg att tredagarsväntetid är något för långt och om 

de skulle beställa en tid då skulle de nog hellre ringa och beställa en tid.  

 

Graf 9: Svårighetsgrad att Hitta Hälsocentral 
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Graf 11: Svårighetsgrad att Boka en tid 

 

Mina observationer kring att Boka en tid 
Att boka tid hos läkare gick ganska bra för testpersoner. De navigerade säkert. En 

oerfaren testperson var lite osäker angående vart han ska ta vägen och därför klickade 

på alla rubriker. Men sedan hittade han vad som efterfrågades. 

 

Tiden som testpersoner tog för att hitta avbokning/ ombokning av 

tiden  

 
Figur 12: Tider som tog för att Avboka/ omboka tiden 

 

Svårighetsgrad att Avboka/ omboka tiden  
Avbokning/ ombokning av tiden är också lätt, ansåg åtta personer. En erfaren person 

svarade att det var lagom svårt. Åtta av mina testpersoner ansåg att den här tjänsten 

fungerar väldigt bra. ”Det är bra att man behöver skriva himla mycket information, 

och om man vill avboka eller omboka sin tid då slipper man ringa”, kommenterade 

två personer. Alla testpersoner var tillfredsställda med tjänsten.     
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Graf 13: Svårighetsgrad att avboka/ omboka en tid 

 

Mina observationer kring att avboka/ omboka tiden  
Att avboka och omboka tiden var lätt för alla testpersoner. De navigerade säkert på 

webbsidan för att hitta tjänsten. Kanske en av orsakerna var att de började känna igen 

webbsidan. Testpersoner var lugna och genomförde uppgiften utan svårigheter. 

 

 

Tiden som testpersoner tog för att hitta hur man beställer 

Patientjournalen  
 

 
Graf 14: Att beställa Patientjournal 

 

Svårighetsgrad att beställa Patientjournal  
Beställa patientjournaler var lätt, ansåg sex personer, två oerfarna personer ansåg att 

det var lagom svårt. En oerfaren person tyckte att det var svårt att utföra uppgiften. 

Jag frågade vad han tyckte var svårt. Han menade att det var svårt att hitta.  

Generellt var personer nöjda med tjänsten. Alla testpersoner tyckte att det låter bra att 

man kan beställa sina patientkopior på ett sådant enkelt sätt utan att ringa eller gå till 

läkare.  
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Graf 15: Svårighetsgrad att Beställa Pat. journal 

 

 

Mina observationer kring att beställa Patientjournal 
Jag så att TP2, TP6 och TP9 var lite osäkra då de försökte beställa patientjournal.  

Man ser att egentligen finns det två typer av tjänsten beställa patientjournal och 

därför kan man blanda ihop de både tjänsterna. En person gick under Rubriken Övrig, 

men det är inte där man skulle hitta patientjournalen. Personen var lite osäker, såg jag.   

Förutom den här personen var alla andra testpersoner ganska säkra i att använda e-

tjänsten. 

 

Tiden som testpersoner tog för att hitta hur man förnyar recept 

 

 
Figur 16: tider som testpersoner tog för att hitta hur man förnyar sitt recept 

 

Svårighetsgrad att förnya recept 
Att förnya recept är lätt, tyckte åtta personer. En erfaren person ansåg att det var lite 

svårt att utföra uppgiften. Den testperson kommenterar svar. ”Jag förnyade ett recept 

tidigare och nu visas det på första sidan. Man tror att det är just här man ska klicka 

för att förnya sitt recept. Då man klickar där kommer man till Inkorgen  och inte till 

”Förnya recept sida.” Det är svårt att veta om det är just i Inkorgen man ska förnya 

sina recept. Man gör saker utan att läsa och sen förstår man att det är fel. Även jag är 

erfaren i dator- och Internetanvändning känns det lite krångligt.”  

Alla testpersoner genomförde uppgiften.  



 

 
  

 
 

 32 

 

 
Graf 17: Svårighetsgrad att Förnya recept 

 

Mina observationer kring att förnya - recept funktionen  
Att förnya recept gick bra för 8 personer. De såg lugna då de navigerade och försökte 

hitta tjänsten. En person var lite osäker angående om det är på första sidan man ska 

förnya recept eller om man ska leta under andra rubriker. Den testpersonen 

navigerade snabbt, men var lite osäker på vart man ska ta vägen. 

 

Tiden som testpersoner tog för att hitta hur man blir kontaktad av 

personalen  
 

 
Graf 18: Att bli kontaktad av personal 

 

Svårighetsgrad att bli kontaktad av personalen  
Att bli kontaktad av personalen är lätt, tyckte åtta personer. En oerfaren person ansåg 

att det var lite svårt att utföra uppgiften. Alla testpersoner genomförde uppgiften. 

Testpersoner kommenterade sina svar. Fyra personer menade att även om tjänsten är 

bra utformad och användarvänlig, så är det inte till någon direkt nytta. ”Man öppnar 

sida, loggar in med massor olika koder, letar fram tjänsten, fyller i all info och sedan 

väntar på svaret i flera dagar. Ingen ide att använda tjänsten om man är bråttom och 

vill ha sina svar snabbt.” Två personer menade att ”Det kan vara bra att använda 

tjänsten om man bara vill ställa någon enkel fråga, eftersom viktiga hälsorelaterade 

frågor kan inte vänta i flera dagar, speciellt om det något viktigt.” 
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Graf 19: Svårighetsgrad att Bli kontaktad av personal 

 

 

Mina observationer kring att Bli kontaktad av personalen  
När mina testpersoner navigerade på webbsidan för att hitta tjänsten var de ganska 

säkra. Jag märkte att de redan memorerade var tjänsten fanns. Alla testpersoner 

hittade tjänsten, fast det tog olika lång tid för olika personer.  

 

 

Tiden som testpersoner tog för att hitta ordet Hjälp 
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Graf 20: Att få hjälp 

 

 

Svårighetsgrad att hitta ordet Hjälp i MVK 
Att hitta Hjälp på webbsidan var svårt, ansåg två oerfarna och en erfaren person. En 

erfaren och två oerfarna personer ansåg att det var lagom svårt och tre erfarna 

personer tyckte att det var lätt. Först och främst det var svårt att hitta ordet Hjälp på 

webbsidan, tyckte de testpersoner som svarade Svårt eller Lagom svårt.  
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Graf 21: Svårighetsgrad att få Hjälp på webbsidan 

 

Mina observationer kring att hitta Hjälp i MVK 
tre personer tyckte att det var svårt och tre personer ansåg att det var lagom svårt att 

hitta ordet Hjälp. Testpersoner var osäkra vart man ska gå, även fast Hjälpen var 

ganska synlig. En del navigerade till sidfoten för att hitta hjälpen. Varför de gick till 

sidfoten är oklart. En annan person trodde att man ska hitta hjälp genom att navigera 

på huvudmenyn. Därför gick han dit och kollade om Hjälpen fanns där.  

Jag kände nästan att personer inte är uppmärksamma och inte undersöker sidan från 

början. Därför hade de svårt att se Hjälpen. 

 

Svårighetsgrad att navigera på huvudmeny 
Att navigera på huvudmeny är lätt, tyckte fyra erfarna och en oerfaren testperson, det 

var lagom svårt tyckte en erfaren och två oerfarna personer, samt en oerfaren person 

ansåg att det var svårt. De som svarade att det var lagom svårt tyckte att det var för 

mycket information på menyn. Man kunde strukturera den på något annat sätt. Menyn 

ser lite annorlunda ut än det gör på andra webbsidor. 

 

 
Graf 22: Svårighetsgrad att Navigera på huvudmeny 

 

 

Mina observationer kring att navigera på huvudmeny  
Navigationen på huvudmeny gick ganska bra, tycker jag. Testpersoner kunde enkelt 

navigera på menyn. De såg vad de befann sig i menyn, eftersom då de hovrade på 

menyn markerades rubriker med en annan färg.  
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Övriga kommentarer kring webbsida 

Testpersoner tyckte att generellt sidan är bra utformad. Färger är bra valda. De är 

lugna och irriterar inte. Små bilder som finns bland annat på huvudmeny är passande 

och aktuella. Texten på webbsidan är något för liten, ansåg mina testpersoner. Två 

personer tyckte att det skulle vara möjligt att förstora texten, det vill säga att det skulle 

finnas en möjlighet att göra texten större. Andra ansåg att texten skulle vara redan 

något större, så att man inte skulle behöva förstora den på egen hand om man inte 

kunde läsa texten riktigt bra.   

Fyra testpersoner ansåg att den svåraste var att hitta MVK på lg’s webbsida och logga 

in. Där en ansåg att svåraste att både hitta MVK och att hitta hjälp. 

För sju personer den lättaste av allt var att hitta hälsocentral, för två personer var det 

att avboka/ omboka tiden. 

 

Skulle du använda e tjänsten i framtiden? Varför eller varför inte?  

En del testpersoner fick tänka en stund före dem svarade. Bland annat två personer 

som svarade Nej på frågan. De kommenterade sina svar. ”Tjänsten är för krångligt för 

mig. Bland annat det med inloggningen. Man måste skriva in koden och sedan om 

man inte använder tjänsten loggas man ut inom en kort stund, som det ser ut. Jag 

tycker att det är mera jobb än nytta. Man kan lika bra ringa och beställa sitt 

läkarbesök eller förnya recept.”  

Fem personer svarade att de kommer att använda tjänsten, kanske inte till allt men till 

att utföra vissa uppgifter. De kommenterade sina svar. ”Jag gillade funktionen Avboka 

tiden via nätet. Det är enkelt och man slipper att stressa och prata i telefon. Att förnya 

receptet på medicin man redan har är utmärkt. Att beställa patientjournal är en bra 

funktion, jag kommer definitivt att använda den i framtiden. Det finns en del 

funktioner som man kan tänka sig att använda, men troligtvis inte alla.” 

Två personer var osäkra och svarade att de inte vet. De kanske skulle kunna tänka sig 

att använda tjänsten. En person talade om att om han köper en dator då kanske han 

kommer att prova använda tjänsten någon gång. Ingen annan testperson 

kommenterade sina svar.  

 

Vilken tjänst som MVK erbjuder tycker du är speciellt bra och vilken anser du är 

onödig (om det finns sådan enligt dig)? 

Avboka/ omboka tiden stod på topp och sju personer svarade att det är den mest 

användbara tjänsten. Två personer svarade att det är Förnya recept funktion. 

Den minst användbara tjänsten är att beställa tid hos läkare, tyckte fyra personer. Fem 

personer tyckte att det är Kontakta mig tjänsten som är helt onödig. 

 

5.3. Förslag på förbättringar 

Fyra personer ansåg att det är ganska svårt att hitta MVK på lg’s webbsida. Fyra av 

nio personer hittade den tjänsten svårast av alla. Bara tre av de tillfrågade tyckte att 

det är ganska lätt att hitta MVK på lg’s webbsida. De ansåg att man kunde förbättra 

den här tjänsten och kanske lägga till MVK i sidhuvudet på webbsidan. En person 

menade att MVK ska synas på webbsidan och i vårt fall e tjänsten är inte synlig.   

Testpersoner ansåg att inloggningen borde vara enklare, genom att ta bort 

engångskoden. Det är onödigt mycket säkerhet, menade fyra personer. Ett alternativ 

kunde vara att skapa engångskoden bara en gång istället att upprepa den hela tiden.  
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Sex testpersoner frågade varför man skulle vänta tre dagar på att få ett svar från 

mottagningen/ hälsocentralen om man vill boka tid eller om man vill bli kontaktad? 

Detta var väldigt länge och det är svårt att säga om någon kommer att använda dessa 

funktioner i överhuvudtaget. Så, ett förslag är att minska på väntetiden.   

Fyra personer ansåg att det är lättare att följa sina patientjournaler om de ligger på ett 

och samma ställe även då det är journaler från annat län än där man bor. En person 

gick under rubrik Övrigt för att beställa patientjournal. Han kommenterade sitt svar: 

Varför kunde man inte lägga både tjänsterna tillsammans? 

Ordet Hjälp är lite osynlig. Om det är verkligen viktigt att ha rubriken Hjälp. Kunde 

man lägga den på huvudmenyn? Fem personer ansåg att det skulle vara en bra ide.  

En person menade att då man loggar in på webbsidan kommer man direkt till 

Startsidan. På Startsidan har man Inkorgen där man ser alla sina meddelande. 

Personen ansåg att detta ser lite osäkert ut. Man vet inte var man befinner sig. Alltså 

om det är Startsida eller om man kom till Inkorgen. På Startsidan skulle bara finnas 

lite info om tjänsten med mera. Inkorgen borde inte visas direkt på Startsida utan man 

skulle komma åt den via huvudmeny vid behov.  
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6. Analys och diskussion  
I den här delen presenteras analys av användbarhetstester och analys av organisation 

kopplad till kurslitteratur. Resultat antecknas med hjälp av såväl kvalitativ som 

kvantitativ metod.  

 

Vad är Mina Vårdkontakter och hur e- tjänsten fungerar 

MVK är en elektronikt tjänst som tillhandahålls av Landstinget och avsedd för att 

beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept, be mottagningen kontakta patienten 

med mera. Om man inte har en direkt webbadress hittar man e-tjänsten på sitt 

Landstingets webbsida. E- Tjänsten används också av många specialistmottagningar 

(Landstinget. Mina Vårdkontakter. 2013). E- Tjänsten kräver inloggning, som sker 

antingen med hjälp av e- legitimationen eller med hjälp av engångskoden och sms 

(Nilsson 2013). 

 

Varför utvärdering och användbarhetstester  

Eftersom syftet med arbetet var att hitta brister i systemet och ge en 

förbättringsförslag utifrån användarperspektiv, gjordes är en formell utvärdering med 

både Kvalitativ (då man antecknar resultat av genomgångsintervjuer) och Kvantitativ 

(då man antecknar resultat av test) fokus (Karlsson 1999). Genom att göra denna 

utvärdering får jag veta om en del tjänster som finns på MVK är nyttiga och 

användbara. Därför det är lämpligt att genomföra ett antal användbarhetstester 

(Rogers m.fl. 2011).  

I december 2012 gjordes den senaste uppgraderingen av tjänsten och MVK fick helt 

nytt utseende och den största förändringen i MVKs historia. Utvärderingen gjordes 

med hjälp av användartester, diskussioner, presentationer och funktionstester (MVK 

supporten 2013). I detta arbete tittar jag på om användare kan använda systemet utan 

svårigheter och om de lyckas att inte brottas med systemet (Gulliksen och Göransson 

2002). Jag undersöker detta med hjälp av Time- on- task- tester, som är bra för att 

mäta effektiviteten hos ett system, samt eftersom tider som man får säger mycket om 

användbarheten (Hörberg 2012). E- Tjänsten MVK har utvärderats ständigt, med 

hjälp av hundratals personer. Utvärdering och förbättring av e- tjänsten sker 

kontinuerlig även efter produkten är färdig (Rogers m.fl. 2011). Eftersom samma 

gäller för MVK var jag intresserad att observera systemet. Efter mina observationer 

väcktes det ett intresse att titta på e- tjänsten närmare och lista ut en del uppgifter 

genom vilka man kan hitta eventuella brister i e- tjänsten. Mina testpersoner fick 

genomföra ett antal små uppgifter. Medan de gjorde detta tittade jag på om alla 

användarna gjorde samma fel (Beekman och Beekman 2009). Utifrån dessa 

observationer utformade jag ett förslag till förändringar av designen (Sundström 

2005).  

 

Användbarhet och användarvänlighet  

Det är mycket sällan att utvecklaren har som mål att utveckla ett användbart system, 

man tror att användbarheten är en inbyggd egenskap (Gulliksen och Göransson 2002). 

E- Tjänsten MVK skapades för 10 år sedan. Det ser ut som MVKs utvecklare tänker 

på användbarheten, eftersom MVK ständigt har utvecklats under flera år 

(Projektledare Barkå 2013). Många möten i dagens samhälle sker på webben och det 

får därför en viktigare roll för varumärket och därför jobbar många företag hårt på att 
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fylla på sitt varumärke med positiva värden (Sundström 2005). Därför är det mycket 

viktigt att utveckla en e- tjänst, så att den blir användbar och användarvänlig.   

Hammarberg (2002) menar att användbarhet många gånger blandas ihop med 

användarvänlighet. Användarvänlighet betyder att systemet är lätt och behagligt att 

använda och att användare upplever det inte som jobbigt att interagera med systemet 

(Hammarberg 2002). 

Användbarhet i sin tur består av nytta och användarvänlighet (Sundström 2005).  

Det finns ingen övergripande definition vad användbarhet är. Generellt sagt 

användbarhet handlar om samspelet mellan system och användare (Axelsson 2004).  

 

Design för användbarhet 

Eftersom MVK utvecklare gör en ständig utvärdering av tjänsten (MVK supporten 

2013), fokuserar de sig kontinuerligt på sina användare (Gulliksen och Göransson 

2002). God design förutsätter att man gör webbsidan så enkelt som möjligt, samtidigt 

som den måste vara innehållsrik och konsekvent (Axelsson 2004).  

 

Grafisk design  

När man tänker på en användbar webbplats ska man undersöka bland annat hur 

webbplatsen ser ut (Sundström 2005). Molich (2002) påpekar att grafik design 

inkluderar många olika aspekter. Färger spelar en stor roll i utformningen av 

webbsidan, genom att göra den mera lockande, användbar och vägleda användare i 

navigationen (McCracken och Wolfe 2004). Mina testpersoner tyckte att färger på 

webbsidan är bra valda, lugna och irriterar inte. Små bilder som finns bland annat på 

huvudmeny är passande och aktuella. Mina testpersoner menade att generellt sidan är 

bra utformad.  

 

Det finns inga animeringar på webbsidan och inga filmklipp, som kan störa 

användare.  

Språket är viktigt då man kommer till en webbsida, speciellt en ny för användare. Det 

är bra att differentiera till exempel huvudrubrik och underrubriker på webbsidan, dela 

texten i korta avsnitt, göra en kort sammanfattning av innehållet i början av texten, 

viktiga ord eller länkar ska markeras. Språket måste vara enkelt (Molich 2002). En 

begriplig webbsida kännetecknas av att man ska kunna läsa texten utan svårigheter 

(Sundström 2005). Texten är ganska lätt att förstå, menar testpersonerna. Texten på 

webbsidan ska gå före grafik (Molich 2002) och att den verkligen gör detta, gör att det 

känns professionellt. Vanligt teckensnitt som brukar användas till skrivning är 12- 

punkter (McCracken och Wolfe 2004). Det är svårt att bestämma textstorlek, men den 

bör vara stor, eftersom en stor del av befolkningen är äldre samt som väldigt många 

människor har svårt att dechiffrera liten text (Sundström 2005). Även texten på 

webbsidan har den normala textstorleken 12- punkter, ansåg mina testpersoner att den 

är något för liten. Två personer tyckte att det skulle finnas möjlighet att göra texten 

större. Att texten redan skulle vara något större, så att man inte behöver förstora den 

på egen hand, ansåg andra testpersoner. 

Det finns ingen möjlighet att förstora texten, utan man måste använda sig av 

förstorings/ förminskningsfunktionen.  

Uppdelning av informationen känns som den följer sekvensen. Språket är bra och lätt 

att förstå. 
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Interaktionen mellan användare och e tjänsten 

Interaktiva produkter stödjer vårt sätt att kommunicera och interagera med varandra i 

vardagslivet (Rogers m.fl. 2011) I fallet med MVK den interaktiva 

användningssituationen sker via IT- system (se Figur 1).  

Hultgren (2007) påpekar att e- tjänster interagerar med användare via IT- system 

(Hultgren 2007). Samt en bra interaktion förutsätter att användare har mera positiva 

upplevelser av den interaktiva kommunikationen än negativa (Rogers m.fl. 2011). 

I vårt fall med IT- system menar jag e- tjänsten MVK. Patienten skickar olika 

förfrågor till systemet och till olika personer som jobbar på sjukhus och hälsocentral, 

förfrågor besvaras och skickas tillbaka till användare. Patienten eller användaren 

använder e- vården om man kan kalla den så. En användbar e- tjänst kännetecknas 

med att den interagerar med användare på ett enkelt sätt (Sundström 2005). Nedan 

undersöker jag på hur svårt var det och hur lång tid tog det för mina testpersoner att 

utföra en del uppgifter.  

 

Att Hitta MVK på lg.se 

Sundström (2005) påpekar att på en användbar webbplats ska man kunna hitta vad 

man söker på ett enkelt sätt. Det är just informationsdesign som gör det för användare 

lätt att hitta (Sundström 2005).  

Eftersom jag testade personer som bor i Gävlebors län tittade jag på hur man hittar e- 

tjänsten MVK på Landstinget i Gävleborg (Landstinget Gävleborg). MVK ligger 

under fliken E- tjänsten till höger på webbsidan och kan vara lite svårt att hitta för en 

del personer. Projektledare Barkå (2013) menade att de har intet med lg.se att göra, 

eftersom deras kanaler är minavardkontakter.se och 1177.se. 

Mina testpersoner uppmanades att hitta MVK på lg.se webbsida. När personer 

försökte hitta MVK på lg.se webbsida tyckte jag att de kände sig lite osäkra angående 

vad de ska ta vägen. En oerfaren person frågade mig var han ska ta vägen, prövade att 

klicka på rubriker och hitta e- tjänsten men då han inte kunde hitta MVK gick han till 

sökrutan.  

Tre oerfarna Dator- och Internetanvändare tyckte att det var svårt att hitta MVK på 

lg’s webbsida. Tre av mina testpersoner ansåg att det var lagom svårt att hitta MVK 

på lg.se. Sex personer tyckte att MVKs sida är lite gömd under e- tjänster.  

Till testpersoner ställdes en påföljdsfråga om de visste vad en e- tjänst är för något. 

Två erfarna dator- och Internetanvändare svarade att de vet, två erfarna och en 

oerfaren dator- och Internetanvändare var osäkra, en erfaren och tre oerfarna dator- 

och Internetanvändare svarade att de inte visste vad det är. 

Tjänsten går också att söka i sökrutan längst upp på webbsidan.  

 

Hur fungerar inloggningen? 

Identifiering är en del av interaktionsdesignen. En del informationen på webben är 

mycket känslig och därför kräver inloggning (Sundström 2005). Som sagt tidigare, 

MVK är en sådan tjänst som kräver inloggningen, antingen med hjälp av e- 

legitimation eller lösenord och engångskod. Eftersom tjänsten innehåller känslig 

information en stor vikt läggs på säkerheten (Nilsson 2013). Projektledare Barkå 

(2013) menar att många användare har problem med själva e-legitimationen och 

programmet som hanterar det. Där kan man inte göra så mycket förutom att ha så bra 
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hjälptexter som möjligt och hjälpa dem över telefon. Han menade också att de 

fokuserade sig onödigt mycket på konceptet ”skapa konto”, vilket skrämmer bort 

användare. Nu har de fått hjälp av en expert, och det nya flödet har testats på 

användare. Projektledare Barkå (2013) påpekade också att webbsidan kommer att 

uppdateras om dryg en månad.  

Inloggning med e- legitimation har sina fördelar (Nilsson 2013). Projektledare Barkå 

(2013) menar att en grupp användare har svårt att hitta till var man kan ringa/maila för 

att få hjälp om man har problem med inloggningen. Det innebär att de ibland ringer 

och mailar till fel ställe. Projektledare Barkå menar att de håller på att utreda hur de 

kan förbättra detta. 

Alla mina testpersoner loggade in med lösenordet och engångskoden. Till testpersoner 

ställdes en påföljdsfråga om de visste vad en engångskod är för något. Två erfarna 

och två oerfarna dator- och Internetanvändare var osäkra på vad det är. En oerfaren 

person svarade att han inte visste vad det är. Medan fyra personer svarade att de hade 

en aning om vad det är. 

Som sagt, testpersoner uppmanades först att hitta MVK och sedan logga in. Tre 

personer var lite osäkra att handskas med Engångskoden. De tog en lång tid att skriva 

i alla uppgifter. Den lägsta tiden som testpersoner tog för att utföra detta var 60 

sekunder och den längsta tiden var 344 sekunder. Tider var ganska varierande (se 

Graf 1). Jag frågade mina testpersoner vad de anser om inloggningen. Fyra oerfarna 

och en erfaren person tyckte att det är krångligt att man ska beställa engångskoden 

varje gång man loggar in. Två erfarna personer tyckte att det var lagom svårt lika 

många ansåg att det var lätt. De personer som svarade att det är inte svårt/ lagom svårt 

ansåg också att engångskoden är bra för säkerheten. Fast de undrade om man behöver 

ha så mycket säkerheten.  

 

Att boka tid hos läkare 

Den lägsta tiden som testpersoner tog för att hitta hur man bokar tiden hos läkaren var 

35 sekunder och den längsta tid var 65 sekunder.  

En oerfaren person ansåg att boka en tid hos läkare var svårt. En testperson var lite 

osäker angående vart han ska ta vägen och därför klickade på alla rubriker. Han tyckte 

även att om man skulle använda tjänsten då skulle det ta en lång tid att fylla i all 

efterfrågad informationen. Åtta personer genomförde uppgiften utan svårigheter och 

de tyckte att tjänsten är bra eftersom man sparar tid och pengar på samtal vid en sådan 

tidsbokning. Fast fem personer ansåg att tredagarsväntetid är något för långt och om 

de skulle beställa en tid då skulle de nog hellre ringa och beställa en tid.  

 

Avbokning/ ombokning av tid 

Den lägsta tiden som testpersoner tog för att hitta Avbokning/ ombokning av tid- 

funktionen tog sex sekunder och den längsta tiden var 15 sekunder. 

Det var lätt att hitta hur man Avbokar/ ombokar tiden, ansåg åtta personer. En erfaren 

person svarade att det var lagom svårt. Åtta testpersoner ansåg att tjänsten fungerar 

väldigt bra. Två personer tyckte att det är bra att en sådan tjänst finns, eftersom man 

slipper att ringa. Testpersoner navigerade säkert på webbsidan för att hitta tjänsten. 

 

Att hitta hälsocentral 
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Den lägsta tiden som testpersoner tog för att hitta hälsocentralen var sex sekunder och 

den längsta tid var 14 sekunder. Alla testpersoner anser att uppgiften var lätt. 

 

Beställa patientjournal 

Den lägsta tiden som testpersoner tog för att beställa patientjournalen var 40 sekunder 

och den längsta tiden var 73 sekunder. 

En del testpersoner var lite osäkra då de försökte att beställa patientjournal.  

Egentligen finns det två typer av tjänsten beställa patientjournal och därför kan man 

blanda ihop dem. Sex personer ansåg att det var lätt att utföra uppgiften. Två oerfarna 

personer ansåg att det var lagom svårt. En oerfaren person tyckte att det var svårt att 

utföra uppgiften. Personen menade att det var bland annat svårt att hitta.  

Generellt var personer nöjda med tjänsten.  

 

Förnya recept 

Den lägsta tiden som testpersoner tog för att hitta Förnya recept- funktionen var 37 

sekunder och den längsta tiden var 54 sekunder. 

Att förnya recept är lätt, tyckte åtta personer, medan en erfaren person ansåg att det 

var lite svårt att utföra uppgiften. Testperson menade att man blir lite osäker, eftersom 

han förnyade receptet en gång förut och nu syns det på första sidan. Alltså man 

kommer till direkt till inkorgen. Inkorgen ska vara i inkorgen till vänster och Startsida 

ska innehålla bara lite info om själva tjänsten, menade testpersonen.   

 

Att bli kontaktad av personal 

Den lägsta tiden som testpersoner tog för att Bli kontaktad av personal- funktionen 

var 39 sekunder och den längsta tiden var 75 sekunder. 

Att bli kontaktad av personal är lätt, tyckte åtta personer. En oerfaren person tyckte att 

det var lite svårt. Fyra av de tillfrågade menade att även om tjänsten är bra utformad 

och användarvänlig den är av ingen direkt nytta. De menade att tredagarsväntetid är 

för lång och det går lika bra att ringa till hälsocentralen/ sjukhuset.   

 

Hitta Hjälp 

Den lägsta tiden som testpersoner tog för att Hitta Hjälp- funktionen var 14 sekunder 

och den längsta tiden var 53 sekunder. 

Två oerfarna - och en erfaren person ansåg att det var svårt att hitta hjälp på 

webbsidan. En erfaren och två oerfarna personer ansåg att det var lagom svårt och tre 

erfarna personer tyckte att det var lätt. Först och främst det var svårt att hitta ordet 

Hjälp på webbsidan, tyckte de testpersoner som svarade Svårt eller Lagom svårt. Man 

navigerade direkt till sidfoten för att hitta hjälpen. En annan person kollade om 

Hjälpen fanns att hitta på huvudmenyn.  

Det kändes så att personer inte är uppmärksamma och undersöker inte snabbt sidan 

från början. Därför hade de svårt att se Hjälpen. 

 

Att navigera på huvudmeny 

Användargränssnittet i MVK består av en klickbar huvudmeny till vänster och 

navigationen i sker via en bildskärm. Man navigerar huvudsakligen via en huvudmeny 

till vänster.  
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Att navigera på huvudmenyn är lätt, tyckte fyra erfarna och en oerfaren testperson, en 

erfaren och två oerfarna personer tyckte att det var lagom svårt, samt en oerfaren 

person ansåg att det var svårt. De som svarade att det var lagom svårt tyckte att det 

var för mycket informationen på menyn. Testpersoner menade att man kunde 

strukturera den på något annat sätt, men de föreslog inte hur.  

 

Svårast och lättast av allt på webbsidan 

Den svåraste på webbsidan var att hitta MVK på lg’s webbsida och logga in, ansåg 

fyra testpersoner. Där en person ansåg att svåraste var både att hitta MVK och att hitta 

hjälp. 

 

För sju personer lättast av allt var att hitta hälsocentral, för två personer var det att 

avboka/ omboka tiden. 

 

Skulle du använda e tjänsten i framtiden? Varför eller varför inte?  

Om en tjänst inkluderar alla de aspekterna som Molich (2002) påpekar i Figur 2 och 

användare inte brottas med systemet (Gulliksen och Göransson 2002), kommer han/ 

hon att använda tjänsten i framtiden. Därför var jag intresserad att ställa denna fråga 

om testpersoner kommer att använda tjänsten i framtiden.  

En del testpersoner tänkte en stund före dem svarade på ställd fråga. De var bland 

annat de två personer som svarade Nej på frågan. De tyckte att tjänsten är för 

krångligt att använda, först och främst att logga in med engångskoden. De kände att 

tjänsten orsakar mera jobb än nytta.  

Men fem tillfrågade svarade att de kommer att använda tjänsten. De menade att det 

inte blir alla de tjänsterna som erbjuds, men vissa tjänster kommer de att använda. Det 

är sådana tjänster som Avboka tiden, förnya recept, beställa patientjournal.  

två personer var osäkra och svarade att de inte vet, men kanske skulle tänka sig att 

använda tjänsten. En person talade om att om han köper dator då kanske han kommer 

att pröva använda tjänsten någon gång. Annan testperson kommenterade inte sina 

svar.  

 

Vilken tjänst som MVK erbjuder tycker du är speciellt bra och vilken anser du är 

onödig (om det finns sådan enligt dig)? 

Sju personer svarade att Avboka/ omboka tiden är den mest användbara tjänsten. Två 

personer svarade att det är Förnya recept funktion. 

Den minst användbara tjänsten är beställa tid hos läkare, tyckte fyra personer. Fem 

personer tyckte att det är Kontakta mig tjänsten som är helt onödig.  
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7. Förslag på förbättringar 
1. E- tjänsten MVK är lite gömd på Landstingets webbsida. Personer har något svårt 

att hitta tjänsten. Även då projektledare Barkå (2013) svarade att de jobbar bara med 

MVK och 1117- tjänsten och lg.se är inte deras sida, borde utvecklare samarbeta med 

lg.se utvecklare och hitta eventuella lösningar på hur de kunde göra e- tjänsten MVK 

synlig för alla användare.  

2. Engångskoden kan bland annat ersättas med en kod som man beställer bara en 

gång, och som man anger precis som sitt lösenord. Flera personer även ansåg att man 

borde ta bort engångskoden.  

3. På MVK hittar man två platser där man kan beställa Patientjournaler, bland annat 

under Övrigt och under Hälsocentral. Fyra av mina personer ansåg att det är lättare att 

se vilka patientjournaler man kan beställa och så vidare om de ligger på ett och 

samma ställe. Man kunde skapa en egen rubrik med namnet Journal kopior eller så 

lägga till alla patientjournaler under fliken Hälsocentral. 

4. Ta bort Inkorgen från Startsidan och ersätt den med någon annan info. Till exempel 

med lite information om själva tjänsten. 

5. Det är svårt att säga om man kunde minska på väntetider från Hälsocentral/ 

sjukhus. Eftersom tredagarsväntetider känns för långt och man kan nog lika bra att 

ringa till Hälsocentralen et cetera för att få nästan direkt svar på sina frågor, tyckte 

mina testpersoner.  

6. Förstora ordet Hjälp eller lägg den på huvudmeny eller i sidfooten, där kan bland 

annat annan information finnas, sådan som till exempel vem som är ansvarig för 

tjänsten och senast uppdaterad.    
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8. Avslutande diskussion  
Vårt samhälle har genomgått stora förändringar då det rör sig teknik. Detta ledde till 

att många områden blev digitaliserade, olika företag försöker sälja sina varor och 

tjänster på nätet. Många organisationer erbjuder olika tjänster online. Vården och vår 

hälsa blev inte ett undantag. Landstinget tillhandahåller ett IT- system eller en e- 

tjänst som heter Mina Vårdkontakter (MVK). MVK skapades för ungefär 10 år sedan. 

Den vänder sig till alla medborgare och är avsedd att utföra olika hälso- relaterade 

uppgifter online. Detta är bland annat att boka/ omboka tid, förnya recept, beställa 

sina patientjournaler och med mera.   

Eftersom alla medborgare inte är lika vana IT- användare, måste tjänsten vara så 

användbar och användarvänlig som möjligt. Men det är så sällan att utvecklare 

fokuserar sig på att skapa användbara e- tjänster, som är enkla att använda och lära 

sig. I sin tur e- tjänsten MVK utvecklades stegvis och under alla dessa år skedde 

ständiga utvärderingar av tjänsten. På ett och samma sätt även perfekta system och 

tjänster har sina brister. Den sista utvärderingen av MVK skedde i december 2012, då 

fick e- tjänsten ett helt nytt utseende, enligt Projektledare Barkå (2013).  

Många möten med olika företag i dagens samhälle sker via webben. Detta även 

presenterar företagets varumärke och därför användbarheten och användarvänligheten 

är väldigt viktigt. Generellt säger man att användbarheten är samspelet mellan system 

och användare och består av nytta plus användarvänlighet. Med användbarheten 

menar man att användare använder produkten för att uppnå ett specifikt mål på ett 

effektivt och tillfredsställande sätt. Användarvänligheten betyder att systemet är lätt 

och behagligt att använda. Om man drar nytta av tjänsten beror helt och hållet på hur 

personen upplever tjänsten, vilket mål med tjänsten et cetera.  

Jag observerade tjänsten MVK, genom att pröva att använda den själv och ansåg att 

det kan finnas ett antal brister, som kunde förbättras. Därför väcktes det ett intresse att 

göra en formell utvärdering av e- tjänsten med hjälp av ett antal testpersoner, efter den 

”stora utvärderingen” som skedde i 2012.  

Resultat av tester i detta arbete antecknades med både ord och siffror. Totalt testades 

nio personer. Hörberg (2012) påpekar att det räcker även med fem testpersoner för att 

få fram vettiga resultat. I testet deltog även en expert som genomförde exakt samma 

uppgifter som testpersoner. Under varje uppgifts gång tittade jag bland annat på hur 

personen genomförde uppgifter och hur lång tid tog det för testpersoner att genomföra 

var och en uppgift. Tiden det tar att utföra en uppgift säger mycket om 

användbarheten i systemet (Hörberg 2012). För att min studie skulle se trovärdigt ut 

och att mina testpersoner kunde ha en möjlighet att uttrycka sina åsikter på ett bättre 

sätt genomförde jag ett antal intervjuer. Alla resultat antecknades mest i form av olika 

graf.  

I mina tester deltog fem kvinnor och fyra män. Ålder av de tillfrågade var mellan 18-

65 år, jämfört med testpersoner som deltog i utvärderingen som Projektledare utförde, 

som var i ålder mellan 20 och 80 år. Deras dator- och Internetanvändningserfarenhet 

var väldigt olika, men jag klassificerade de som Erfarna och Oerfarna. Fem av de 

tillfrågade använder dator på jobbet, två använder dator hemma och två personer 

använder dator i skolan. Fem personer använder dator dagligen och fyra personer 

använder dator någon gång.  

Projektledare Barkå (2013) svarade att de jobbar bara med MVK och 1117- tjänsten 

och lg.se är inte deras sida. I sin tur, MVK ligger på Landstingets webbsida och en del 
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användare går till lg.se för att hitta tjänsten. Mina testpersoner var osäkra då de sökte 

e- tjänsten på Landstingets Gävleborg webbsida. MVK ligger under rubriken e- 

Tjänster, och det är bland annat inte många som vet vad detta betyder. Även erfarna 

användare är osäkra på vad en e- tjänst betyder. Det är först och främst tre oerfarna 

personer som tyckte att det är svårt att hitta MVK. Testpersoner menade att tjänsten är 

något gömd. En användbar e- tjänst ska interagera med användare på ett enkelt sätt. 

Bland annat man ska kunna hitta enkelt själva e- tjänsten. 

Efter testpersoner lyckades att hitta tjänsten skulle de logga in. MVK är en tjänst som 

innehåller känslig information och därför kräver inloggningen, som kan antingen ske 

med hjälp av e- legitimation eller lösenord och engångskod. E- legitimation ger 

användare mera möjligheter, men jag valde att testa hur det går för testpersoner att 

logga in med en engångskod. Tiden som testpersoner tog för att hitta tjänsten och 

logga in på den var väldigt olika. Den lägsta tiden var 60 sek och den längsta tiden var 

344 sek. Alla oerfarna och en erfaren person ansåg att det var svårt att utföra 

uppgiften. Även den person som var erfaren och tog den lägsta tiden (60 sek) tyckte 

att det var något svårt att utföra uppgiften (lagom svårt). Baseras på detta kan man 

tänka sig att det inte är lätt att använda engångskoden. De testpersoner som 

kommenterade sina svar tyckte att utvecklare använder extra mycket säkerhet.  

Jag anser att just detta är någonting utvecklare behöver ta hänsyn till. Även 

Projektledare Barkå (2013) påpekar att de flesta loggar in med hjälp av e- legitimation 

det finns personer som inte har e- legitimation. Och det måste vara enkelt även för 

dem att logga in på ett enkelt sätt.  

Att boka tid hos läkare var lätt för alla utom en oerfaren person. Han tog 62 sek. Den 

längsta tiden att utföra uppgiften var 65 sek. Problemet med den oerfarna personen 

var att han har svårt att använda dator och hitta saker, även han tog inte den längsta 

tiden. Experten i detta fall tog 45 sek, och den lägsta tiden som tog för testpersoner 

var 35 sek. Man ser att även de som inte är experten kan utföra uppgiften snabbare 

och detta betyder att just denna tjänst är användbar. Dock var personer lite förvånade 

om så långa väntetider, då man bokar tiden. Tredagarsväntetid var något för lång.      

Att avboka/ omboka tiden var inget problem för de tillfrågade. Lägsta tiden hos 

testpersoner var sex sek som är fem sek mindre än tiden hos experten. Att hitta 

hälsocentral var också lätt, ansåg alla testpersoner. De tog sex sek att utföra uppgiften, 

som är en sek mindre än tiden hos experten.  

Den lägsta tiden som användaren tog för att hitta hur man ska beställa patientjournal 

var 40 sek, den längsta tiden var 73 sek. Man kunde se en viss osäkerhet hos 

användare då de utförde uppgiften. En användare menade att det finns två samma lika 

tjänster, som kan lätt blandas ihop. Två oerfarna användare tyckte att det var lagom 

svårt och en oerfaren användare ansåg att det var svårt att utföra uppgiften. Det 

krånglade för en person, eftersom han gick under rubriken Övrigt för att beställa sin 

patientjournal. Detta betyder att det finns en del risker att man går ett fel ställe för att 

leta upp det. Därför kunde man förbättra denna tjänst något. Till exempel man kunde 

ha en egen rubrik med Journal kopior eller så lägga till alla patientjournaler under 

fliken Hälsocentral.  

Att förnya recept gick hur bra som helst för åtta personer. Den lägsta tiden var 37 sek 

och den längsta tiden var 54 sek. Man ser också att en erfaren person var lite osäker 

kring uppgiften. Han menade att man kan se sina recept redan då man loggar in. Det 

vill säga man kommer direkt till Inkorgen, där eventuella tidigare recept finns 
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sparade. Personen trodde att när man loggar in då kommer man till Startsidan och om 

man är intresserad av att gå till Inkorgen, kan man göra detta genom att navigera på 

menyn till vänster.  

Den lägsta tiden för att hitta hur man blir kontaktad av personalen var 39 sek, den 

längsta var 75 sek. Åtta personer tyckte att det var lätt att använda tjänsten och en 

oerfaren person tyckte att det var något svårt (lagom svårt). Fyra personer menade att 

tjänsten är bra utformad med kände att den saknar nytta. De menade att man bör vänta 

i tre dagar på att bli kontaktad och detta känns långt.   

 Att hitta hjälpen på webbsidan var svårt ansåg tre personer, tre personer ansåg att det 

var lagom svårt och lika många tyckte att det var lätt. Den lägsta tiden var 14 sek, som 

är en sek mindre än hos experten. Den längsta tiden var hos den oerfarna personen 

och den var 53 sek. Det var konstigt att personer tyckte att det var svårt att hitta, även 

ordet Hjälp fanns i sidhuvudet. En del navigerade direkt till sidfoten, en del letade 

hjälpen i huvudmenyn.  

Det kändes så, som oerfarna testpersoner var nervösa och på grund av detta var inte 

uppmärksamma. Detta väckte en viss osäkerhet hos dem.  

Att navigera på huvudmeny var lätt ansåg fyra erfarna och en oerfaren testperson. En 

erfaren och två oerfarna personer ansåg att det var lagom svårt, samt en oerfaren 

person ansåg att det var svårt. De fyra personer som svarade svårt och lagom svårt 

menade att man kunde strukturera menyn på något annat sätt, så att den känns mera 

bekväm att navigera på. De gav inget förslag på hur de ville att den ser ut.   

Texten på webbsidan var något för small menade mina testpersoner. Men, eftersom 

Projektledare Barkå planerar att göra någonting åt det, behöver jag inte påpeka detta i 

mina förbättringsförslag.  

Testpersoner var nöjda med många tjänster, fast de ansåg att tredagarsväntetider är för 

mycket. Detta kan leda till att tjänsterna blir mindre användbara. Man väljer att ringa 

istället än att använda MVK.  

Den svåraste av alla uppgifter var att Hitta MVK, uppger fyra testpersoner. Den bästa 

tjänsten av alla som finns på MVK var att avboka/ omboka tiden, ansåg sju personer. 

två personer tyckte att det var förnya recept- funktionen. Fyra personer ansåg att 

onödigaste av alla tjänster var Beställa tid hos läkare, eftersom det går bättre att ringa 

och göra detta. Fem personer tyckte att det var Kontakta mig funktionen.  

Av genomgångsintervjuer ser man att två personer inte kommer att använda tjänsten i 

framtiden, eftersom engångskoden känns lite för krångligt. Fem personer kommer att 

använda e- tjänsten till en del uppgifter. Många tyckte att det finns en del bra och 

enkla funktioner, bland annat att förnya recept, avboka/ omboka tiden, beställa 

patientjournal. En viss osäkerhet kunde man iaktta hos två personer. De tyckte att de 

kunde använda tjänsten i framtiden, men var lite osäkra.   

Av mina Time- on- task uppgifter ser man att oerfarna personer tar längre tid, jämfört 

med experten och med andra deltagare. Detta betyder att de har svårare att navigera 

på webbsidan. Och det är just för dem man ska utveckla systemet för att den skulle 

vara så enkelt som möjligt och personer kunde trivas med systemet. Därför skulle man 

i framtiden göra en fokus på oerfarna personer i olika åldrar.   

Jag tycker att min studie gick väldigt bra och jag fick lära mig många nya saker, samt 

som fick väldigt bra resultat. Mina användbarhetstester var väldigt bra och jag valde 

precis de uppgifterna som hade ett antal brister. Jag anser att mina testpersoner ger 

oerhört bra förslag på förbättringar. Om jag skulle förbättra e- tjänsten då skulle jag 
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tänka mig att använda dessa förslag för fortsatt utvecklingen av e- tjänsten. Jag 

kommer också att ta kontakt med Projektutvecklare J. Barkå och fråga om han är 

intresserad av att ta en del av mitt arbete och kanske använda mina förslag till senare 

utvärderingar av e- tjänsten.
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8.1. Metoden 
Time- on- task som valdes att användas i detta arbete ledde till att man kunde mäta 

effektiviteten hos system och titta på om systemet är användbar.  

Den kvalitativa och kvantitativa metoden som valdes i detta arbete hjälpte till att man 

kunde anteckna resultat på ett smidigare sätt. Eftersom Time- on- task resultat 

antecknas i siffror - kvantitativ metod var ett måste här. Den kvalitativa metoden 

hjälpte mig att se ett mönster bland annat hur svårt var det att utföra uppgifter för 

erfarna och oerfarna användare.  

Om man skulle ha valt bort Time- on- task och den kvantitativa metoden skulle man 

ha fått bara texten, utan att påpeka sambandet mellan tider och erfarenheten. Då skulle 

man ha jämfört till exempel hur hänger ihop datoranvändning hos kvinnor och män 

och dess samband med MVK- användning.   

Eftersom valet av metoden genomstyr uppsatsen dess ändring påverkar arbete.  

 

8.2. Syftet 
Syftet med arbete i grova drag var att utvärdera e- tjänsten MVK och hitta brister som 

finns i systemet, samt att identifiera förslag på förbättringar. Jag anser att syftet med 

arbetet uppnåddes på ett bra sätt.  

 

8.3. Litteraturgenomgång 
Genomgång av litteratur var relevant för detta arbete. Jag har bland annat tittat på vad 

användbarheten och användarvänligheten är och varför man bör fokusera sig på dessa 

två aspekter. Jag tittade på grafisk design och vad detta inkluderar. När man jobbar 

och utvärderar e- tjänster det är viktigt att förstå hur IT- system används och hur den 

interagerar med användare. Hur en IT- system interagerar med användare har jag visat 

i Figur 3. Medan Figur 5 fokuserar sig på hur MVK interagerar med användare. Jag 

har också gett en kort introduktion vad en utvärdering och användbarhetstester är och 

varför man bör utvärdera en e- tjänst.  

  

8.4. Bortfallet  
Eftersom det var många personer som sa ”nej till” finns det en del orsaker varför de 

svarade det. Man kan tänka sig att de som inte använder dator eller inte använde e- 

tjänster känner sig inte bekväma att göra detta. Om dessa personer skulle delta i min 

studie, skulle resultat kanske bli annorlunda. Man kunde kanske få veta vad personer 

som känner sig obekväma med e- tjänster och datorer anser om MVK. Men på ett och 

samma sätt Hörberg (2012) påpekade att det räcker bara 5 testpersoner att få fram 

vettiga resultat (Hörberg 2012). Därför, bortfallet kan ses olika om man tittar från 

olika vinklar.     

 

8.5. Förslag på förbättringar 
Förslag på förbättringar tycker jag är mycket nyttiga och användbara och kan även 

nyttjas av MVK utvecklare. Jag anser att mina resultat och förslag på förbättringar 

kan hjälpa att berika MVK. 

 

8.6. Förslag på vidare forskning 
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Av tester framgår att oerfarna personer tar alltid längre tid att utföra uppgifter och det 

är just denna grupp tycker mest att tjänsterna är svåra. Nästa utvärdering kunde göras 

bara på en grupp av oerfarna testpersoner av olika åldrar.  

Man kan också undersöka bara den grafiska designen eller bara navigationen i MVK. 

Eller så kan man göra en ny utvärdering efter den planerade uppdateringen av MVK 

som skulle ske om drygt en månad, enligt MVK- utvecklare. 
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Bilaga 1  

 

Beskrivning av testpersoner  
Ålderintervall (18-30), (30-45), (45-55), (55-65) 

 

Testperson 1 

Man (30-45) 

Jobbar (använder dator på jobbet) 

Erfaren dator- och Internetanvändare.  

Använder dator och Internet dagligen till e- mail, Internetbank, läsa 

information, sociala nätverk, boka olika tider etc. 

 

Testperson 2 

Man (18-30) 

Studerar (använder dator i skolan) 

Erfaren dator- och Internetanvändare.  

Använder dator och Internet dagligen och till allt. 

 

Testperson 3 

Kvinna (30-45) 

Jobbar (använder väldigt sällan dator på jobbet) 

Erfaren dator- och Internetanvändare.  

Använder dator och Internet någon gång till e- mail, Internetbank och sociala 

nätverk. 

 

Testperson 4 

Kvinna (18-30) 

Jobbar och studerar (använder dator i skolan men inte på jobbet) 

Erfaren dator- och Internetanvändare.  

Använder dator och Internet dagligen i princip till allt möjligt. 

 

Testperson 5 

Kvinna (45-55) 

Jobbar (använder inte dator på jobbet) 

Orfaren dator- och Internetanvändare.  

Använder dator och Internet någon gång under veckan, ibland dagligen. Dator 

används till e- mail, Skype, Internetbank, tidningar, filmer, musik etc.  

 

Testperson 6 

Kvinna (30-45) 

Jobbar (använder inte dator på jobbet) 

Oerfaren dator- och Internetanvändare.  

Användare dator och Internet någon gång under veckan till Internetbank, 

lyssna på musik. 

 

Testperson 7 

Man (55-65) 



 

 
  

 
 

 54 

Jobbar (använder inte dator på jobbet) 

Oerfaren dator- och Internetanvändare.  

Användare dator och Internet dagligen till sociala nätverk, e- mail, tidningar, 

lyssna på musik. Begränsad förmåga i datoranvändning.  

 

Testperson 8 

Kvinna (55-65) 

Jobbar (använder dator på jobbet) 

Erfaren dator- och Internetanvändare.  

Användare dator och Internet dagligen till allt. 

 

Testperson 9 

Man (18-30) 

Jobbar (använder inte dator på jobbet) 

Oerfaren dator- och Internetanvändare.  

Användare dator och Internet någon gång under veckan till chatt, spel, lyssna 

på musik. 
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Bilaga 2 

 
Uppgifter till testpersoner (Mina Vårdkontakter, MVK) 

 

1. Gå in på http://www.lg.se/. Hitta Mina Vårdkontakter. Logga in på webbsidan. (Om 

testperson saknar egna uppgifter hjälp med att skaffa sådana.) 

 

Tid 

Loggar du in med engångskod eller e- legitimation? Fundera kring hur fungerar inloggningen. 

Är det lätt att logga in?  

 

Tid 

2.  Försök att (virtuell) boka en tid hos en läkare. Tänkt på här om du hittar lätt på 

webbsidan, samt som vad tycker du om denna tjänst. Läs nog vad som står! Känner 

du dig tillfredsställd med tjänsten? 

 

Tid 

3. Titta på om du vill avboka eller omboka tiden. Vad tycker du om denna funktion? 

Känner du dig tillfredsställd med tjänsten? 

 

Tid 

4. Hitta din hälsocentral. Känner du dig tillfredsställd med tjänsten? 

 

Tid 

5. Finns det möjlighet att beställa patientjournal via webbsidan? Kan du göra detta utan 

svårigheter? Känner du dig tillfredsställd med tjänsten? 

 

Tid 

6. Det finns funktion – förnya recept. Titta på den och virtuell fyll i uppgifterna. Tänk 

på om det var svårt/ lätt att hitta på sidan. Vad tycker du om läsbarhet? 

 

Tid 

7. Det finns möjlighet att man kan bli kontaktad av personal. Försök att hitta hur gör 

man detta. Tänk på om det lätt/ svårt?  

 

Tid 

8. Det finns möjlighet till att få hjälp om man får svårigheter. Gå till rubriken Hjälp, 

klick på den, sedan gå tillbaka. 

 

Tid 

9. Har du svårigheter att navigera på huvudmeny till vänster eller undermenyn som 

öppnas då du klickar på rubriker på huvudmenyn? 

 

 

 

Tänk en stund på om vad tycker du om denna sida? Är färger bra valda? Kan du läsa texten? 

Finns det möjlighet att förstora texten?  

 

 

 

 

http://www.lg.se/
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Bilaga 3 

 

Tider som Testpersoner tog att genomföra uppgifter 

 

 

Fråga 

 

Expert TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 

Hitta MVK  90 95 60 202 120 140 170 344 90 125 

Boka tid hos 

läkare 
 

45 

 

35 

 

42 

 

50 

 

45 

 

36 

 

65 

 

62 

 

40 

 

61 

Avbokning/ 

ombokning 
 

11 

 

9 

 

11 

 

13 

 

10 

 

14 

 

14 

 

12 

 

6 

 

15 

Hälsocentral 7 7 7 8 10 12 9 11 6 14 

Pat. journal 39 42 46 53 40 68 73 68 43 65 

Förnya 

recept 
 

35 

 

39 

 

43 

 

37 

 

41 

 

38 

 

49 

 

40 

 

39 

 

54 

Att bli 

kontaktad av 

personal 

 

41 

 

46 

 

39 

 

51 

 

44 

 

49 

 

68 

 

75 

 

50 

 

66 

Att få hjälp 15 21 14 16 15 17 35 42 22 53 

Fråga= full fråga kan man läsa i Bilaga 1, TP= Testperson, Tiden presenteras i sekunder,  

Pat. journal= Patientjournal 
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Bilaga 4  

 

Svårighetsgrad av genomförande av uppgifter 

 

 

Svårighetsbedömning 

(i antal personer) 

 
Lätt 

 
Lagom  

 

 
Svårt 

Hitta MVK på lg.se 

webbsida 

2 3 4 

Hur fungerar 

inloggningen 
2 2 5 

Boka en tid hos en 

läkare 
8 0 1 

Avboka eller omboka 

tiden  
8 1 0 

Hitta din hälsocentral 9 0 0 

Beställa patientjournal 6 2 1 

Förnya recept 8 1 0 

Att bli kontaktad av 

personal 
8 1 0 

Att få hjälp 3 3 3 

Navigera på 

huvudmeny 
5 3 1 
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Biliga 5 

 

Påföljdsfrågor 

 

Vet du vad en e tjänst för något? 
 

Vet du vad är en engångskod för något? 

 

Skulle du använda e tjänsten? Varför eller varför inte?  

 

Vilken tjänst som MVK erbjuder tycker du är speciellt bra och vilken anser du är 

onödig (om det finns sådan enligt dig)?
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